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Werken bouw MFC 
(Multifunctioneel Centrum) Sint-Maarten in Loppem gestart

De werken op site SintMaarten in Loppem zijn gestart. Tegen eind de 
zomer 2023 wordt hier een Multifunctioneel Centrum gerealiseerd 
(MFC). Het te realiseren centrum heeft een oppervlakte van 2100m². 
Het paalt aan de huidige school en omvat o.a. schoolruimtes en 
klaslokalen, een antennepost van de gemeentelijke bibliotheek 
en andere multifunctionele ruimtes. Deze ruimtes zullen gebruikt 
kunnen worden door verenigingen bijvoorbeeld en de gemeente 
zal er ook dienstverlening zoals burgerzaken aanbieden, dit ingebed 
in een groene aankleding.

Een project waarbij verschillende partners de handen in elkaar 
slaan om moderne, energiebesparende infrastructuur te realiseren, 
passend binnen de visie van het gemeentebestuur om in elke deel
gemeente gemeenschapscentra, gemeentelijke dienstverlening 
en multifunctionele (zaal)infrastructuur aan te bieden waar mensen 
elkaar over generaties heen, ontmoeten. Dergelijk project staat in 

het teken van een beleid burgernabij dat gemeente Zedelgem 
voert.

Infopagina gemeentelijke website: www.zedelgem.be/
projectmultifunctioneelcentrumsintmaartenloppem 
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Wat doet de gemeente om de 
energiekosten naar beneden  
te drukken? Een overzicht:
• Regeling van de verwarming naar 21°C  

in alle kantoren.
• Temperatuur zwembadwater verlaagd 

naar 29°C.
• Fonteinpomp kerkhof Zedelgem enkel 

nog actief in het weekend met uitzonde
ring van de periode rond Allerheiligen.

Relighting van de sportzalen 
op de planning in 2023 

Relighting is een verzameling van verschil
lende ingrepen waarbij de huidige verlich
ting energiezuiniger aangepast wordt op 
volgende locaties:

• De Bosserij (Veldegem)
• De Groene Meersen zwembad en kleed

kamers
• De Groene Meersen mattenzaal
• De Groene Meersen Sportzaal 1 en 2
• De Strooien Hane (Loppem) werd reeds 

uitgerust met Ledverlichting.

Ook in de overige gemeentelijke gebouwen 
organiseert de gemeente een versnelde 
omschakeling naar LEDverlichting.

Gemeente 
Zedelgem

neemt energetische maatregelen

Net zoals elke goede huisvader of huismoeder grijpt gemeente Zedelgem 
in om haar energieverbruik en bijgevolg haar energiefactuur, naar beneden 
te halen.

Relighting sportterreinen
• Tennis Veldegem (2023)
• Oefenveld SV Loppem (2023)
• Oefenveld Excelsior Zedelgem (2023)
Het kunstgrasveld van Excelsior Zedelgem 
heeft al LEDverlichting, net als de voetbal
velden van FC Veldegem en de hoofdvelden 
van VV Aartrijke en SV Loppem.

Vervangen van oude niet  
duurzame stookinstallaties - 
stookplaatsrenovaties

• in BKO(buitenschoolse kinderopvang) De 
Leeuw werd uitgevoerd in 2022

• in BKO Aartrijke werd uitgevoerd in 2022
• in Crèche ’t Lachbekje werd uitgevoerd 

in 2022

• installeren warmtepomp lucht/water 
voor de 4 appartementen boven  
de Sociale Kruidenier (SK Zedelgem)  
momenteel in uitvoering

• warmtepomp lucht/water voorzien voor 
het onthaalgebouw kamphuis Vloethem
veld: uitvoering dit najaar

• SintLaurentiuskerk Zedelgem komt aan 
de beurt in 2023

In 2023 plannen we nog stookplaatsreno
vaties in onze gemeentelijke gebouwen. 
Hiervoor werd reeds een energetische stu
die uitgevoerd.

Vervangen van  
oud buitenschrijnwerk

• Jeugdlokalen Loppem (uitgevoerd in 
2022)

• Sportcentrum De Strooien Hane Loppem 
(volledig afgewerkt eind oktober 2022)

• LOI (lokaal opvanginitiatief) Veldegem 
(uitgevoerd eind 2021)
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Dakrenovaties

Sporthal De Bosserij in Veldegem (werken 
gepland in 2023): vervangen van de licht
straten, bijkomend 16 cm dakisolatie en 
nieuwe dakdichting.
In 2023 wil de gemeente nog enkele daken 
van gemeentelijke gebouwen aanpakken.

Zonnepanelen
Op enkele gebouwen liggen er reeds zon
nepanelen. Intussen werden er reeds haal
baarheidsstudies uitgevoerd voor andere 
gebouwen.

Energiedelen
Het gemeentebestuur onderzoekt de mo

gelijkheid om energiedelen binnen het  
eigen patrimonium toe te passen. Energie
delen is sinds 1 juni 2022 mogelijk bij 
dezelfde energieleverancier.  

Energetische keuzes  
bij nieuwbouwprojecten

Politiekantoor Zedelgem 
• LED verlichting
• Vloerverwarming en lage temperatuur 

radiatoren
• Geothermische warmtepomp bodem/

water. BEO veld met +/ 5 palen
• PVpanelen (zonnepanelen)
• Zonneboiler
• Voldoende isolatie in muren (16 cm) en 

dak (24 cm)
• Buitenschrijnwerk en beglazing met hoge 

isolatiewaarde

Site Sint-Maarten Loppem waar de  
werken voor het bouwen van een MFC  
(multifunctioneel centrum) gestart zijn op 
19 september 2022

• LED verlichting
• PVpanelen (zonnepanelen)
• Voldoende isolatie in muren en dak
• Buitenschrijnwerk en beglazing met hoge 

isolatiewaarde
• Centrale warmtepompen (lucht/water) en 

2 condenserende gaswandketels voorzien. 
De warmtepompen staan in voor 80% van 
de warmteproductie, de gaswandketel 
voor 20%. Er is vloerverwarming voorzien, 
alsook lage temperatuur radiatoren

• Er wordt balansventilatie voorzien met 
warmterecuperatie

• De luchtgroep van de ventilatie heeft de 
mogelijkheid van nachtkoeling waarbij 
‘free cooling’ mogelijk is met koudere 
buitenlucht

De hoofdbibliotheek is gesloten op dinsdag 1, woensdag 2 en vrijdag 11 november 2022.
De uitleenposten zijn gesloten op woensdag 2 november 2022.

Luisteroortjes 
Zaterdag 5 november 2022

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste zaterdag van 
de maand verwelkomen we kinderen van 3 tot 6 jaar heel graag 
in onze bibliotheek voor de activiteit ‘luisteroortjes’. Hierin laten 
we elke maand een ander thema aan bod komen. Op 5 november 
is het thema ‘Griezelen en bibberen’. Vooraf inschrijven is niet 
nodig.

Bibliotheek Zedelgem  11u. tot 12u. gratis  050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be  van 3 tot 6 jaar.

B I B L I O T H E E K

Doven openbare 
verlichting

Al sinds 2017 besliste de 
Zedelgemse gemeenteraad om de 

openbare verlichting te doven en dit van 
zondag t.e.m. donderdag telkens van 

23.30u. tot 4.30u. Enkel op cruciale 
verkeerspunten en 

Gewestwegen(waar de 
gemeente niet voor 
bevoegd is) wordt er 

dan niet gedoofd.
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Bekende 
Zedelgemnaren

lezen voor 
in de bib n.a.v. de

Voorleesweek

5, 16, 19 en 23  
november 2022

In november vieren we zoals steeds de 
Voorleesweek in de bib. Dit jaar maken 
we er meteen een hele maand van! We 
nodigen gedurende de maand november 
enkele bekende Zedelgemnaren uit in 
de hoofdbib én in onze uitleenposten 
om te komen voorlezen.

Wil jij graag de burgemeester eens  
ontmoeten? Of een heuse politie
agent? Kom dan zeker luisteren en 
breng je vriendjes mee! Vooraf inschrijven 
is niet nodig.

• Zaterdag 5 november
 Uitleenpost Aartrijke  10u. tot 

10.30u.  boswachter Koen Maertens.
• Woensdag 16 november 
 Uitleenpost Loppem  15u. tot 

15.30u.  wijkinspecteurs Willem 
Verhaeghe en Heidi Ramoudt.

• Zaterdag 19 november
 Uitleenpost Veldegem  10.30u. tot 

11u.  Schepen Charlotte Vermeulen.
• Woensdag 23 november
 Hoofdbibliotheek Zedelgem  15u. 

tot 15.30u.  Burgemeester Annick 
Vermeulen.

Gratis  050 208 008 
bibliotheek@zedelgem.be 

Boekensnuffel met Inge Umans 
n.a.v. de Voorleesweek 
Zaterdag 26 november

Voorlezen is een heel intieme gebeurtenis en boeken vormen een krachtig medium 
om een rijke taal bij baby’s, peuters en kleuters aan te brengen. Tijdens de Boekensnuffel 
gaan we samen op ontdekking: Inge Umans vertelt, zingt, speelt en geeft tips.  
We duiken het aanbod in en Inge speelt in op wat er spontaan gebeurt. We bekijken 
welke boekjes geschikt zijn en hoe je eruit kan voorlezen en bij kan vertellen, op het 
ritme van elk kind.

