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Nieuw ontmoetingscentrum
‘Veltershof’ in Veldegem
start op 20 juni 2022

Al sinds de fusie in 1977 heeft het gemeentebestuur gekozen om een decentraal vrijetijdsbeleid te voeren waarbij
het hoofdaanbod zich in Zedelgem bevindt, maar waarbij elke deelgemeente zijn basisvoorzieningen kreeg voor
dienstverlening burgerzaken, sport, bibliotheek, jeugd en muziekonderwijs.
Met de realisatie van Veltershof wil het Zedelgemse gemeentebestuur deze voorzieningen op hetzelfde niveau
tillen als de voorzieningen in diensten- en gemeenschapscentra De Braambeier (Zedelgem) en Jonkhove (Aartrijke).
Eenzelfde inhaalbeweging is gepland voor de deelgemeente Loppem. Daar start later dit jaar de oprichting van
een gemeenschapscentrum op de site Sint-Maarten.
Levendige en warme
dorpskernen

antennes van de dienst burgerzaken, de

voor kwetsbare inwoners en zorgbehoe-

bibliotheek en het deeltijds kunstonderwijs

venden. Vandaag de dag maken vele inwo-

Met Veltershof wil gemeente Zedelgem

(DKO) krijgen er eveneens hun stek.

ners gebruik van het aanbod in levendige

ervoor zorgen dat het zeer goed draaiende

en warme dorpskernen

verenigingsleven in Veldegem verder kan

Daarnaast is er de werking van het diensten-

floreren. De verenigingen kunnen er van

centrum waarmee het gemeentebestuur

Met Veltershof wil gemeente Zedelgem

ruime accommodatie gebruik maken en de

wil inzetten op buurtzorg en ontmoeting

ervoor zorgen dat het zeer goed draaiende
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verenigingen en individuele volwassenen

stencentrum waarmee het gemeente

kunnen er terecht voor hun vrijetijdsbeste-

bestuur wil inzetten op buurtzorg en ont-

ding en tegelijk kunnen ze er beroep doen

moeting voor kwetsbare inwoners en

op verschillende vormen van zorg die aan-

Nog een meerwaarde op site Veltershof zijn

zorgbehoevenden. Vandaag de dag maken

sluiten bij hun leefwereld en noden.

de 18 appartementen op de eerste en twee-

vele inwoners gebruik van het aanbod in de

de verdieping boven het ontmoetings- en

twee grote dienstencentra De Braambeier

Met dit concept, dat gemeente Zedelgem

dienstencentrum. Bij elk appartement

en Jonkhove, en het kleinschaliger buurt-

in iedere dorpskern uitrolt, wil het bestuur

hoort een berging en parkeerplaats in de

huis De Pasterelle in Loppem. De diensten-

aantonen dat de traditionele opdeling in

ondergrondse parking.

centra zijn het middel bij uitstek in de strijd

hokjes van kinderen, jongeren, senioren,...

tegen de vereenzaming. Vereenzaming in

met elk hun eigen centrum, kunstmatig

de samenleving is een van de gevolgen van

opgedeeld en beperkend is. Kruisbestuiving

Voorzieningen en toegankelijkheid appartementen

de sterk toenemende vergrijzing, de

tussen de verschillende doelgroepen werkt

• De aanpasbare appartementen worden

stijgende pensioenleeftijd en het wegvallen

verrijkend voor elke doelgroep en biedt

enkel verkocht aan de doelgroep 55 plus-

van het sociaal netwerk. Mensen die het wat

bijgevolg meerwaarde voor iedereen.

sers en personen met een beperking.

moeilijker hebben en bijgevolg kwetsbaar

De centrale locatie en directe nabijheid

zijn, alleenstaande mensen of zorgbehoe-

Ook vanuit louter efficiëntie-overwegingen

van een dienstencentrum en openbare

venden kunnen in de dienstencentra

is het duidelijk dat er door een integrale

dienstverlening vormen hier de basis

terecht voor een maaltijd, een drankje of

aanpak meer resultaat mogelijk is met inzet

voor, dit samen met de beleidsuitvoering

een activiteit in gezellig samenzijn met

van dezelfde middelen. Samenwerking tus-

van het gemeentebestuur om in elke

anderen.

sen de verschillende sectoren zal leiden tot

deelgemeente een lokaal dienstencen-

een optimale bezetting van de infrastruc-

trum (LDC) te realiseren met inbegrip van

tuur. Door het personeel van de verschil-

dienstverlening burgernabij voor kwets-

lende sectoren polyvalent in te zetten ten

bare doelgroepen in het bijzonder.

Multifunctioneel centrum
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18 appartementen en
een ondergrondse parking

Daarnaast is er de werking van het dien-

Het multifunctioneel gebouw moet een ont-

dienste van het centrum kan het bezoekers

• Er worden 2 soorten appartementen

moetingsplaats worden voor de Veldegemse

onthaal en de werking met een veel grotere

te koop gesteld: met 1 slaapkamer of

bevolking. Kinderen, jongeren, ouderen,

continuïteit uitgebouwd worden.

2 slaapkamers.
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• Elk appartement is voorzien van een
afgewerkte keuken en badkamer in een

gemaakt worden om de appartementen te
bezoeken.)

Contacteer vrijblijvend:

standaard uitvoering en afwerking in

• Bij de aankoop van een appartement zijn

witte kleur (meer specifieke informatie

parkeerplaats en berging inbegrepen

Lommée, Daems & Bourgois

hierover kan bekomen worden bij nota-

en gelegen in de ondergrondse parking

Torhoutsesteenweg 80,

riskantoor Lommée, Daems & Bourgois).

van het gebouwencomplex.

8210 Zedelgem

• Het appartement is instapklaar. Alle

Notariskantoor

Tel. 050 201 000

muren, deuren en plafonds zijn geschilderd. De slaapkamers en leefruimte zijn

Notaris

voorzien van parket. De keuken en de

Bij de notaris worden volgende zaken
besproken en geregeld:

badkamer zijn betegeld. (Stalen van deze

De verkoop en meer specifieke informatie

• een basisakte

vloerbekledingen en meer informatie

over de aankoopvoorwaarden, de afwerking

• het reglement van inwendige orde

kunnen bekomen worden via het notaris-

van de appartementen en de prijs-modali-

• de verkoopakte en compromis

kantoor Lommée, Daems & Bourgois. Via

teiten verlopen via het notariskantoor.

• de specifieke informatie met betrekking

het notariskantoor kan er een afspraak

tot de aankoopprijs, andere kosten en
gemeenschappelijke lasten, de btw, de

Kijkdagen
In de maand juni organiseert gemeente Zedelgem kijkdagen. Kom gerust langs als je
meer informatie wil over de appartementen die te koop zijn. Medewerkers van de
gemeente leiden je graag rond en beantwoorden al je (technische) vragen.
Wij voorzien deze kijkdagen wekelijks op maandagnamiddag van 14u. tot 17u. en op

syndicus bij overheidsopdracht aan
gesteld, …
Plannen van het gebouw en de appartementen kunnen geraadpleegd worden op
afspraak bij het notariskantoor.

vrijdagvoormiddag van 9.30u. tot 12.30u.
Heb je nu al vragen, schikt de datum van de kijkdag je niet?