Deze workshop start om 9.30u., 10.30u. en 11.30u. Per sessie zijn de plaatsen beperkt 
tot max. 6 kinderen (tot 5 jaar) begeleid door 1 of 2 (groot)ouders.

Bibliotheek Zedelgem  9.30u., 10.30u. of 11.30u.  4 €  inschrijven tot 19 november
 050 208 008  bibliotheek@zedelgem.be
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Ben je tussen 5 en 8 jaar en heb je zin om 
de stoomboot van Sinterklaas te knutselen? 
Kom dan op 30 november zeker naar de 
hoofdbib. Feeërieke helpt je om het bouw
pakket in elkaar te zetten en daarna kan de 
boot versierd worden met verf, klei, parels,…

Er is een workshop voorzien van 14u. tot 
15u. en van 15u. tot 16u. Schrijf je snel in 
voor deze superleuke knutselactiviteit!

Knutselworkshop 
i.s.m. Feeërieke

Woensdag 30 november 2022

Bibliotheek Zedelgem  14u. of 15u.  2,5 €  inschrijven tot 23 november  050 208 008 
bibliotheek@zedelgem.be

 © Inge Rylant & Kris Demey
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Net zoals vorig jaar doen we ook voor deze categorieën graag 
opnieuw beroep op jullie, inwoners van gemeente Zedelgem, om 
hiervoor kandidaten te nomineren.
Voor beide categorieën gelden volgende criteria:
• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen de brede culturele sector: 

zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilderkunst, muziek, 
erfgoedgerelateerd, sociocultureel verenigingsleven, … ;

• Men maakt(e) zich verdienstelijk, door culturele prestaties en/
of inzet op vlak van creativiteit, vernieuwing, voor de gemeen
schapsvorming of versterking van het maatschappelijk engage
ment in en voor gemeente Zedelgem.

Voor de categorie ‘Carrièreprijs’ is een bijkomende voorwaar
de dat er sprake moet zijn van een culturele inzet of verdienste 
in of voor gemeente Zedelgem van minimaal 10 jaar.
Voor de categorie ‘Prijs voor lokaal engagement’ moet het 
gaan over een persoon/organisatie/vereniging die, door zijn of 
haar of hun inzet, de gemeenschapsvorming, verbinding en 
ontmoeting in gemeente Zedelgem versterkt.

Ken je iemand of een vereniging/organisatie 
die hiervoor in aanmerking kan komen en wil je 
deze graag voor de cultuurprijzen nomineren? 
Stuur dan, tegen uiterlijk 31 januari 2023, je nominatie door naar 
cultuurprijzen@zedelgem.be . Geef hierbij kort aan over wie het 

gaat, voor welke categorie je wenst te nomineren, hoe hij/zij bij
draagt of bijdragen tot het brede culturele leven in onze gemeente 
en (met eventueel en graag ook wat beeldmateriaal zoals foto’s, …) 
wat hij/zij reeds heeft of hebben verwezenlijkt.

Uit alle nominaties kiest het college van burgemeester en schepenen, 
op advies van de cultuurraad, voor de categorie ‘Carrièreprijs’ de 
uiteindelijke laureaat.

Voor de categorie ‘Prijs voor lokaal engagement’ worden alle  
nominaties door de dienst cultuur verzameld en wordt deze lijst, 
via de gemeentelijke communicatiekanalen, in februari 2023  
opnieuw aan de inwoners voorgelegd zodat iedereen kan stemmen. 
De kandidaat met de meeste stemmen wint, voorgedragen én 
gekozen door de inwoners.

Uitreiking Cultuurprijzen in mei 2023
Begin mei 2023 ontvangen beide laureaten dan uit handen van de 
burgemeester en schepen van cultuur hun cultuurprijs.
Aarzel niet en laat ons dus zeker iets weten als jij iemand of een 
vereniging of organisatie kent die volgens jou deze erkenning ver
dient!

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen kan je nalezen op 
www.zedelgem.be/cultuurprijzen. 

Cultuurprijzen
Na een eerste ‘Jonge Belofte’ en ‘Zedelgemnaar buiten Zedelgem’ vorig jaar, is het dit jaar de beurt aan de an
dere twee categorieën om een cultuurprijs aan uit te reiken: ‘Carrièreprijs’ en ‘Prijs voor lokaal engagement’!
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Familievoorstelling 

Patje, de kikkerprins 
van theatergezelschap 

Tweelicht & Zoon
Voor iedereen vanaf 7 jaar

Een vrolijk springerig en hoppend verhaal over uiterlijk en innerlijk,  
over eigenbelang en vriendschap, over oogkleppen en ogen openen en volwassen worden. 

Bij papa Patrick en zijn dochter Patricia is alles van goud. Ook de 
bal die ze krijgt. Wanneer ze ermee wil gaan buitenspelen, blijkt 
dat ze nooit naar buiten mag van haar vader. Hij is bang voor de 
“buitenwoners”. Maar dochterlief ontsnapt toch, maakt kennis 
met een kikker, smasht overmoedig haar bal de vijver in en over
tuigt Patje, de kikker, om hem voor haar op te duikelen. Hij doet 
het, maar stelt drie voorwaarden: hij mag bij haar op bezoek komen 
voor lekker eten, lekker slapen en een kuis kusje. Dat zijn de drie 
voorwaarden waarop hij terug onttoverd kan worden tot mens.
Patricia houdt de bal, maar niet haar belofte. Als Patje de kikker 
voor het kasteel staat, wil Patricia niet dat papa Patrick opendoet. 

Maar als blijkt dat Patricia beloofd heeft dat Patje op bezoek mocht 
komen, zwaaien de deuren toch open. Beloofd is beloofd !

Wat volgt is een spannend, grappig en wie weet romantisch avontuur.

Spel: Jolijn Antonissen, Jos Dom en Johan De Paepe
Speelduur: 60 minuten

14u  GC De Groen Meersen
7 euro / 5,50 euro voor leden van de Gezinsbond
www.zedelgem.be/tickets  050/288 330  tickets@zedelgem.be
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Tweejaarlijks organiseert de cultuurdienst 
i.s.m. de werkgroep beeldende kunst een 
kunstroute tijdens het Pinksterweekend. 
Je kunt je als starter of ervaren kunstenaar 
gratis inschrijven voor deelname aan een 
groepstentoonstelling op een unieke  
locatie zoals het nieuwe gemeenschaps en 
dienstencentrum Veltershof en het domein 
Hoogveld.

Kunstenaars worden uitgedaagd 
om te werken rond het thema 
‘vuur’: 
je kunt 3 werken naar keuze tentoonstellen 
en 1 themawerk. 

Inschrijven
Ben je creatief en heb je interesse om deel 
te nemen als individueel kunstenaar of  
samen met je kunstvereniging? Vanaf 1  

november 2022 tot en met 15 februari 2023 
kun je inschrijven via de dienst cultuur of 
de gemeentelijke website, waar je ook de 
deelnamevoorwaarden kunt raadplegen: 
www.zedelgem.be/tentoonstellingen

Vragen? 
Contacteer de gemeentelijke dienst  
cultuur: mail naar cultuur@zedelgem.be 
of bel 050 28 86 05.

Reveil
Dinsdag 1 november 
TROOSTMOMENT

Op de begraafplaats van SintEligius 
brengen we een eerbetoon aan onze 
overledenen met muziek, verhalen en 
licht. Wie wil kan zelf een lichtje mee
brengen. Bij hevig regenweer gaat 
Reveil door in het parochiaal centrum 
‘Ontmoeting’ in de SintElooistraat.

17u  Begraafplaats SintEligius,  
De Leeuw  gratis

Warme oproep aan 

LOKAAL CREATIEF TALENT/ 
neem deel aan kunstroute 
pARTcours!

Kunstendag voor Kinderen: 
een culturele hoogdag op maat van gezinnen!

Zondag 20 november
Elk jaar op de derde zondag van november vieren we in Vlaanderen Kunstendag voor kinderen. 
In GC De Groene Meersen kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar gratis deelnemen aan leuke 
workshops. Dit jaar staat de kunstendag helemaal in het teken van natuurtalenten.
•  workshop crea  6 tot 12 jaar (2 uur): 2 uur creatief aan de slag met het thema natuur. 
•  workshop goochelen & improvisatie  6 tot 9 jaar (2 x 1 uur) en workshop 9 tot 12 jaar 

(2 x 1uur): indrukwekkende goocheltrucs en ontdek de acteur of actrice in jezelf tijdens 
een workshop improvisatie.

Je hebt de keuze om 2 uur crea te volgen of een combinatie van goochelen en improvisatie 
en dat volgens jouw leeftijd. Elke workshop wordt gegeven door een ervaren lesgever.