Je kan ook steeds alle informatie raad-

Aarzel niet en neem contact op met Bart Haesaert, diensthoofd technische dienst

plegen op de website van gemeente

Zedelgem.

Zedelgem, surf hiervoor naar :

Mail naar bart.haesaert@zedelgem.be of bel 050 301 066.

www.zedelgem.be/veltershof
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Digitale informatieborden
in alle deelgemeenten
Op basis van haar meerjarenplan 2020-

en automatische functie om helder-

2025 investeert het gemeentebestuur in

heid van de schermen aan te passen op

het burgernabij brengen van haar lokale

basis van het omgevingslicht;

overheidsinformatie en communicatie.

• de schermen worden ‘s nachts uitge-

Alle burgers (gedigitaliseerd of niet) toe-

schakeld om ook zuinig met energie-

gankelijk informeren via de gemeentelijke

verbruik om te springen. De schermen

informatiekanalen vindt het gemeente-

zijn actief van 6.30u. tot 22u.;

bestuur zeer belangrijk en dit wordt nu

• Er mogen geen bewegende, knipperende

versterkt door gemeentelijke communi-

of flitsende boodschappen weergege-

catie via 6 digiborden in elke deel

ven worden;

gemeente. Dit project zal ook bijdragen

• …

tot Zedelgem levendige gemeente.

‘Mijn
Burgerprofiel’
maakt nu ook deel
uit van website
Zedelgem

Als lokale overheid moet de gepubliceerde
Je komt de digiborden op volgende loca-

informatie tegemoetkomen aan de wet

‘Mijn Burgerprofiel’ verzamelt al jouw offi-

ties tegen:

geving op de overheidscommunicatie die

ciële gegevens en overheidsadministratie.

• in Aartrijke langs de Brugsestraat voor

algemene normen en principes toepast:

In ‘Mijn Burgerprofiel’ kan je al je overheids-

politiek en commercieel neutraal, correct

documenten raadplegen via onze gemeen-

en betrouwbaar, relevante en systemati-

telijke website. De gemeente levert voort-

sche informatie volgens een planning.

aan ook alle documenten digitaal af in ‘my

het inrijden van Aartrijke dorp
• in Loppem centraal langs de
Steenbrugsestraat ter hoogte van de
Rijselsestraat
• in Veldegem centraal omgeving kerk

De gemeente informeert haar burgers via

verlening burgerzaken altijd beschikbaar

• in Sint-Elooi De Leeuw op het kerk-

de digiborden over de gemeentelijke

wanneer jij deze nodig hebt.

plein ter hoogte van de Sint.-Elooistraat

dienstverlening, gemeente-vacatures,

• in Zedelgem dorp nabij gemeentehuis

gemeentelijke activiteiten, occasionele

Je vindt het toegangsportaal van ‘Mijn

• aan de ingang van het recyclagepark

evenementen en feesten, openbare werken,

Burgerprofiel’ bovenaan de startpagina

milieu, omgevings-, mobiliteits- en infra-

van www.zedelgem.be

Burgernabij en hinderloos
informeren en communiceren
Informatie en communicatieboodschappen

structuur-informatie… Ook boodschappen van algemeen en openbaar nut ver-

Meer informatie

schijnen alsook (als nodig) dringende

• online over de gebruikswijze van

waarschuwingen of politionele berichten.

‘Mijn Burgerprofiel’ vind je op www.

publiceren op zo’n digiborden dient te

vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-bur-

voldoen aan een aantal richtlijnen te ma-

gerprofiel

ken met veiligheid van mobiliteit en ver-

• vanaf juli/augustus zullen in gemeente-

keer, het voorkomen van lichthinder,

huis en deelgemeentehuizen van

toegankelijkheid en leesbaarheid. Ook de

Zedelgem ook folders ter beschikking

inplantingsplaatsen zijn weloverwogen

liggen.

en volgen zo nauw mogelijk de voorschriften van het AWV (Agentschap
Wegen en Verkeer) met betrekking tot de
gewestwegen (in Aartrijke en Loppem),
maar ook maximaal op de locaties langs
gemeentewegen:
• de schermen hebben geen negatieve
invloed op de verschillende gebruikers.
Er is geen lichtvervuiling of hinder voor
omwonenden: de schermen zijn uitgerust met een automatische dimfunctie
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e-box’. Zo is (digitale) Zedelgemse dienst-

BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek is gesloten op Pinkstermaandag 6 juni.

Laatste kans

afhalen lerarenkaarten 2022
Woon je in Zedelgem (of één van de deelgemeenten) en ben je leerkracht,
dan kan je je lerarenkaart nog tot en met 10 juli komen afhalen in de hoofdbibliotheek van Zedelgem en dit tijdens de openingsuren.

Wat breng je mee?
• Je identiteitskaart of lerarenkaart 2021.
• Indien je de lerarenkaart van iemand anders wil afhalen: de identiteitskaart
of lerarenkaart 2021 van die persoon.

Luisteroortjes
Zaterdag 4 juni 2022

Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kan je controleren waar jij je
lerarenkaart kan afhalen.

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste
zaterdag van de maand verwelkomen we kleuters
van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor
onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand een
ander thema aan bod komen. Op 4 juni is het thema
‘Ridders en prinsessen’. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u.- gratis
050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Boeken-verkoop
Van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2022

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse boekenverkoop!
Vanaf 1 juni kan je hiervoor terecht in de leeszaal tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
De afgevoerde boeken, strips, tijdschrif-

Iedere maand bieden we 1 categorie te

Kom dus zeker tijdens de zomermaanden

ten, cd’s en dvd’s worden aan zeer demo-

koop aan: in juni verkopen we onze infor-

regelmatig eens langs om te snuisteren tus-

cratische prijzen verkocht: boeken, cd’s en

matieve boeken voor volwassenen en tijd-

sen de verschillende materialen. Er zit zeker

dvd’s aan 1 euro, strips aan 0,50 euro en

schriften, in juli onze verhalende boeken

en vast wel iets tussen dat je leuk vindt!

tijdschriften aan 0,25 euro.

voor volwassenen en cd’s en dvd’s en in
augustus is het de beurt aan de jeugdboe-

Bibliotheek Zedelgem

Net als vorig jaar gaat de opbrengst terug

ken: zowel de informatieve als de verha-

tijdens openingsuren - gratis

naar het goede doel Kom op tegen Kanker

lende boeken.

050 208 008

(KOTK).

bibliotheek@zedelgem.be
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Wist je dat…
je nog tot eind juni
online cursussen kan
volgen via Online leren
met de Bib?

Zomerbar
Dinsdag 5 juli 2022

Aan het begin van de zomervakantie is het tijd om onze gezellige
leestuin in de kijker te zetten.
Tijdens onze Zomerbar op 5 juli kan je er genieten van een drankje en het Nederlandstalige muziekprogramma ‘Hieperdebieb hoera!’ gebracht door ‘Pa en ik’.
Deze voorstelling is een ode aan de bib met liedjes, verhaaltjes en
mijmeringen over boeken, leesplezier, voorlezen, ezelsoren, boek-

Bibliotheken zetten in op levenslang leren en tegenwoordig

snuivers, boekenwurmen, leesgeheimen, genres, verhalen, perso-

gebeurt dit steeds vaker via het internet. Daarom koos de

nages, kasten vol vrienden en ... fakebook , doorspekt met passie

bibliotheek er vorig jaar voor om haar aanbod uit te breiden

en humor.

met een kwalitatief aanbod van gratis online cursussen, waaronder digitale vaardigheden, gezondheid, vrije tijd, een nieuwe

Vooraf inschrijven is niet nodig.

taal leren en nog veel meer.
Bibliotheek Zedelgem - 16u. tot 19u.(voorstelling van 17u. tot 18u.)
Sinds april zijn er opnieuw enkele nieuwe cursussen beschikbaar. Benieuwd of er iets voor jou bij zit? Ontdek dan snel het
aanbod op het nieuwe webadres onlinelerenmetdebib.be
Als lid van de bib kan je via je account van ‘Mijn Bibliotheek’
inloggen op deze website. Volg kosteloos zoveel cursussen
waar en wanneer je wil. Iets bijleren was nog nooit zo gemakkelijk!
Meer info vind je terug op de website van de bibliotheek
zedelgem.bibliotheek.be
Dit project loopt nog tot en met 30 juni 2022.
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gratis - 050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

Hulp nodig

bij het invullen van je belastingaangifte?
Vorig jaar werd door FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën via de telefoon hulp verleend bij het invullen van
de aangifte personenbelasting. Ook dit jaar zal opnieuw maximaal ingezet worden op telefonische hulp op afspraak.
TELEFONISCH

in het dienstencentrum De Braambeier,

verzekering, attesten, … ) mee te brengen

Wie telefonische ondersteuning wenst bij

Loppemsestraat 14A 8210 Zedelgem en dit

naar de afspraak op de zitdag en indien je

het invullen van zijn belastingaangifte kan

op donderdag 16 juni 2022 van 9u. tot

je aanmeldt met een aangifte van een

zich melden bij de dienst onthaal in het ge-

12u. en van 13u. tot 15u.

andere persoon (bv. een familielid) is een
volmacht noodzakelijk.

meentehuis van Zedelgem of telefonisch op
het nummer 050 288 330. FOD Financiën zal

Een afspraak dient vooraf gemaakt te wor-

je nadien contacteren om telefonisch de

den in het gemeentehuis van Zedelgem bij de

belastingaangifte in te vullen of om een af-

dienst onthaal of telefonisch via 050 288 330.

AFSPRAAK IN DE KANTOREN VAN
FOD FINANCIËN

spraak op het kantoor in Brugge vast te leg-

Enkel wie een afspraak heeft, wordt

Voor wie niet naar de zitdag kan komen en

gen. Je kunt hiervoor je gegevens doorgeven

geholpen op de zitdag in De Braambeier.

geen telefoon heeft of hulp per telefoon

aan het gemeentebestuur tot 14 juni 2022.

Meerdere belastingaangiftes in één

niet mogelijk is, kan het gemeentebestuur

afspraak behandelen is niet mogelijk.

ook een afspraak maken voor hulp in de

ZITDAG

kantoren van FOD Financiën te Brugge.

Naast telefonische dienstverlening wordt

Wat breng je mee naar de zitdag?

Hiervoor kan je ook terecht in het gemeente

dit jaar ook één zitdag (op afspraak) van

Het is belangrijk om alle nodige documenten

huis van Zedelgem bij de dienst onthaal of

de dienst Belastingen georganiseerd

(identiteitskaart + pincode, fiches, levens-

telefonisch op het nummer 050 288 330.
9
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Uitreiking

sport- en cultuurprijzen
Op vrijdag 6 mei werden in De Groene Meersen de Zedelgemse sport- en cultuurprijzen uitgereikt. Tijdens een
coronajaar werden er toch enkele uitzonderlijke prestaties geleverd. De gemeente zette deze prestaties in de
bloemetjes.
Jonge Beloften

doorheen de avond voor sfeervolle muzikale

derlijke prestaties in 2021. Wiebe Van

Allereerst werden de jonge beloften gehuldigd.

intermezzo’s. Guy wordt de ‘hardest working

Mullem behaalde de dubbelfinale in de

Belgisch en Europees kampioene veldrijden

man of Belgian Blues’ genoemd en

categorie nationale Masters. De 50-jarige

Lisa Maes mocht de prijs voor sportbelofte

engageert zich voor de jeugd met educatie-

Didier Braet snelde naar een prachtige

in ontvangst nemen. Voor cultuur ging de

ve workshops over muziek.

5de plaats op de marathon in Ibiza.

Goethals. Zij stelde tijdens het najaar van

Sportmannen

Sportploeg

2021 haar werk tentoon in GC Jonkhove als

Twee sportmannen mochten dit jaar deze

Ook de pupillen van basketbalclub Lions

Kunstenaar in de Kijker. Tijdens de uitreiking

titel in ontvangst nemen. Tennisser Wiebe

Zedelgem vielen in de prijzen. Zij werden

werd ook onthuld dat zij het campagnebeeld

Van Mullem en marathonloper Didier Braet

kampioen in hun reeks.

voor volgend cultuurseizoen ontwierp. Dit

werden beiden gelauwerd voor hun uitzon-

prijs Jonge Belofte naar tekenares Aukje

beeld is te vinden als cover van de katern in
bijlage bij dit Zedelgem Magazine.

Contact cultuurdienst Zedelgem: mail cultuur@zedelgem.be | bel 050 288 605

Cultuurprijs
Zedelgemnaar buiten Zedelgem
Bluesmuzikant Guy Verlinde mocht de
cultuurprijs

Zedelgemnaar

buiten

Zedelgem in ontvangst nemen en zorgde
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Facebook: https://m.facebook.com/uitinZedelgem
Instagram: www.instagram.com/uit_in_zedelgem
Op de FB- en Instagram-pagina Uit in Zedelgem worden ook de nieuwtjes, activiteiten
en events van de diensten erfgoed en toerisme Zedelgem gepost. Ontdek zien en doen
in jouw gemeente, volg deze pagina’s op sociale media!

JEUGD

SWAP zomer
Het programma voor de SWAP zomer kun je terugvinden op de
gemeentelijke website en via onze social media. Schrijf jezelf
en je vrienden tijdig in voor je favoriete activiteiten.
Graag willen we jullie nogmaals herinneren dat de SWAP’ers

SWAP op
woensdag

(jongeren tussen 12-15 jaar) niet meer persoonlijk gecontacteerd worden via brief of mail om deel te nemen aan de SWAPactiviteiten omdat de GDPR (privacywetgeving) dit niet meer
toelaat.
Het is dus sterk aangeraden om de gemeentelijke website en
social media van de jeugd-en sportdienst goed in de gaten te
houden. Zo ben je zeker op tijd om je in te schrijven voor activiteiten. Inschrijven kan nu al.

Woensdag 29 juni staat er watersport en strandspelen op
het programma voor onze SWAP’ers.
Zin om te genieten aan het strand van Oostende?

Contact Jeugddienst Zedelgem

Schrijf je dan in via inschrijvingen.zedelgem.be

mail jeugd@zedelgem.be - bel 050 288 602
Facebook
www.facebook.com/jeugdsportzedelgem
Instagram
www.instagram.com/jeugdensportdienst_zedelgem

VEILIGHED

Rijden onder invloed,
een slecht idee!