Start: 9.30u.  Einde: 11.50u.  20 min.pauze voorzien breng gerust een hapje en drankje 
mee. Deelname is gratis. Max. 15 deelnemers per workshop. Je plaats reserveren via 
www.zedelgem.be/tickets  tickets@zedelgem.be  050 288 330. 
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Buitenschoolse Opvang  
en Activiteiten (BOA) 

in Zedelgem
Sinds 1 januari 2021 is er het nieuwe decreet Buitenschoolse opvang 
en activiteiten, gemakkelijkheidshalve afgekort tot BOA.

BOA is er voor álle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar en hun gezinnen. 
Lokaal Bestuur Zedelgem streeft hierbij naar een mooie samen
werking tussen lokale spelers zoals Onderwijs, Welzijn, Cultuur, 
Kinderopvang, Jeugd en Sport.
 
Een diverse en aantrekkelijke invulling bieden tijdens de dagelijkse 
opvanguren in de scholen staat voorop als doelstelling: de kinderen 
moeten vrij kunnen kiezen uit een creatieve, een eerder motorische, 
een sociale, een verstandelijke of een meer taalgerichte activiteit 
tijdens de naschoolse opvang. Daarom dat bij de start van het 
nieuwe schooljaar 20222023 gemeente Zedelgem pakketten met 
spel, sport en educatief materiaal verdeeld heeft aan verschillende 
Zedelgemse scholen. Materiaal dat er bijdraagt tot een kwaliteits
volle invulling van het voor en naschools opvang aanbod in de 
verschillende lokale scholen. Dit materiaal reist rond tussen de 
verschillende scholen en het is VBS De Stapsteen die per 1 september 
de spits mocht afbijten met de ‘Hop Up en de Bib koffers’. In 
school Spes Nostra kregen ze het sportmateriaal ter beschikking. 

Na enkele weken reizen de materialen verder naar een andere 
Zedelgemse school. 

Tijdens de vakantieperioden worden deze materialen gebruikt in 
de locaties buitenschoolse kinderopvang van Ferm, op de gemeen
telijke speelpleinwerking en bij vzw Kaboem. We kochten hiervoor 
een gloednieuwe ‘Hop Up’ aan en stellen heel wat sportmaterialen 
ter beschikking. De Zedelgemse Bib maakte een fijne selectie uit 
hun aanbod van boeken en gezelschapsspellen.

Voor alle medewerkers die dagelijks instaan voor de kinderen in 
de naschoolse opvang werd een gerichte opleidinginfosessie op 
maat georganiseerd om er kwaliteitsvol op dit domein van de 
buitenschoolse kinderopvang activiteiten aan te bieden.. 

Meer weten over het decreet Buitenschoolse opvang en  
activiteiten (BOA)? 
Neem een kijkje op www.opgroeien.be/boa
Blijf je graag op de hoogte van nieuwe acties in de gemeente? 
Volg infopagina www.zedelgem.be/kinderenjongeren
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Het seniorenfeest 
inschrijven kan t.e.m. 10/11/2022 

24 november 2022
Nog t.e.m. 10/11/2022 kun je inschrijven voor het Seniorenfeest.  
Het seniorenfeest wordt gratis aangeboden door de gemeente, maar 
inschrijven is verplicht. Dit feest wordt aangeboden voor senioren 
vanaf de leeftijd 65+. We garanderen een spetterend feest met grote 
Nederlandstalige kleppers op het podium. Kom jij ook? Dan is de  
ambiance alvast verzekerd! Kom meezingen en geniet van een tas 
koffie met versnapering.

Praktisch regelingen: 

• Van 13.30u. tot 16.30u.
• Deuren gaan pas open om 12.45u. 
• Sporthal De Groene Meersen (ingang zwembad, Stadionlaan 48 te 8210 Zedelgem)
• Andersvalide personen (met een beperking) kunnen dichtbij de sporthal parkeren 

op de daarvoor gereserveerde plaatsen. Gelieve deze regeling te respecteren.
• Inschrijven: vanaf 1 oktober 2022 mogelijk.

Hoe inschrijven?

• Inschrijven kan tijdens de openingsuren van lokale dienstencentra De Braambeier, 
Jonkhove en Veltershof en bij het onthaal van het gemeentehuis in Zedelgem.

 In De Pasterelle in Loppem kan je enkel inschrijven op maandag en donderdag 
of na afspraak.

• Inschrijven kan enkel met eID (elektronische identiteitskaart). Kom jij iemand 
anders inschrijven? Breng dan zeker zijn/haar IDkaart mee naar het loket.

• Inschrijven kan tot met 10 november 2022.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen of te kunnen inschrijven? 

• je bent 65+’er
• je bent inwoner van Zedelgem

Ook partners van inwoners uit Zedelgem maar die zelf niet in Zedelgem wonen, 
mogen meekomen en deelnemen aan het seniorenfeest. Let wel, ook partners dienen 
zich in te schrijven met hun IDkaart!

Daarnaast kunnen ook begeleiders van andersvalide inwoners zich inschrijven met 
hun IDkaart. Begeleiders van deze personen hoeven niet te voldoen aan de inschrij
vingsvoorwaarden.
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Funerair erfgoed 
in de kijker 

November is de maand waarin we extra 
stilstaan bij onze dierbaren die we verloren: 
een kaarsje branden, een vers bloemetje 
of een schoonmaakbeurt van een grafteken. 
Ook de gemeente zet in het najaar alles op 
alles zodat de vijf gemeentelijke begraaf
plaatsen en het beschermde kerkhof rond 
de SintLaurentiuskerk er begin november 
piekfijn uitzien. Ook onze militaire begraaf
plaats in Zevenkerken krijgt een extra 
schoonmaakbeurt.

Inventariseren om te bewaren 
Elke begraafplaats in onze gemeente heeft 
een eigen karakter, door de beplanting 
maar ook door de soorten graftekens en de 
plaatsing ervan. De graftekens vertellen 
ons heel wat over het verleden van onze 
gemeente: wie er woonde, wanneer ze  
geleefd hebben en meer dan eens wat ze 
hebben betekend voor de gemeenschap. 
De tekens of monumenten zelf zijn vaak 
mooie staaltjes (al dan niet lokaal) vakman
schap en hebben op zich ook een architec
turale waarde.

De gemeente zet zich dan ook in voor het 
behoud en de verdere opwaardering van 
de begraafplaatsen. Zo wordt er bijvoor

 Prentbriefkaart van de Sint-Laurentiuskerk met daarrond het kerkhof ca. 1927. Op de achtergrond zie je enkele  
ijzeren kruisen. © Gemeentearchief Zedelgem

De typische ijzeren kruisen op het kerkhof rond de Sint-
Laurentiuskerk zijn vandaag nog steeds aanwezig. © 
Gemeentearchief Zedelgem

Detailfoto van een wit porselein Christushoofd op een 
grafteken op de begraafplaats in Aartrijke.  
© Gemeentearchief Zedelgem

Bronzen beeld in bas-reliëf. Piëta gesigneerd door  
S. Norga op begraafplaats in Aartrijke. © Gemeentearchief 
Zedelgem

beeld voor elke begraafplaats en voor het 
kerkhof (of lapidarium) een erfgoedinventa
ris opgemaakt. Hier worden alle graftekens 
met erfgoedwaarde in opgenomen en uit
gebreid beschreven: het letterlijke opschrift 
(de epigrafie), een beschrijving van de  
ornamenten, de maker, het lokaal histo
risch belang, de toestand en eventuele 
extra informatie. Van elk grafteken op de 
inventaris worden ook foto’s uit verschillende 

hoeken gemaakt en detailfoto’s genomen.
De selectie van de graftekens op de inven
taris gebeurt aan de hand van vastgelegde 
criteria: architectuurhistorische waarde, 
artistieke waarde, volkskundige of soci
aalculturele waarde en ouderdom. Alle 
graftekens op de inventaris worden inge
deeld in drie categorieën. Voor graftekens 
in de eerste categorie engageert de ge
meente zich om na het verlopen van de 
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concessie het grafteken in eigen beheer ten 
minste 50 jaar lang te onderhouden en 
waar nodig te restaureren. Graftekens uit 
categorie twee worden onderhouden na 
het verlopen van de concessie, maar wor
den niet gerestaureerd. Wanneer de schade 
te ernstig is, worden ze verwijderd. Tekens 
uit categorie drie worden verwijderd na het 
einde van de concessie. Van elke soort graf
teken op de begraafplaats wordt minimaal 
één exemplaar behouden (categorie 1).

Door de combinatie van een uitgebreide 
erfgoedinventaris, die in principe een tijd
capsule is waarin historische informatie 
bewaard wordt, en een beperktere selectie 
van graftekens die in het beheer van de  
gemeente terechtkomen, streeft de  
gemeente naar een praktisch haalbaar erf
goedbeleid met respect voor het verleden.

Vele handen
De inventarissen worden opgemaakt door 
de dienst Erfgoed en Archief dankzij de inzet 
van een groepje vrijwilligers die instaan 
voor het nemen van de foto’s en het registre
ren van de basisinformatie op de graftekens.

Momenteel zijn de inventarissen van de 
begraafplaats in Aartrijke en het bescherm
de kerkhof rond de kerk van SintLaurentius 
afgewerkt. De inventaris van de begraaf
plaats van Loppem is in opmaak en wordt 
begin 2023 verwacht. De afgewerkte inven
tarissen zijn raadpleegbaar in het Gemeente
archief in Aartrijke en worden op termijn 
ook digitaal ter beschikking gesteld.

Tips voor een fris grafteken
De gemeentelijke groendienst onderhoudt 
het hele jaar door de gemeenschappelijke 
delen: onkruid wieden, gras afrijden,  
onderhouden van de beplanting enzover
der. De zorg voor de graftekens zelf en de 
beplanting errond is in de meeste gevallen 
de verantwoordelijkheid van de concessie
houder van het graf, die de (tijdelijke) huurder 
is van deze plek. Graftekens uit categorie 1 
waarvan de concessie is verlopen, worden 
onderhouden door de gemeente. Zo staken 
deze zomer drie jobstudenten de handen 
uit de mouwen om al deze graftekens rond 
de SintLaurentiuskerk aan te pakken.

Met deze vijf stappen kan je als concessie
houder zelf ook aan de slag om het grafteken 
van een dierbare in ere te houden zonder 
dit te beschadigen. Het is hierbij niet de 
bedoeling om het grafteken er als nieuw te 
doen uitzien, maar wel om het vuil weg te 
nemen en zo verdere schade te voorkomen.

stap 1: Borstel het grafteken droog met een 
zachte borstel.
stap 2: Maak het grafteken nat en wrijf 
eventueel in met een oplossing gemaakt 
met water en een kleine hoeveelheid milde 
zeep (bv. babyshampoo).
stap 3: Verwijder indien nodig ongewenste 
beplanting. Kruiden kan je voorzichtig uit
trekken, voor dikke mossen gebruik je voor
zichtig een plastic of houten schraper, deze 
laten geen krassen achter. Korstmossen 
hoef je niet te verwijderen. Deze brengen 
geen schade toe aan natuursteen. Klim
plan ten knip je best door aan de stam om 
ze te laten afsterven. Je hoeft zeker niet alle 
beplanting te verwijderen. Sommige  
planten of mossen zijn zeldzaam (of zelfs 
beschermd) of maken als sinds de aanleg 
deel uit van het grafteken.
stap 4: Maak met een zachte borstel het 
grafteken in ronde bewegingen schoon.
stap 5: Spoel het grafteken af met veel  
water.
Opgelet: marmeren graftekens (of onder
delen) reinig je met een droge doek.

Een opvallend grafteken op de begraafplaats in 
Veldegem. © Gemeentearchief Zedelgem

Sarcofaag van de familie Barbier op de begraafplaats van Loppem - Gemeentearchief Zedelgem. © Rita Deboodt

Wat zeker niet doen?

• Gebruik geen bijtende reinigingsproducten 
zoals bleekwater, ammoniak of azijn. 
Deze zijn niet alleen schadelijk voor het 
grafteken, maar ook voor het milieu.

• Gebruik geen materialen die schade toe
brengen aan het grafteken zoals nylon 
borstels, metalen gereedschap of 
schuurmiddelen.

• Ga je grafteken niet te lijf met een hoge
drukreiniger zodat de patina niet wordt 
weggepoetst.

Deze en meer tips zijn te vinden op de web
site van Monumentenwacht: 
www.monumentenwacht.be/graftekens 
schoonmaken
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Griezelen in het doolhof 
Kom dit jaar mee griezelen tijdens Halloween! 

Van zaterdag 29 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022 
telkens van 14u. tot 19u.

Ontdek het Loppemse doolhof een beetje anders dan gewoonlijk: 
een combinatie van verdwalen en griezelplezier! Wie durft de 
Halloweenzoektocht aan?

Het doolhof baadt drie dagen lang in een spookachtig Halloween 
sfeertje dankzij decoratieve pompoenen, skeletten, griezelige  
figuren, spinnenwebben) enzovoort. Vooral de uitlopers in het 
doolhof worden boeiend. Wat je normaal in dit doolhof moet  
vermijden, wordt deze keer belangrijk in de zoektocht…

De Gezinsbond zorgt tijdens deze activiteit voor heerlijke spinnen
soep, smakelijke griezeldrankjes en hapjes en natuurlijk ook voor 
een gezellig contact met alle bezoekers!

Verkleed je en breng zaklamp mee
Kom verkleed naar dit Halloweengebeuren en maak kans om  
uitgeroepen te worden tot Miss of Mister Halloween van deze  
driedaagse. Vergeet je zaklamp niet mee te brengen…

Prijs toegang: 1,50 euro per persoon 
(gratis onder de leeftijd van 4 jaar)

Een initiatief van de Dienst voor Toerisme Zedelgem in samen
werking met de Gezinsbond en vzw Oranje.
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Energiedelen
Ben je eigenaar van zonnepanelen en verbruik je niet alle 
stroom, dan kan je die ‘doorgeven’ aan familie, vrienden of 
buren. Dat kan dan gratis of tegen een zelf bepaalde prijs:

• sinds 2022 is energiedelen mogelijk voor bewoners van  
appartementsgebouwen. De groene stroom van zonnepane
len op het dak van een appartementsgebouw kan verdeeld 
worden onder de bewoners van de appartementen;

• sinds juli 2022 kunnen eigenaars van zonnepanelen energie 
delen met zichzelf of iemand anders;

• vanaf januari 2023 kan energiedelen ook binnen een energie
gemeenschap van burgers en een hernieuwbare energie
gemeenschap.

Meer info en voorwaarden kan je vinden op 
www.vreg.be/nl/energiedelenenpersoonaanpersoonver
koop en www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/de
lenenverkopenvanenergie

WVI Dakenscan

‘Uit je dak!’ 
UIT JE DAK! is een actie van WVI (WestVlaamse Intercommunale) 
geïnspireerd door de Klimaattafels, waarin burgers hun inbreng 
konden geven over hoe hun gemeente de klimaatdoelstelling kan 
helpen bereiken. Daaruit bleek dat burgers graag zelf aan de slag 
willen door bij te leren van elkaar, gesteund door extra informatie 
van de gemeenten. Daar willen we met deze actie al een eerste 
antwoord op bieden. Concreet roepen we met UIT JE DAK!  
WestVlamingen op om “meer uit hun dak te halen.” Want hoe meer 
daken we in kaart brengen, hoe meer inzicht jullie verwerven in 
de klimaatvriendelijkheid van onze gebouwen en bij uitbreiding 
van de gemeente.

Waarom UIT JE DAK!?

Met UIT JE DAK! kan je als burger op basis van een eenvoudige 
uitleg bepalen wat voor jou het belangrijkste verbeterpunt van je 
dak is. Je krijgt inspiratie uit daken van je buurtbewoners en hulp 
van het Energiehuis en onze partners. Zet jij je dak op de kaart, 
dan help je mee een bron van inspiratie te vormen voor jouw buren. 
Heb je een boeiend verhaal te vertellen over je dak? Dan nodigen 
we je graag uit om dakambassadeur te worden.

Jouw voordelen

Wie de vragenlijst invult, ontvangt een rapport waarin we infor
matie en tips geven over je dak en bij uitbreiding, je huis. Je ontdekt 
hoe je je dak maximaal laat renderen, we bezorgen je tips over hoe 
je je huis duurzaam optimaliseert en welke investeringen nuttig 
zijn. Daarnaast kan je inspiratie opdoen aan de hand van voorbeel
den uit je buurt. 

Surf naar de vragenlijst en neem deel: 
www.wvi.be/uitjedakhomepage 

Week van  
het afvalteam
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‘Plan-eet’: 
app tegen voedselverlies 

Red de restjes? Ready, set, (h)app! 

Dagelijks belandt heel wat voedsel dat nog 
perfect eetbaar is, toch in de vuilnisbak. 
Uit onderzoek van het Departement 
Omgeving* blijkt dat een gemiddeld 
Vlaams gezin per jaar maar liefst 369 euro 
aan voedsel weggooit. In totaal maakt dat 
een hallucinant getal van 240.925 ton aan 
voedselverlies in Vlaanderen.

En daar willen we vanuit Vlaco (verenigt 
zowel overheden (de OVAM en intercom
munales) als bedrijven die organischbio
logisch afval verwerken. In totaal zijn meer 
dan 80 leden bij Vlaco aangesloten) en 
gemeente Zedelgem iets aan doen. We 
moeten ons namelijk bewust worden van 
hoeveel voedsel we verspillen, we denken 
vaak dat het ‘bij ons thuis’ wel meevalt. En 
daarnaast kunnen we allemaal wel eens 

wat tips gebruiken om voedselverlies te 
beperken.

Plan-eet app
Een app boordevol ‘tips & tricks’ om je te 
helpen zo bewust mogelijk om te gaan met 
voedsel. Denk aan technieken om voedsel 
optimaal te bewaren, leuke recepten om 
restjes in te verwerken tot zelfs tips om in 
de winkel enkel te kopen wat je nodig 
hebt. Want wat je niet te veel koopt, moet 
je natuurlijk ook niet weggooien.