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jonge

rijvaardigheid. Ook lachgas, een bij jongeren

delen bekend gemaakt (DRUID). In dat

bestuurders (tussen 18 en 34 jaar) maande-

steeds populairdere drug, veroorzaakt een

onderzoek wordt de risicograad weergegeven

lijks rijdt na drugs te hebben gebruik. Drugs

korte roes die het rijgedrag beïnvloedt.

om zwaargewond te raken of te overlijden

zoals cannabis, cocaïne, amfetamines,

in een ongeval ten gevolge van het gebruik

ecstasy, heroïne enz. wijzigen de normale

In 2012 werden de resultaten van een

van verschillende substanties.

werking van je hersenen en hebben daar-

Europees onderzoek naar het rijden onder

Bron: Federale Politie en VSV (Vlaamse

door altijd een negatieve impact op je

invloed van alcohol, drugs en geneesmid-

Stichting Verkeerskunde)

Voor alle vragen in verband met drugs,
aarzel niet en contacteer de Druglijn
www.druglijn.be
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LEEFBAAR WONEN - DE KRINGWINKEL

Tweedehands, eerste keus
Tweedehands is populairder dan ooit.

ook even verpozen in de gezellige koffie-

kringt en kiest ervoor om de spullen die je

Spullen hergebruiken gaat niet enkel ver-

hoek. De Kringwinkel beschikt over een

niet meer gebruikt een tweede leven te

spilling tegen in onze consumptiemaat-

ruime parking en is rolstoeltoegankelijk.

geven. Hierdoor heb je niet alleen aandacht

in een unieke outfit over straat kan of je in-

De Kringwinkel organiseert regelmatig

tewerkstelling bij jou in de buurt. De in-

terieur in een leuk jasje kan steken. Loop dus

leuke (pop-up) acties. Noteer alvast in

komsten worden gebruikt om mensen die

snel even langs bij De Kringwinkel ’t rad!

jouw agenda:

– om uiteenlopende redenen – weinig of

• 11 juni: muziekbeurs

geen kansen hebben op de gewone ar-

• 28 juni: uitzonderlijk gesloten wegens

beidsmarkt een passende job te geven. Zo

voor het milieu, maar steun je ook sociale

schappij, maar het zorgt er ook voor dat je

Nadat een brand 4 jaar geleden het vorige
pand in de as legde, opende De Kringwinkel

teambuilding

’t rad in Zedelgem begin januari 2020 op-

• 7-10 september: dolle koopjesdagen

nieuw zijn deuren op de vertrouwde locatie

(25% korting op alles, behalve electro

langs de Torhoutsesteenweg 236b.

en herstelde fietsen)

1.000 m2 Kringwinkelplezier

toekomstperspectief.

Waar kun je met herbruikbare
spullen terecht?

Volg De Kringwinkel ’t rad ook op Facebook
en Instagram of schrijf je via de website

• Geefpunt De Kringwinkel ’t rad

Bij De Kringwinkel shop je originele en be-

www.dekringwinkel.be/trad in voor de

Het geefpunt is vlot bereikbaar aan de

taalbare spullen in een tof kader. Iedereen

2-maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijf je al-

achterzijde van De Kringwinkel. Als dank

kan er – ook met een beperkt budget – kwa-

tijd op de hoogte van leuke nieuwtjes, spe-

voor jouw gift ontvang je er bovendien

liteitsvolle goederen kopen. Loop regelma-

ciale acties of andere interessante weetjes.

een kortingsbon te gebruiken bij jouw

tig eens langs want het aanbod boeken,
speelgoed, huisraad, meubelen, elektro en

volgende aankoop.

Spullen geven

kledij wisselt dagelijks. Creatievelingen
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doen ze ervaring op en krijgen ze terug een

• Recyclagepark
Ook in ons recyclagepark kun je terecht

vinden er zeker hun gading tussen het naai-

Heb je herbruikbare spullen die je wil

in de speciaal voorziene ruimte en de 3

en breigerief. Tijdens het shoppen kun je

schenken aan De Kringwinkel? Super! Jij

oranje textielcontainers. Alle spullen

worden wekelijks door medewerkers van
De Kringwinkel opgehaald.

De Kringwinkel Zedelgem in cijfers
Wist je dat de afgelopen 3 jaar …
• Men er maar liefst 40.000 klanten mocht
verwelkomen?
• Die klanten 270.000 kg tweedehands
spullen kochten? Dat zijn ongeveer 10
zeecontainers.
• Er 220.000 kg herbruikbare spullen werden ingezameld? Dat zijn ongeveer 8
zeecontainers met spullen die allemaal
door de handen van de medewerkers
passeerden.
• Onder leiding van winkelverantwoordelijke Julie Dierickx zijn er 18 mensen aan
de slag.
De Kringwinkel ’t rad
Torhoutsesteenweg 236b,
8210 Zedelgem
Openingsuren:
dinsdag-zaterdag 10u.-17.30u.
050 34 94 00
www.dekringwinkel.be/trad
klcc@trad.be
Volg De Kringwinkel ’t rad ook op
Facebook en Instagram

LOKALE ECONMIE

Maand van
de Markt

afgesloten met prijsuitreiking
Op donderdag 5 mei sloten we de Maand van de Markt feestelijk af op het marktpleintje van Sint-Elooi. Een mooi initiatief van de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. de
gemeente(n) waarmee we onze marktkramers in de kijker willen plaatsen en onze
markt promoten.
Burgemeester Annick Vermeulen deelde de rijkelijk gevulde prijzenpot uit. Heel wat
marktbezoekers vielen in de prijzen en kregen een Zedelgemse marktbon, of een
waardebon geschonken door 1 van de marktkramers. De hoofdwinnaar ontving een
cheque van maar liefst 300 euro voor een weekendje West-Vlaanderen, geschonken
door de gemeente!
Bedankt aan alle deelnemers, en ook aan onze vrienden vrijwilligers van vzw Oranje
voor hun enthousiasme.
Proficiat aan de winnaars, en blijf vooral enthousiast "markten"!
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MILIEU

Zedelgem valt in

de bijenprijzen
In 2021 deed Zedelgem voor de eerste keer mee aan de Openbaargroenawards van VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen). Alle inspanningen voor
de bijen werden beloond met een eerste bijensymbool en daar mogen we
heel trots op zijn. De gemeente Zedelgem zet zich verder in voor het welzijn
van de bijen en bij de volgende award gaan we natuurlijk voor 2 of zelfs 3
bijensymbolen.
Ook voor de heraanleg van het pleintje in de Groenestraat kregen we een
eervolle vermelding als 6e laureaat in de categorie plantenperken.

Minder beton

meer
bijen

Van 29 mei tot 5 juni organiseert Departement
Omgeving de 9e week van de bij. Bijen verdienen
aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze

Haagscheersel
naar recyclagepark brengen
zonder afspraak
op bepaalde momenten mogelijk

vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en

Het recyclagepark van Zedelgem werkt met een afsprakensysteem waarbij

wilde planten, maar ze hebben het steeds moei-

slechts 1 afspraak per week per adres mogelijk is en er ook maar 1 afspraak

lijker om te overleven. Zo leeft 80 % van de bijen

kan openstaan. Dit systeem werkt goed, maar kan voor het afvoeren van

onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten

haagscheersel -na het scheren van de hagen in je tuin- soms lange tijd in

er zijn, hoe meer dakloze bijen.

beslag nemen. Haagscheersel is qua omvang en structuur ook niet echt
geschikt om aan te bieden in een container voor huis-aan-huisophaling.

Maak van je stenen voortuin
een bijenoase

Daarom heeft het gemeentebestuur beslist over volgende mogelijkheden
om haagscheersel afkomstig van particulieren zonder afspraak op welbepaalde momenten te kunnen aanbieden:

Samen kunnen we de bij redden: voedsel en nestgelegenheid zijn de sleutelwoorden. Voedsel in
de vorm van stuifmeel en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten.

· op donderdag 9, 16, 23 en 30 juni en donderdag 7 juli 2022 telkens van
8u. tot 11 u.
· let wel : dan is er uitsluitend haagscheersel toegelaten (dus GEEN
grasmaaisel, onkruid…). Er kan hiervoor geen afspraak gemaakt

Nestplaatsen creëer je door herstel van hun habitat, een doorlatende bodem voor de zandbijen

worden, dus wachtrijen zijn niet uitgesloten. Per bezoek dient de toegangsbeurt van 1 euro betaald te worden.

en holle stengels en bijenhotels voor de boven-

· uiteraard kan haagscheersel nog steeds worden aangevoerd volgens

gronds nestelende bijen. Breek dus je voortuin

het gemeentelijk afsprakensysteem, dan zijn er geen wachttijden.

open, maak eilandjes in je terras en laat de natuur weer toe.
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Deze regeling is niet van toepassing voor bedrijven.

MILIEU

Zwerfvuil - Sluikstort
Plastic flessen, snoeppapiertjes en gevulde

Sigarettenpeuken vergaan pas na zo’n

op te ruimen.

hondenpoepzakjes. Het zijn maar enkele

twaalf jaar en uitgespuugde kauwgom blijft

Naast het wegwerken van sluikstort en

voorbeelden van alledaags zwerfvuil dat

maar liefst twintig jaar liggen. Het stalen

zwerfvuil doet Zedelgem er alles aan om

de arbeiders van onze technische dienst

omhulsel van een drankblikje verteert na

dergelijk afval te voorkomen. Zo sensibili-

moeten opruimen. Het kan echter ook

zo’n vijftig jaar terwijl het aluminium deksel

seert Zedelgem via het gemeentelijk infor-

grootser. Zo zijn achtergelaten paraplu’s of

nooit volledig verdwijnt. Ook een petfles

matieblad en haar sociale media. Verder

matrassen voor hen ook geen vreemde.

breekt nooit af en blijft voor eeuwig op de

zorgen wij als gemeente voor voldoende

Aarde circuleren. Een glazen fles tot slot

openbare vuilnisbakken die bovendien

verdwijnt pas na zo’n een miljoen jaar.

wekelijks geleegd worden door onze tech-

Zwerfvuil is klein afval dat door particulieren of bedrijven buitenshuis wordt achter-

nische arbeiders. Onze groenarbeiders

gelaten op een plek waar dat niet thuis-

Sluikstort en zwerfvuil hoeven echter niet

hielden zorgvuldig bij hoe vaak die contai-

hoort. Dat dumpen van vuilnis kan zowel

altijd niet-afbreekbaar te zijn. Dit kan ook

ners gebruikt worden. Uit deze metingen

bewust

gebeuren.

voorkomen in de vorm van kadavers van

volgde een actieplan waarmee we correct

Voorbeelden van vaak voorkomend zwerf-

dieren, tuinafval zoals zware graszoden of

gebruik van de afvalbakken kunnen stimu-

vuil zijn sigarettenpeuken, kauwgom,

hondenpoep. Vooral die laatste vorm van

leren en zwerfvuil zullen kunnen beperken.

etensresten, plastic verpakkingen, blikjes,

zwerfvuil is bij heel wat groenarbeiders van

flesjes of zakdoeken. Bij het bewust achter-

onze technische dienst bekend. Tijdens de

Verder biedt de gemeente het unieke

laten van grote hoeveelheden afval spreken

zomer zijn de verhalen over het spatten van

project bermadoptie aan. Verenigingen,

we van sluikstort.

een hondenkeutel in iemands gezicht na

scholen of groepen vrijwilligers kunnen bij

een partijtje bosmaaien wekelijkse kost.

ons een berm adopteren. In ruil voor min-

als

onbewust

Zwerfvuil en sluikstort hebben zeer nega-

stens twee zwerfvuilacties per jaar ontvan-

tieve gevolgen voor het milieu en de leef-

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt

gen zij hiervoor vijf eurocent per lopende

baarheid van de omgeving. Het vuilnis

niet alleen hinder. Het is ook duur. De ge-

meter geadopteerde berm. Bij de techni-

verontreinigt de bodem en het water, maar

meente is verantwoordelijk voor de open-

sche dienst ontvangen zij hiervoor gratis

trekt ook ongedierte aan zoals ratten.

bare netheid van het grondgebied. Daarom

vuilniszakken. Ook individuele vrijwilligers

moeten de arbeiders van onze technische

kunnen trouwens bij ons terecht voor

dienst meermaals uitrukken om zwerfvuil

gratis zwerfvuilzakken.”

Bovendien blijft heel wat vuilnis gedurende
lange tijd rondslingeren op onze planeet.
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Nieuwe tarieven Zwemvoor de gemeentelijke sport- en
zwemlessen vanaf september 2022 school:
De tarieven van de gemeentelijke sport- en zwemlessen werden sinds 28/08/2010 niet
gewijzigd.
Door de evolutie van de consumptieprijzen heeft de gemeenteraad het retributiereglement
voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten op 28/04/2022 goedgekeurd.

nieuwe leden september 2022

Nieuwe leden kunnen pas online inschrijven
voor de zwemschool als ze geslaagd zijn
voor de zwemtest.

De prijzen variëren tussen een inwoner van Zedelgem en een niet-inwoner.
De Zedelgemnaren bekomen een gunstiger tarief.

Er worden 2 zwemtesten georganiseerd:
Dinsdag 28 juni: 17.45u. enkel voor de

Overzicht van de nieuwe tarieven vanaf september 2022

kinderen die de cursus gevorderden hebben
gevolgd in het 1 ste en 2de trimester.
Gevorderden 3de trimester zullen de kans

LESSENREEKSEN
Dagsporten

Inwoner Zedelgem
Niet-inwoner

30,00 EUR voor het 1ste trimester

krijgen om tijdens de les hun zwemtest af

20,00 EUR voor het 2de / 3de trimester

te leggen.