Daarnaast kan je met Planeet een in
schatting maken van hoeveel eetbaar 
voedsel je dagelijks weggooit. De app 
houdt deze cijfers nauwkeurig bij en geeft 
je zo een handig overzicht van hoeveel 
voedsel je op week of maandbasis  

verliest. Hoeveel je weggooit, bepaalt in 
de app welk profiel je ‘op je bord’ krijgt. Is 
jouw bord van karton en kan je nog wat 
antiverspiltips gebruiken? Of heb jij het 
gouden bord en gaat er bij jou niets verlo
ren?

‘Planeet’ is dan ook meer dan een app die 
ons bewust maakt van voedselverspilling, 
maar eentje die een handige leidraad zal 
worden om bewuster met voeding om te 
gaan. Want dat is goed voor onze porte
monnee. En nog beter voor de planeet.

Red de restjes? Ready, set, (h)app! 
Download de app met je Play of Apple store.

*onderzoek uit 2016: voedselverlies.be/studie-huishoudens
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Hoe een diefstalpreventieadvies 

aanvragen?
Elk uur worden er in België maar liefst acht 
inbraken gepleegd. De schade die wordt 
veroorzaakt door een diefstal met braak 
bedraagt gemiddeld 4000 euro. Reden  
genoeg dus om je woning goed te bescher
men tegen inbrekers. Maar hoe begin je 
eraan? Heel eenvoudig: doe een beroep op 
een diefstalpreventieadviseur van de 
politie zone.

Welke meerwaarde kan een 
diefstalpreventieadviseur 
bieden?
Deze deskundige komt bij jou aan huis om 
een veiligheidsdiagnose te stellen. Vervolgens 
geeft hij je nauwkeurig en vertrouwelijk 
advies om het risico op inbraak in je woning 
tot een minimum te beperken. Zijn advies 
is altijd neutraal, objectief en volledig gratis. 
Je bent uiteraard vrij om zijn advies al dan 
niet op te volgen.

In Het Houtsche zijn diefstalpreventie
adviseurs politieambtenaren, maar daar
naast hebben ook 16 vrijwilligers dezelfde 
opleiding gevolgd en zijn ze geslaagd in een 
examen diefstalpreventieadviseur. Het  
betreft een speciale opleiding, erkend door 
de minister van Binnenlandse Zaken. Ze zijn 
dus zeer deskundig op het vlak van inbraak
preventie.

Wat verstaan we onder 
preventie maatregelen?
Inbraakpreventie begint bij het aankweken 
van een aantal goede gewoontes:
• Doe altijd ramen en deuren op slot, ook 

al ga je maar heel even weg.
• Laat geen kostbare voorwerpen, zoals 

laptop, smartphone of gps, zichtbaar 
rondslingeren.

• Geef het huis ook tijdens je afwezigheid 
een bewoonde indruk: laat af en toe lampen 
branden met behulp van tijdschakelaars, 
vraag buren de rolluiken of gordijnen te 
openen en te sluiten,...

• Registreer de serienummers of andere 
gegevens van waardevolle voorwerpen

Deze maatregelen zijn eenvoudig te nemen 
en kosten niets.

De diefstalpreventieadviseur kan je daar
naast aanraden om eventueel enkele tech
nische ingrepen te (laten) doen. Je kan 
bijvoorbeeld de buitendeuren voorzien van 
een meerpuntsluiting, een veiligheidscilin
derslot en een veiligheidsbeslag (of rozet). 
Ramen kunnen worden beveiligd door  
vergrendelbare raamkrukken (met slot), 
opzetgrendels en/of gelaagd glas.

Om alle diefstalpreventieadviezen nog 
eens rustig na te lezen, surf naar de website 
over veilig wonen en bezoek het virtuele 
huis of appartement. Je ontdekt er op wel
ke plaatsen inbrekers zoal kunnen binnen
komen en wat de zwakke plekken zijn die 
moeten worden beveiligd. Bovendien vind 
je er nog een heleboel nuttige tips, niet  
alleen voor de beveiliging van je woning, 
maar ook voor brandpreventie.

Hoe een huisbezoek aanvragen?
Ook jij kan een huisbezoek aanvragen, zodat 
een diefstalpreventieadviseur de pijnpunten 
van je woning in kaart kan brengen en tips 
kan geven tot eventuele aanpassing.

Download het aanvraagformulier via 
www.politie.be/5447/vragen/preventie/
hoeeendiefstalpreventieadviesaanvra
gen, vul het in en mail het naar 
pz.houtsche.veiligheid@police.belgium.eu 
of stuur het op naar PZ Het Houtsche, 
Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp.

Wil je een infosessie aanvragen voor jouw 
buurt, vereniging,… stuur een mail naar 
pz.houtsche.veiligheid@police.belgium.eu.
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Voor 4 of 11 euro naar de psycholoog, 
niet zo’n gek idee!

Voel je je slecht in je vel? Maak een afspraak voor een eerste gratis 
gesprek bij een psycholoog. Voel of er een klik is en laat je bege
leiden tegen een sterk verminderd tarief.

Er wordt op alle vlakken erg veel van ons verwacht. Soms kan het 
te veel worden. Je geest en je lichaam geraken overbelast. Je voelt 
je slecht in je vel. Opdat iedereen die dat nodig heeft, een goede 
toegang zou hebben tot professionele psychische ondersteuning, 
heeft de overheid een initiatief waardoor veel mensen zich kunnen 
laten begeleiden door een psycholoog.

Psychisch welzijn voor iedereen
De toegankelijkheid en de prijs van psychologische hulp mogen 
geen drempel meer zijn. Dit aanbod van de overheid is gericht op 
zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Hierbij gaat extra 
aandacht voor hen die het zwaarst getroffen zijn door de  
coronapandemie. Ook mensen met een migratieachtergrond, jonge 
ouders, alleenstaanden, mensen die een dierbare hebben verloren, 
zorgverleners en mantelzorgers, mensen in financieel kwetsbare 
groepen en ouderen komen in aanmerking.

Welke psychologen en orthopedagogen? 
Raadpleeg de website www.elpen.be voor een overzicht van de mo
gelijkheden in jouw buurt of vraag na bij je huisarts of zorgverlener.

Wat kost de begeleiding?
• 11 euro per individueel gesprek
• 4 euro per individueel gesprek wanneer je recht hebt op  

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
• maximaal 2,5 euro per groepssessie
Je moet in orde zijn met je ziekteverzekering, dit is een voorwaarde 
om op deze tarieven te kunnen rekenen.

 Maak gratis je eerste afspraak
Voor iedereen die in aanmerking komt, is het eerste gesprek met 
de psycholoog gratis.
Vraag informatie en check of je in aanmerking komt:
• bij je huisarts
• via de website www.elpen.be 
• via Het Netwerk Psychologische Zorg Noord West-Vlaanderen 

op het nr. 0485 83 97 57 of via 
 de website www.psychologischezorgnowe.be
Je eerste afspraak krijg al je een week tot een maand na je aanvraag.
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Wat is een conformiteitsattest?
Een conformiteitsattest is een officieel  
document dat kan worden afgeleverd door 
de gemeente of door WonenVlaanderen. 
Het conformiteitsattest toont aan dat de 
woning aan de minimale vereisten op vlak 
van veiligheid, gezondheid en woning
kwaliteit voldoet.

Een conformiteitsattest kan enkel worden 
afgeleverd nadat een woningcontroleur ter 
plaatse is geweest om een conformiteits
onderzoek uit te voeren. Aan de hand van 
het technisch verslag zal de woningcontro
leur nagaan of jouw woning aan de mini
male vereisten op vlak van woningkwaliteit 
voldoet. Hij/zij zal ook iedere ruimte opmeten 
om de bezettingsnorm te kunnen bepalen. 
De woningcontroleur berekent dit aan de 
hand van het aantal woonlokalen en de 
gemeten bruikbare woonoppervlakte.

De woning kan een conformiteitsattest  
bekomen als ze maximaal 6 kleine gebreken 
(categorie 1) heeft en geen gebreken heeft 
die kunnen leiden tot een ongeschiktheid 
of onbewoonbaarheid (categorie 2 en  
categorie 3).

Het conformiteitsattest wordt gratis afge
leverd en is standaard 10 jaar geldig, onder 
bepaalde omstandigheden kan deze echter 
worden beperkt in tijd (bijvoorbeeld meer 
dan 4 gebreken categorie 1, afwezigheid 
dubbele beglazing,…)

Wat zijn de minimale vereisten 
op vlak van woningkwaliteit?
Wie in Vlaanderen een woning of apparte
ment verhuurt moet er voor zorgen dat 
deze voldoet aan een aantal minimale kwa
liteitseisen zoals bepaalt in de Vlaamse 
Codex Wonen.

Deze minimale kwaliteitseisen zijn bepaald 
op vlak van stabiliteit, veiligheid, gezond
heid, comfort, isolatie en brandveiligheid. 

De voordelen van 

een conformiteitsattest
Concreet wordt er gekeken naar aanwezig
heid van rookmelders, gezond binnen
klimaat, veiligheid van de technisch instal
laties, veiligheid van trappen en balustrades, 
aanwezigheid van COgevaar,…

Meer informatie i.v.m. de minimale vereisten 
kun je terugvinden op de website van 
Wonen Vlaanderen: www.wonenvlaande
ren.be/woningkwaliteit/welkezijndewo
ningkwaliteitsnormen

Wat zijn nu de voordelen van 
een conformiteitsattest voor 
huurder en verhuurder?
Het conformiteitsattest verzekert dat de 
woning (op het moment van de controle) 
veilig en gezond is en over een minimum 
aan comfort beschikt.

Bij huurgeschillen zal de vrederechter het 
conformiteitsattest als een indicatie zien 
dat de woning bij de aanvang van de huur
overeenkomst aan de kwaliteitsnormen 
voldeed.

Voor een aantal steunmaatregelen (bijvoor
beeld huursubsidie), is een conformiteits
attest een vereiste. Wanneer de woning 
reeds over een conformiteitsattest beschikt, 
kan de aanvraagprocedure sneller doorlopen 
worden en hoeft de huurder dus minder 
lang te wachten.

Wie kan dit aanvragen?
Bij huurwoningen is het de eigenaar, 
vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter 
of verhuurder van de woning die een  
conformiteitsattest kan aanvragen. Bij  
woningen die ongeschikt en onbewoonbaar 
zijn verklaard, kan de huurder zelf ook een 
conformiteitsattest aanvragen.

Is een conformiteitsattest reeds 
verplicht in mijn gemeente om 
een woning te verhuren?
Het werkingsgebied van IGS De Woonwinkel 

bestaat uit Beernem, Damme, Oostkamp, 
Torhout en Zedelgem.

Binnen dit werkingsgebied komt er een 
verplichting tot het hebben van een geldig 
conformiteitsattest onder bepaalde voor
waarden. Vanaf 2024 geldt deze verplichting 
en dit slaat op alle woningen die verhuurd 
worden als hoofdverblijfplaats. De verplich
ting is van toepassing bij elke herverhuur 
of nieuwe inhuurname bij huur woningen 
met een bouwjaar van 50 jaar of ouder.

In 2023 worden alle eigenaarsverhuurders 
uitgebreid geïnformeerd en indien gewenst 
komen wij langs bij je thuis.

Waar kan ik terecht voor meer 
informatie?
Voor meer info en voor het aanvragen van 
een conformiteitsattest kun je terecht bij 
De Woonwinkel: www.dewoonwinkel.be, 
email: info@dewoonwinkel.be of telefoon 
050 250 138.

Voor algemene info kun je terecht op  
de website van Wonen Vlaanderen:  
www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit
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V L O E T H E M V E L D

Talloze bezoekers uit de regio of ver daar
buiten beschouwen Vloethemveld als een 
verborgen parel, maar ook voor veel inwo
ners van Zedelgem en Jabbeke heeft het 
domein nog lang niet al zijn geheimen en 
troeven prijsgegeven.

Dit unieke en gevarieerde bos en natuur
gebied van meer dan 350 ha heeft een rijk 
cultuurhistorisch verleden, waarin onder 
meer de graaf van Vlaanderen, het Sint
Janshospitaal van Brugge, de schaapsboer
derijen uit de omgeving en beide wereld
oorlogen een belangrijke rol spelen. Na de 
Eerste Wereldoorlog lag in Vloethemveld 
een belangrijk munitiedepot, en van 1944 
tot 1946 was er een Brits krijgsgevangenen
kamp, het grootste krijgsgevangenkamp in 
België en samen met dat in Jabbeke zelfs 
van Europa. 

Die combinatie van Europese topnatuur, 
militair erfgoed en bewaarde kunstwerken 
van krijgsgevangenen is uniek voor 
Vlaanderen, België en zelfs Europa.

Met deze bijzondere uitgave waaraan meer 
dan twee jaar werd gewerkt, wandel je door 
het verleden en heden van het 
Vloethemveld. Je ontdekt de vele gezichten 
van het natuurgebied door de ogen van 
archeologen, geografen, heemkundigen, 
geschiedkundigen, militairen, bosbouwers, 

biologen, vrijwilligers en liefhebbers. Een 
grote groep onderzoekers uit diverse vak
gebieden doen hun verhaal. Alle auteurs en 
fotografen zijn elk op hun manier met het 
natuurgebied verbonden.

‘Vloethemveld, verborgen parel’ is het 
eerste boek dat een gedetailleerd over
zicht biedt van het natuurgebied in  
al zijn aspecten, met veel nooit eerder 
gepubliceerd archiefmateriaal en schit
terende foto’s. Een onmisbaar en  
boeiend naslagwerk voor natuur en 
erfgoedliefhebbers, een “must have” voor 
wiens nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
Formaat: 26 x 21 cm  240 bladzijden  
320 afbeeldingen  hardcover  ISBN 978
9058566683  Verschijnt: december 
2022  Uitgegeven door Stichting 
Kunstboek

 
Hoe aankopen?
Van 1 oktober tot 14 november 2022: voor
intekening aan 36 euro

Tot en met 14 november kan het boek in 
voorintekening besteld worden met een 

korting van 9 euro op de particuliere  
verkoopprijs: 36 euro in plaats van 45 euro. 
Ga naar één van de verkooppunten en  
betaal daar cash of met bancontact. 
Je kan het boek ook bestellen door te  
mailen naar onthaal@zedelgem.be of  
gemeentehuis@jabbeke.be. Je krijgt dan 
de info voor betaling. De bestelling is pas 
definitief van zodra ze is betaald.

Je kan je bestelde boek(en) dan komen op
halen op de boekvoorstelling op 1 december 
2022 vanaf 19.30u. bij de Vlaamse Land
maat schappij, Velodroomstraat 28, 8200 
Brugge. 
Volg ook facebookpagina Vloethemveld. 

Vanaf 15 november 2022 kan je het boek 
kopen in één van de verkooppunten aan 45 
euro of je kan het bestellen via mail naar 
onthaal@zedelgem.be en je het boek laten 
opsturen. Let wel: wens je dat het boek 
wordt opgestuurd? Dan kost het je 8 euro 
meer.

Verkooppunten tijdens de openingsuren 
(cash en bancontact):
• Onthaalgebouw Vloethemveld ‘Kamphuis’
• Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3, 

8490 Jabbeke
• Gemeentehuis Zedelgem, Pater Amaat 

Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Maak kennis met vele 
ongekende facetten van 

Vloethemveld 
in het gloednieuwe, rijk geïllustreerde boek 

‘Vloethemveld Verborgen parel’
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Verse lucht in je huis
De torenhoge energieprijzen maken het op zich al een uitdaging 
om ons huis lekker warm of zelfs warm genoeg te houden. Maar 
verlies de voordelen van verse, gezonde binnenlucht niet uit het 
oog in je strijd tegen de koude buitenlucht!

Vervuilde lucht in huis

In onze woning vinden we heel wat bronnen die de binnenlucht 
vervuilen. Wijzelf en de huishoudelijke taken die we doen, brengen 
heel wat vocht in de lucht. Denk maar aan schoonmaken, koken, 
was drogen of douchen. Daarnaast zorgen bouwmaterialen, poets
producten en andere spullen die we gebruiken voor ongezonde 
stoffen in ons huis. Als we deze stoffen niet naar buiten brengen, 
dan zorgen deze voor ongezonde binnenlucht. Wist je dat de  
binnenluchtkwaliteit hierdoor slechter kan zijn dan de buitenlucht?

Kan het kwaad?

Wie veel tijd in een woning of een gebouw met vervuilde binnen
lucht doorbrengt, kan gezondheidsklachten krijgen of verergeren. 

Denk hierbij aan luchtwegaandoeningen, hoofdpijn, astma en 
allergieën. Vervuilde binnenlucht kan ook leiden tot mindere pres
taties op school en op het werk. Bovendien raak je makkelijker 
besmet met infectieziekten in slecht verluchte ruimtes.

Kortom: het effect van een vervuilde binnenlucht valt niet te  
onderschatten, zeker als je weet dat we gemiddeld 85% van onze 
tijd binnen doorbrengen.

Zorg voor verse lucht

Door eenvoudige maatregelen kan je de lucht in je huis gezond 
houden. Maak gebruik van je ventilatiesysteem en/of ventilatie
roosters om verse lucht binnen te laten. Heb je die niet, dan kan 
je gemakkelijk voor verse lucht zorgen door ramen te openen. Dit 
is extra belangrijk bij activiteiten waarbij veel vocht in de lucht 
komt (dweilen, was drogen, douchen, …) of waarbij je producten 
gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan klussen, poetsen, knutselen, …



2 2

S P O R TG E Z O N D  W O N E N  E N  W E L Z I J N

De warme zomer lijkt alweer ver weg en de verwarmingstoestellen 
zijn weer opgestart. Bij verwarmingstoestellen met een vlam kan 
het gevaarlijke CO ontstaan. Jaarlijks vallen ongeveer 800 slacht
offers door koolstofmonoxide of COvergiftiging. Enkele tientallen 
overleeft dit niet. Kinderen zijn extra gevoelig voor vergiftiging!