45,00 EUR voor het 1ste trimester
25,00 EUR voor het 2de / 3de trimester

Zwemlessen

Inwoner Zedelgem

50,00 EUR voor het 1ste trimester
40,00 EUR voor het 2de / 3de trimester,

Maandag 5 september: 17.30u. voor kinderen vanaf het 2de leerjaar t.e.m het 3de
middelbaar die geen lessen bij de sportdienst hebben gevolgd.

zomercursus
Niet-inwoner

60,00 EUR voor het 1ste trimester
45,00 EUR voor het 2de / 3de trimester,
zomercursus

Zwemschool
Aquagym

Inwoner Zedelgem

130,00 EUR voor het schooljaar

Niet-inwoner

155,00 EUR voor het schooljaar

Inwoner Zedelgem

70 EUR voor het 1ste trimester
50 EUR voor het 2de / 3de trimester

Niet-inwoner

85 EUR voor het 1ste trimester
60 EUR voor het 2de / 3de trimester

Avondsporten

Inwoner Zedelgem

55 EUR voor het 1ste trimester

De test wordt afgelegd in diep water en
bestaat uit: inspringen, pijlen op de buik,
drijven op de rug en minstens drie lengtes
(50 m.) rustig schoolslag zwemmen met een
correcte coördinatie. Zwemmen met de
aquatische ademhaling is een pluspunt!
Bij de oudere kinderen worden ook de andere
zwemslagen getest (borst- en rugcrawl).
Inschrijven voor de zwemtest is verplicht
via inschrijvingen.zedelgem.be/Tickets.aspx

45 EUR voor het 2de / 3de trimester
Niet-inwoner

65 EUR voor het 1ste trimester
55 EUR voor het 2 / 3 trimester
de
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Initiatiecursus

Inwoner Zedelgem

40 EUR

“Start to”

Niet-inwoner

50 EUR

Verlenging

Inwoner Zedelgem

3,50 EUR per les

initiatiecursus

Niet-inwoner

4 EUR per les

Loop je Fit

Inwoner Zedelgem

60 EUR per jaar

Niet-inwoner

70 EUR per jaar

Zedelgemse sportdag

5 EUR

Zwembrevetten

2 EUR

Heb je nog vragen?

de

Neem dan contact op met de sportdienst,
bel 050 286 602 of mail naar
sport@zedelgem.be.

SPORT

Zwemlessen beginners
in de zomer

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen

Er worden 2 cursussen georganiseerd:

Prijs: 25 euro

die vanaf september naar het 1ste leerjaar

• Zomercursus 1: van vrijdag 1 juli t.e.m.

Inschrijven: online via

gaan ook zwemlessen volgen. Deze lessen

vrijdag 15 juli. Dagelijks op werkdagen van

inschrijvingen.zedelgem.be

vinden dagelijks plaats en dit gedurende

13.30u. tot 14.20u. behalve op woensdag.

vanaf maandag 9 mei om 12u.

twee weken telkens van 13.30u. tot 14.20u.

• Zomercursus 2: van dinsdag 16 augustus
t.e.m. donderdag 25 augustus. Dagelijks

Zwemlessen beginners september

op werkdagen van 13.30u. tot 14.20u. ook

→ Online inschrijven vanaf half juni 2022

op woensdag.

via inschrijvingen.zedelgem.be

Info-avondsporters
We starten de avond met een ludiek toneelspel "Dokter, ik beweeg
weer!" voor en door senioren rond het thema “Bewegen Op
Verwijzing” (BOV).
Daarna maken we kennis met de plaatselijke Bewegen Op
Verwijzings-coach om het project “Bewegen Op Verwijzing” verder
toe te lichten.
Aansluitend wordt een gezonde receptie aangeboden voor alle
aanwezigen.

Inschrijven
Online vóór 5 juni via inschrijvingen.zedelgem.be/Tickets.aspx >
Kies voor de activiteit "Infomoment Sporters".
Het sportseizoen zit er bijna op. We nodigen alle sporters van onze
sportlessen uit op de sportieve “fin de saison” op dinsdag 14 juni

Deze activiteit wordt gratis aangeboden door gemeentebestuur

om 18.30u. in het cultureel centrum in De Groene Meersen.

Zedelgem. Ben je niet digitaal actief? Bel naar 050 288 602.
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Sportkriebels
Hou je van sport en avontuur? Wil je de zomervakantie actief inzetten? Ben je tussen
8 en 15 jaar? Dan zijn de Sportkriebels zeker
en vast iets voor jou. Domein de Koude
Keuken in Brugge wordt op donderdag

Sportdag voor
mensen met
een beperking

op woensdag
8 juni in
De Groene Meersen

7 juli omgetoverd tot een waar avonturen-

“SporteGieMee” is een organisatie van IGOS (Intergemeentelijk Overleg Sportdiensten),

park. Je vindt er meer dan veertig verschil-

voor volwassenen (+18 jaar) met mentale & fysieke beperking, psychische kwetsbaar-

lende sporten en attracties: archery tag,

heid en autismespectrumstoornis.

tennis, ropeskipping, mountainbiken,
paardrijden, lasershooting, deathride,

Je kunt er kennismaken met diverse sporten van 9u. tot 15.15u. De dag wordt

festivalwip, free running, zwemmen en

afgesloten met een “SporteGieMeeFuif”. Het einde is voorzien om 16.30u.

suppen in en op de vijver.
Deelnameprijs: 5 euro voor sportactiviteiten, verzekering, soep, drankje, gadget,
Donderdag 7 juli van 9.30 tot 15.30 u.

animatie en dans.

Locatie: Domein Koude Keuken,
Prange Weidedreef (toegang via Legeweg),

Inschrijven en betalen vóór 30 mei via de sportdienst van Zedelgem.

8200 Sint-Andries.

Inschrijven
• 7 euro, als je inschrijft voor 30 juni 2022
• 10 euro bij daginschrijving
Individuele inschrijvingen kunnen via
www.brugge.be/sportkriebels
Ben je tussen 12 en 16 jaar?
Dan kan je inschrijven via de SWAP.
Vergeet je zwemgerief, lunchpakket en
drank niet!
De Sportkriebels is een organisatie van de
IGOS-sportdiensten, met steun van Sport
Vlaanderen.
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Voor meer informatie, contacteer sport@zedelgem.be - 050 288 602
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In de rand van de raad
Vergadering van de gemeenteraad van 28 april 2022
FINANCIËN

gegund bij wijze van de openbare procedure. De aankondiging van

De gemeenteraad heeft het retributiereglement goedgekeurd voor

de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal

deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten die door het ge-

niveau.

meentebestuur Zedelgem worden georganiseerd. Meer info hierover vind je ook terug onder de rubriek SPORT van je Zedelgem

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op de

magazine.

gemeentelijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je

FACILITAIR BEHEER - NIEUWBOUW POLITIE
KANTOOR POLITIEZONE HET HOUTSCHE
De gemeenteraad heeft het bijzonder bestek en de raming
voor het project nieuwbouw politiekantoor PZ (Politiezone)
Het Houtsche goedgekeurd. De raming bedraagt 1.743.570,15 EUR
excl. btw of 2.109.719,88 EUR incl. 21 % btw. Deze opdracht wordt

niet digitaal actief? Vraag de notulen van de gemeenteraad op, bel
naar 050 288 335.
Volgende zitting: 23 juni 2022 om 19.30u. in het gemeentehuis
(Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem). De gemeenteraad
is openbaar, pers en publiek zijn welkom. De raad gaat door in
de Raadzaal.

Leerlingen Sint-Martinusschool Loppem
overhandigen erfgoedplan aan gemeentebestuur

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de

De leerlingen hechten in dit plan niet enkel

dialect in ere houden met een ‘dialectdag’

Sint-Martinusschool in Loppem overhan-

belang aan het onroerend erfgoed zoals

waarop iedereen dialect spreekt op school.

digden plechtig hun erfgoedplan aan het

het Kasteel, de begraafplaats of ‘t Wit Huis.