Door de hoge energieprijzen kan het gebeuren dat mensen proberen 
kamers te verwarmen met toestellen die hier niet zomaar voor 
geschikt zijn, zoals verplaatsbare verwarmingstoestellen met een 
vlam (gas, petroleum,…). Indien niet goed aangepakt, kan dit 
enorm gevaarlijk zijn.

Wat is CO of koolstofmonoxide?
CO is een erg giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding. 
Dit krijg je als er te weinig zuurstof in het toestel kan komen,  
bijvoorbeeld als de kamer niet goed verlucht of geventileerd is of 
als het toestel niet goed meer werkt. CO kan ontstaan in toestellen 
die werken met een vlam zoals een verwarmingstoestel op gas, 
kolen, hout, pellets, mazout, petroleum, ethanol… Het kan gaan 
om centrale verwarming, verwarmingsketels, kachels, …

Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet het niet én je voelt het 
niet, dus als je slachtoffer wordt, dan merk je het vaak pas als het 
té laat is! Ook kleine hoeveelheden CO kunnen al gezondheids
problemen geven.

Test jouw risico 
Heb jij een verwarmingstoestel met verbranding in huis? Doe de 
test en vermijd dat jij of je gezin het volgende slachtoffer wordt. 

Ken je ouderen of alleenstaanden die dit mogelijks zelf niet kunnen, 
doe dan eens de test met hen. Wie weet red je hun leven wel!

1. Zie je zwarte roetplekken op het verwarmingstoestel of op/rond 
muren of plafond?

2. Brand je op gas en zie je gele of oranje vlammen in de plaats 
van blauwe vlammen?

3. Weet je niet of je wettelijk verplicht bent jouw verwarmings
toestel(len) en schoorsteen te onderhouden en hoe?

4. Kan je niet zeggen wanneer je verwarmingstoestel en schoor
steen het laatst onderhouden is door een vakman?

5. Merk je in de ruimte waar je verbrandingstoestel staat meer 
vocht op de binnenkant van de ramen?

6. Gedragen je huisdieren zich vreemd, zoals onrustig zijn of zelfs 
flauwvallen?

7. Heb je in je woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid,  
misselijkheid en braken?

8. Voel je je niet lekker telkens wanneer je dezelfde activiteit doet, 
zoals tijdens het afwassen, het nemen van een douche of bad?

9. Voelen jij en je huisgenoten of bezoekers zich op hetzelfde  
moment niet lekker?

10. Merk je dat de gezondheidsklachten verminderen als je goed 
verlucht of eens naar buiten gaat?

Resultaat?
Elke vraag waarop je ‘ja’ hebt geantwoord, kan een signaal zijn om 
actie te ondernemen. Heb je ja geantwoord op de vragen over 
roetplekken, de gele/oranje gasvlammen of onderhoud? 
Laat dan je verwarmingstoestel, boiler of schouw zeker contro leren 

Gezond en veilig door de frisse maanden?

CO vermijden!

 

geiser gaskachel petroleumkachel
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Tijdens de gemeenteraad op 8/09/2022 werd verslag uitgebracht 
door de vertegenwoordigers van gemeente Zedelgem met zitting 
in verschillende intercommunales: de beleidsgroep van WVI (West
Vlaamse Intercommunale) door raadslid Wino Debruyne · raad 
van bestuur van cvba Vivendo (sociale huisvestingsmaatschappij) 
door schepen Ann Devriendt · raad van bestuur van IVBO 

(Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering 
en verwerking in Brugge en Ommeland) door schepen Arnold 
Naessens · aandeelhoudersbestuur drinkwater De Watergroep 
door raadslid Sofie Pollet · algemene vergadering van Imewo 
(distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas) door raads-
lid Krista Vander Meulen.

In de rand van de raad
Vergadering gemeenteraad van 8 september 2022

I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

De gemeenteraad is openbaar en vindt telkens op donderdag plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30u. De agenda 
kan je een week voor elke zitting raadplegen op www.zedelgem.be/gemeenteraad waar je ook de notulen/verslaggeving van 
de gemeenteraden terugvindt. Ben je niet digitaal actief? De notulen opvragen kan telefonisch door te bellen naar 050 288 335.

Ontslag en aanstelling van een raadslid 
Raadslid Pol Denys nam ontslag uit de gemeenteraad en wordt 
opgevolgd door Jan Oosterlynck die de eed als raadslid aflegde.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke (poets)hulp 
Tijdens haar vergadering op 22/09/2022 heeft de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn beslist om het dienstenchequebedrijf voor 
huishoudelijk (poets)hulp aan huis (principieel) af te stoten, d.w.z. 
niet langer zelf te beheren en te organiseren vanaf het moment 
dat een volledieg overdracht van zowel gebruikers als personeel 
aan een kandidaatovernemer kan worden overgedragen. 

Vergadering gemeenteraad van 22 september 2022

door een vakman. Check de wettelijke verplichtingen op  
www.veiligverwarmen.be. Naast de wettelijke verplichting, is het 
natuurlijk altijd aangeraden om je toestellen goed te onderhouden!

Heb je enkele keren ja gezegd? Dan is er mogelijk COgas in de 
woning. Verlucht zeker extra in je woning. Vraag de brandweer of 
huisvestingsambtenaar om een controle te doen of vraag wie jou 
daar mee kan helpen in jouw gemeente. Afhankelijk van waar je 
woont, is die dienstverlening door de brandweer gratis bij een 
vermoeden van COvergiftiging.

Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg zeker je huisarts.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen met een 
vlam?
Verplaatsbare verwarmingstoestellen op gas, petroleum,… zijn 
niet aangesloten op een schoorsteen en kunnen CO afgeven in de 
ruimte waar ze gebruikt worden. Lees de handleiding en gebruik 
dit soort toestellen niet continu in een ruimte van gewone afme

tingen (maximum 10 minuten per half uur). Je kan dit soort  
verwarming dus enkel gebruiken om een grote kou te verjagen, 
maar niet om een verwarmingsapparaat te vervangen. Zorg altijd 
voor voldoende verse lucht.

Geef CO geen kans: bescherm jezelf, je gezin en 
anderen!
Je bent pas echt beschermd tegen CO als je toestellen goed geïn
stalleerd zijn, je ze juist gebruikt en goed laat onderhouden. Laat 
dus je verwarmingstoestellen en schouw plaatsen en regelmatig 
onderhouden door een erkend vakman. Ken je toestel(len): lees 
en volg de gebruiksaanwijzingen.

Zorg voor aanvoer van verse lucht in de ruimtes waar een verwar
mingstoestel staat.

Meer informatie vind je op 
www.koolstofmonoxide.be, 
www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide 
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Op dinsdag 4 oktober 2022 ging in Veldegem naar jaarlijkse traditie 
een plechtigheid met misviering en bloemenhulde door ter  
herdenking van de oudstrijders van WOI en WOII. 

Ben je geïnteresseerd in de oudstrijdersbeweging Veldegem?  
Neem dan gerust eens contact op met Wilfried Dewitte, mail naar 
dewittewilfried@skynet.be .

Gewezen schepen 

Joël Vandamme
overleden

Lokaal Bestuur Zedelgem meldt met droefheid het overlijden 
van gewezen raadslid en gewezen schepen Joël Vandamme.  
De heer Joël Vandamme was raadslid van 1995 tot 2000 en 
schepen van 2001 tot 2006 met als bevoegdheden: sport, feesten 
en plechtigheden, markten en foren, PWA (Plaatselijk 
WerkgelegenheidsAgentschap), ontwikkelingssamenwerking 
en middenstand.

Oprechte deelneming aan de familie, vrienden en kennissen.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 8/10/2022.

Herdenking en bloemenhulde 

oudstrijders 
Veldegem

gevierd

Boekenverkoop bibliotheek 
Zedelgem brengt 

2.791,95 euro op 
t.v.v. Kom op Tegen Kanker

Elk jaar organiseert de bibliotheek van gemeente Zedelgem 
een boekenverkoop. Van 1 juni tot eind augustus konden  
mensen in de bib terecht om tegen zeer democratische prijzen 
“afgevoerde” boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s aan te 
kopen. Boeken, cd’s en dvd’s werden aan 1 euro aangeboden, 
strips aan 0,50 euro en tijdschriften aan 0,25 euro.

Tof om te zien hoeveel mensen tijdens de zomermaanden de 
weg vinden naar onze bib om eens te snuisteren tussen dit 
aanbod. Wat we “afgevoerd materiaal” noemen is in feite voor 
onze bib gelijk aan het actualiseren en vernieuwen van het 
aanbod waardoor er dan ruimte is om tegen kleine prijzen oud 
maar nog zeer goed en degelijk materiaal eens te koop aan te 
bieden. Deze formule wordt gesmaakt door de Zedelgemnaar 
en daarmee ook een invulling ten voordele van het goede doel 
kunnen realiseren, maakt het helemaal af.