De leerlingen willen meer vrouwennamen

gemeentebestuur van Zedelgem. Het erf-

Ze willen ook het gezellige caféleven en

zien als straatnaam in Loppem, en zouden

goedplan is het resultaat van een traject in

tradities zoals de jaarlijkse rommelmarkt

van de Ieperweg (de ‘schoolstraat’) een

samenwerking met de gemeente en

en het Sint-Maartenszingen bewaren voor

‘street of fame’ maken met namen van be-

Openluchtmuseum Bokrijk en waarbij de

de toekomst. Ook ons West-Vlaamse

kende Loppemnaars.

leerlingen het erfgoed in de schoolbuurt
en het ‘Postje van Loppem’ in Bokrijk beter

Het volledige erfgoedplan en meer informatie over het traject is vanaf midden mei te

leerden kennen.

vinden op www.zedelgem.be/educatieve-erfgoedwerking
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KORTE BERICHTEN

Tuinhier Veldegem
schenkt 500 euro producten
voor vluchtelingen uit
Oekraïne
Tijdens een onthaal- en infomoment voor Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden in gemeente Zedelgem,
mocht het gemeentebestuur van sociaal-culturele vrijwilli-

DAHOT

gersvereniging Tuinhier Veldegem een schenking ontvangen
ter waarde van 500 euro aan producten.
Hartelijke dank! #warmzedelgem

Elk jaar neemt gemeente Zedelgem deel aan IDAHOT, dit is de
internationale dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en
Interseksefobie, jaarlijks op 17 mei, een dag waarop lgbtorganisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.
Het gemeentebestuur ondersteunt deze actie, de regenboogvlag wappert dan ook fier aan het gemeentehuis als signaal
dat er in Zedelgem geen plaats is voor haat en onverdraagzaamheid, maar ‘Gelijke Kansen’ hier belangrijk zijn zonder
onderscheid tussen mensen. “Iedereen moet zich goed in zijn
vel voelen door zichzelf te kunnen zijn en respectvol met elkaar
om te gaan” reageert schepen van GelijkeKansenbeleid
Charlotte Vermeulen.

Herdenking V-Dag in Aartrijke
Op zaterdag 7 mei 2022 werd een plechtigheid met bloemenhulde en viering naar aanleiding van
V-Dag georganiseerd in Aartrijke. Een organisatie van NSB-Aartrijke i.s.m. gemeente Zedelgem.
V-dag (in het Engels Victory in Europe Day, afgekort VE-day) is de jaarlijkse viering van de overwinningsdag waarop nazi-Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde.
Heb je interesse in de NSB-werking van de afdeling Aartrijke?
De NSB, voluit Koninklijke Vereniging Nationale Strijdersbond van België,
afdeling Aartrijke kan je contacteren via secretaris Gregory Bolle.
Mail naar gregory.bolle@telenet.be
Volg NSB-Aartrijke op Facebook: www.facebook.com/NSBAartrijke
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AGENDA

5 juni

West-Vlaams
kampioenschap der
Vlaamse Vinkenzang

Op zondag 5 juni gaat de vierde editie van

Waar?

Bunkerdag door en worden in onze streek

Infopunt Dementie Groot-Zedelgem,

heel wat bunkers uit WOI, maar ook uit de

Fazantenlaan 89, Zedelgem

Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog

Kostprijs?

opengesteld voor een breed publiek. in

€ 10

Zedelgem kan je terecht voor drie begeleide

Inschrijven?

bezoeken. Op elke locatie wacht een gids

infopuntdementie@zwz.be

je op.

Onthaal Klaverveld
050 82 66 36

Wanneer?
Zondag 5 juni - Rondleidingen op elke locatie om 14u00, 14u45 en 15u30
Waar?
Zeedijkweg, Torhoutsesteenweg 100 en
Ruddervoordsestraat 44
5 juni wordt een hoogdag bij de West-

Inschrijven?

Vlaamse vinkeniers! Na 2 jaar onderbreking

Via 050 28 83 30 of

gaat het kampioenschap eindelijk terug

tickets@zedelgem.be

door. Tussen 9u en 10u sluiten we de

per locatie apart inschrijven

Torhoutsesteenweg tussen Zuidwege en de

Meer info?

Heidelberg af, want hier strijden de deel-

archief@zedelgem.be

15 juni

Het beleefde gedicht –
Poëziepad in het
Park van Loppem

nemende vinken voor de meeste liedjes.
Kom gerust een kijkje nemen langs het parcours. Nadien kan je de dorst lessen in LDC
De Braambeier, waar ook de prijsuitreiking
zal plaatsvinden.
Wanneer?

7 juni

Voordracht:
Vermissing bij ouderen

Zeven dichters hebben elk twee van hun
gedichten uitgekozen en die worden langs
een gesloten route in het Park van Loppem
uitgestald. Elk gedicht is bovendien voorzien van een QR-code, waardoor je ook met

Zondag 5 juni vanaf 9u00

je smartphone kunt luisteren naar het ge-

Waar?

dicht. Volgende dichters verleenden hun

Parcours langs de Torhoutsesteenweg

medewerking: Anna-M Timmerman, Riet

tussen Zuidwege en Heidelberg

Vanhaecke, Gwij Mandelinck, Guido

Organisatie?

Dobbelaere, Patrick Vanhaelemeesch,

Moubekevink Zedelgem met steun van

Maurits De Coen en Bart Madou.

Provincie West-Vlaanderen, gemeente

Dit is een organisatie mede mogelijk ge-

Zedelgem en lokale handelaars

maakt dankzij een gemeentelijke project-

Meer info?

subsidie.

melissa.velle@zedelgem.be
patrick.velle@telenet.be

5 juni

Bunkerdag in Zedelgem

Dagelijks zijn er in België gemiddeld 3

Wanneer?

onrustwekkende verdwijningen. In het

Officiële inwandeling:

overgrote deel van de verdwijningen is er

woensdag 15 juni 2022 om 16u00

sprake van een vrijwillig vertrek, zelf

verzamelen aan ingang park

doding, dementie en/of een ongeval.

Los bezoek:

Ongeveer 95% van de ±27.000 dossiers kon

van 15 juni tot 15 september

de Cel Vermiste Personen de voorbije de-

Waar?

cennia helpen oplossen. Commissaris Alain

Park van Loppem,

Remue, het hoofd va de Cel Vermiste

Steenbruggestraat 29, Loppem

Personen, zal ons informeren over de werk-

Organisatie?

wijze die gehanteerd wordt wanneer ouderen

Het Beleefde Genot vzw

vermist raken.

met steun van
gemeente Zedelgem

Wanneer?

Meer info?

Dinsdag 7 juni 2022 om 19u00 vanaf 18u30

www.hetbeleefdegenot.be 0498 73 58 73
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AGENDA

Happy Friends Zedelgem. Het belooft een

18 juni

Zeeuwse daguitstap
met bezoek aan
struisvogelboerderij
Monnikenwerve

mooie en aangename uitstap te worden,
waar plezier en verrassingen troef zijn.
Indien gewenst kun je bij Café Vitesse een
elektrische fiets huren.

26 juni

Vrouwenwandeling
in Brugge

Wanneer?
Zaterdag 18 juni 2022 vanaf 9u30
Waar?
Afspraak aan Café Vitesse,
Torhoutsesteenweg 304, Veldegem
Kostprijs?
€35 per persoon
Info en inschrijven?
www.happyfriendszedelgem.com

KWB en Femma Zedelgem slaan de handen
in elkaar voor een geleide wandeling door
Brugge, waarbij de vrouw in de kijker

Zin in een uniek dagje uit in ZeeuwsVlaanderen? Samen met KWB en Femma
Zedelgem kun je de struisvogelboerderij
bezoeken in Aardenburg.

19 juni & 3 juli

Vrije gidsbeurten in
Vloethemveld

Rondleiding en lunch zijn inbegrepen.

vrouwen hun stempel gedrukt op het leven
in de stad. Als individuen, zoals een k
unstenares, een heilige, een viswijf, en
soms als groep, denk maar aan de begijnen.
We laten verschillende verhalen aan bod

Voor wie dit wil rijden we na de middag nog

komen die ernstig of luimig kunnen zijn,

even door naar Sluis.

maar willen vooral de al te vaak onder

Daar wandelen we nog even op en rond

gewaardeerde inbreng van de vrouw geven

de stadswallen, of heb je de tijd voor een

waar ze recht op heeft. De wandeling duurt

terrasje en wat shoppen.

ongeveer 3 uur met onderweg een stop
voor een gratis drankje.

Wanneer?
Zaterdag 18 juni vanaf 10u45

Wanneer?

Waar?

zondag 26 juni 2022 om 14u30

Afspraak in de struisvogelboerderij,

Waar?

Hogeweg 1, Sluis (eigen vervoer)

Samenkomst aan de ingang van ‘In en Uit’

Organisatie?

aan het concertgebouw

Femma en KWB Zedelgem

Kostprijs?

Kostprijs?
Leden (en partner/kinderen van leden):

Neem als individu deel aan een vrije

€18,50 pp – Niet-leden: €25 pp

gidsbeurt door Vloethemveld.

Overschrijven op rekening Femma

Maak een ontspannende wandeling onder

BE76 7755 5023 9995

begeleiding van een gids in een uniek ge-

Inschrijven?

bied met ongerepte natuur, een militair

Inge Hoste - 050 20 19 13

verleden en herinneringen aan een krijgs-

inge.hoste@telenet.be

gevangenkamp.

ten laatste tegen 1 juni
Wanneer?
Zondag 19 juni 2022

18 juni

geplaatst wordt. Eeuwenlang hebben

leden: gratis – niet-leden: €4
Inschrijven?
Voor 22 juni bij Freddy Slabbinck
freddyslabbinck@skynet.be
050 20 03 30

27 juni

Zedelgemse wandeltoer

en zondag 3 juli 2022
Kostprijs?

22

Fietstocht
‘Den toerist op zijn velo’

€3 per persoon

Rijd op zaterdag 18 juni 2022 de beentjes

vloethemveldvzw.be/inschrijving-voor-in-

los op de jaarlijkse fietspromenade van

dividuele-rondleiding

Inschrijven?
Reserveer je plaatsje via

Op maandag 27 juni verzamelen we om
13u15 aan jeugdverblijf De Hopper in

AGENDA

Merkemveld

(Merkemveldweg

15,

Zedelgem) voor een wandeltocht van 8 à
10 km. We vertrekken stipt om 13u30 en
zijn omstreeks 16u00 terug. Gelieve je bij
aankomst eerst aan te melden bij een medewerker van de sportdienst.

Deneve, kenners en auteurs van het boek

3 juli

Op zoek naar reeën in
West-Doeveren

“Wandeling langs de herbergen van het
oude Loppem 1900-1914”, nemen jullie
graag samen mee op pad! We ronden af met
een drankje in de oudste herberg van
Loppem, St. Elooi.

Inschrijven?

Wanneer?

Verplicht online inschrijven via

Zaterdag 9 juli en zaterdag 23 juli, telkens

inschrijvingen.zedelgem.be

van 14u30 tot 16u00

Meer info?

Sta bij het krieken van de dag op om reeën

Waar?

www.zedelgem.be/wandeltoer

te gaan spotten in West-Doeveren samen

We verzamelen aan restaurant Ten Voute,

met Natuurpunt Zedelgem. Laarzen en

Steenbrugsestraat 24, Loppem

wandelschoenen die tegen wat water kunnen

Kostprijs?

zijn aangeraden. Breng zeker je verrekijker

€5.00 per persoon (incl. 1 consumptie) –

mee, en voor de liefhebbers: vergeet je

gratis voor kinderen jonger dan 12

camera met lange lens niet.

Inschrijven?

3 juli

25 Hoevesmoefeltocht
ste

Via www.zedelgem.be/tickets
Wanneer?

vanaf 10 juni t.e.m. 6 juli

Zondag 3 juli 2022 van 5u00 tot 8u00

Meer info?

Waar?

050 288 330

Exacte locatie wordt meegedeeld

tickets@zedelgem.be

via e-mail na inschrijving
Organisatie?
Natuurpunt Zedelgem
Inschrijven?
www.natuurpuntzedelgem.be
Meer info?
Miguel Depoortere
0497 31 94 32
Landelijke fietstocht van ongeveer 27 km,

miguel@natuurpuntzedelgem.be

waar enkele stopplaatsen op hoeves zijn
voorzien om de fietsers te verwennen met
een heerlijk smoefeltje.
Inschrijven vooraf is niet nodig.
Iedereen welkom op deze verjaardagsedi-

9 juli en 23 juli

Herbergenwandeling

tie waarop ook vele prijzen te winnen vallen!
Wanneer?
Zondag 3 juli 2022
start tussen 13u00 en 14u30
Waar?
Starten aan Hoeve Etienne Vanhoutte,
Groenestraat 139, Zedelgem
Kostprijs?

Wandel mee en (her)ontdek de herbergen

Volwassenen €10

van Loppem uit (over)grootmoeders tijd.

Kinderen €5

Tijdens deze boeiende wandeling van 3 à 4

Organisatie?

km krijg je verhalen te horen over de her-

FERM Zedelgem

bergen in Loppem rond 1900-1914, over de

Meer info?

oude én nieuwe herbergen alsook over de

Vlaminck Ria – 0486 13 55 39

oude wegen en domeinen die we voorbij
komen. Gidsen Wilfried Hermy en Christian
23

OPENINGSUREN

Gemeentehuis
Sociale dienst & OCMW
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
050 28 83 30

Deelgemeenten
Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

info@zedelgem.be

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Woensdag

09.00 - 13.00 u.

Gesloten

Donderdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Vrijdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Zaterdag

09.30 - 11.30 u.*

Gesloten

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Recyclagepark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
050 20 03 32

Afspraak maken

recyclagepark@zedelgem.be

Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het
onthaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.
Ook het recyclagepark werkt sinds 1/11/2020 uitsluitend
op afspraak.

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.00 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

Het recyclagepark is enkel op afspraak toegankelijk. Boek je afspraak

Archief

via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke

kaart bij de hand om een afspraak te boeken.

050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Openingsuren en bezoek op afspraak:
- Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.
- Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.
- Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.
Een afspraak maken doe je via afspraken.zedelgem.be/
of telefonisch.

Technische dienst - uitleendienst
Schatting 71, 8210 Zedelgem
050 28 83 30
technische.dienst@zedelgem.be

Bibliotheek

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be
Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Dinsdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

050 288 602

Woensdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

sport@zedelgem.be

Donderdag

Gesloten

Gesloten

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
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Zwembad De Groene Meersen

Voormiddag

Voor de meest recente openingsuren,
raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren
Komen zwemmen is op reservatie.
Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