De bib stortte de mooie som van €2791.85 rechtstreeks door 
naar Kom Op Tegen Kanker.
#warmegemeente #zedelgem
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6 november

Vrije gidsbeurten in 
Vloethemveld 
Neem als individu deel aan een vrije gids
beurt door Vloethemveld. Maak een ont
spannende wandeling onder begeleiding 
van een gids in een uniek gebied met onge
repte natuur, een militair verleden en her
inneringen aan een krijgsgevangenkamp.
Wanneer? Zondag 6 november 2022
Kostprijs? €3 per persoon
Inschrijven? Reserveer je plaatsje via 
vloethemveldvzw.be/inschrijvingvoorin
dividuelerondleiding/

6 november

Concert met Lisa del Bo 
t.v.v. vzw Oranje
Met 'Lisa gelooft' begon Lisa del Bo aan een 
verhaal dat Vlaanderen raakte. Nu zet ze 
dat verhaal verder met 'Niet alleen'. Wees 
welkom op dit benefietconcert t.v.v. vzw 
Oranje, en geniet mee van van Lisa’s hoop
volle, spirituele en religieus geïnspireerde 
nummers die mensen verbinden. Nadien is 
er gelegenheid tot napraten met koffie en 
pannenkoeken in Spes Nostra.
Wanneer? Zondag 6 november 2022 om 
14u30 (deuren open om 13u30)
Waar? SintElooikerk, SintElooistraat 34 
te Zedelgem
Organisatie? Care for life Zedelgem
Kostprijs? €20 
(koffie en pannenkoeken inbegrepen)
Info en tickets? 
careforlifezedelgem@telenet.be
0494 11 87 81
www.careforlifezedelgem.be

6 november

Fair ontbijt van Oxfam 
Wereldwinkel
Op zondag 6 november organiseert Oxfam 
Wereldwinkel opnieuw een (h)eerlijk ont
bijt. Je kan aanschuiven vanaf 8u30 voor 
ontbijt of brunch. Eet je liever thuis? Een 
ontbijt bestellen en ophalen kan ook.
Wanneer? Zondag 6 november 2022  

vanaf 8u30
Waar? LDC De Braambeier, Loppemsestraat 
14a, 8210 Zedelgem
Organisatie? Oxfam Wereldwinkel
Kostprijs? ter plaatse eten: €12 per per
soon (€5 voor 10jarigen) – meenemen: €10 
per persoon
Inschrijven? zedelgem@oww.be 
0491 63 04 70 (Els)

6 november

Plechtigheid  
ter gelegenheid van 
Wapenstilstand  
in Aartrijke
Nationale Strijdersbond Afdeling AARTRIJKE 
en basisschool De Fonkel nodigen uit om 
deel te nemen aan de jaarlijkse plechtig
heid ter gelegenheid van Wapen stilstand. 
Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m. 
met gemeente Zedelgem.
Wanneer: zondag 6 november 2022
Waar: ontvangst in zaal brouwerij de 
Leeuw, Engelstraat, Aartrijke
Programma: 
9u30: ontvangst met koffie in zaal brouwerij 
de Leeuw
10u00: optocht naar de SintAndreaskerk
10u30: eredienst i.s.m. basisschool De Fonkel
11u30: optocht naar ereperk Aartrijke
11u45: bloemenhulde en herdenking i.s.m. 
basisschool De Fonkel
12u00: optocht naar zaal brouwerij De Leeuw
12u15: receptie met toespraak burgemeester 
Annick Vermeulen
Kostprijs: deelname gratis
Info en inschrijven: 
gregory.bolle@telenet.be

10 november

Instuif VIP-avond van 
Ferm Veldegem 
Kom en ontdek het nieuwe aanbod dat 
Ferm Veldegem zal aanbieden in 2023. Laat 
je verrassen door de infoavonden, crea en 
kookmomenten, sportactiviteiten, uitstap
pen en zoveel meer. Ontmoet nieuwe da
mes en maak er een fijne avond van bij een 
natje en een droogje.
Wanneer? Donderdag 10 november 2022, 

doorlopend van 19u00 tot 21u00
Waar? Veltershof, Koning Albertstraat 11, 
8210 Veldegem
Organisatie? Ferm Veldegem
Kostprijs? Gratis
Meer info? fermveldegem@gmail.com
0473 51 36 19

11 november

Plechtigheid  
ter gelegenheid van 
Wapenstilstand  
in Zedelgem dorp 
Vaderlandslievende vereniging ‘De Vader
landerkes. Zedelgem Herdenkt’ nodigt uit 
om deel te nemen aan de jaarlijkse plech
tigheid ter gelegenheid van Wapenstilstand. 
Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m. 
met gemeente Zedelgem.
Wanneer: vrijdag 11 november 2022
Waar: verzamelen onder de luifel aan zij
kant gemeentehuis Zedelgem om 10u00
Programma: 
10u00: samenkomst aan gemeentehuis, 
korte optocht voorafgegaan door 
Koninklijke Harmonie ‘Kunst en Vermaak’ 
10u30: eucharistieviering in de Sint
Laurentiuskerk met toespraak schepen 
Jurgen Dehaemers
11u15: bloemenhulde aan graven Britse 
gesneuvelden, bloemenhulde en naam
afroeping aan Belgische oorlogs monument, 
gevolgd door optocht door dorpskern onder 
begeleiding van de Harmonie naar gemeen
schapscentrum De Braambeier.
12u.: receptie met toespraak burgemeester 
Annick Vermeulen
Kostprijs: deelname aan de plechtigheid 
gratis
Info en inschrijven (voor de maaltijd na de 
plechtigheid): 
vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com

11 – 18 november

Toneelvoorstelling  
“Kapper aan de kapstok”
De Koninklijke toneelkring Int Wroede ende 
int Sotte brengt de voorstelling “Kapper 
aan de kapstok”, een komedie van Luc 
Kerkhofs en in een regie van Rik Vanbelle.
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tweede wereldoorlog?
Piet Chielens doet, op basis van zijn lange 
ervaring in het In Flanders Fields museum, 
een proeve van aanpak. Hij heeft het over 
het “nut” van herdenken en de nood aan 
een kwalitatieve aanpak. Het erfgoed in 
Vloethemveld is nu eenmaal beladen, en 
hoe je de herdenking vorm geeft moet daar
om ernstig en meerstemmig zijn.
Wanneer? Donderdag 17 november 2022 
om 20u00
Waar? LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9 te 
Aartrijke
Organisatie? Vloethemveld vzw i.s.m. 
Avansa regio Brugge
Kostprijs? €5 per persoon
Info en tickets? www.vloethemveldvzw.be 

18 november

Gezelschapsspelen 
Vereniging Happy Friends organiseert 
maandelijks een leuke spelletjesavond. 
Iedereen is welkom, en dit telkens vanaf 
19u30.
Wanneer? Vrijdag 18 november vanaf 
19u30
Waar? Halfuurdreef 19 te Veldegem
Organisatie? Happy Friends Zedelgem
Inschrijven? Ten laatste tegen 16 november 
via Sandrine Maes: 0474 60 78 93

19 november

Kaas- en wijnavond van 
FC Veldegem
FC Veldegem organiseert opnieuw een 
kaas en wijnavond. Op zaterdag 19 novem
ber zorgen ze voor een overheerlijke kaas
plank en eventueel aangepaste wijnen of 
bieren. Voor wie geen fan is van kaas – en 
voor kinderen – zorgen ze voor een lekker 
alternatief. Levering aan huis is mogelijk.
Wanneer? Zaterdag 19 november 2022 – 
afhalen tussen 14u00 en 15u00 
Waar? Afhalen bij ’t Caeshuys, Koning 
Albertstraat 15, 8210 Veldegem
Organisatie? FC Veldegem
Kostprijs? Kaasplank €18,50 per persoon 
(uitgebreide prijslijst op de website van FC 
Veldegem)
Inschrijven? Bestellen via 

www.fcveldegem.be/kaasplank
ten laatste tegen 11 november
Meer info? www.fcveldegem.be/kaasplank 

19 november

Quiz
Kom gezellig mee quizen met de Chiro van 
Aartrijke! Je kan je inschrijven in groepjes van 
4 tot 6 personen, en er wordt voor iedereen 
een mooie prijs voorzien.
Wanneer? Zaterdag 19 november 2022 – 
deuren op 19u00 – start quiz om 20u00 
Waar? GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 
8211 Aartrijke
Organisatie? Chiro Aartrijke
Kostprijs? €4.00 per persoon
Inschrijven? Stuur een mail naar 
info@chiroaartrijke.be met vermelding 
van groepsnaam en aantal personen.
Meer info? 
www.chiroaartrijke.be/quiz2022 

19 november 

Feest van de Dynastie
Gemeentelijke Plechtigheid, TE DEUM n.a.v. 
de KONINGSDAG of FEEST VAN DE DYNASTIE. 
De muzikale opluistering van de misviering 
en plechtigheid in de kerk gebeurt door 
Koninklijke Harmonie Kunst en Vermaak 
Zedelgem. Na afloop biedt de gemeente 
een drink aan in de kerk voor zij die deel
nemen aan de plechtigheid.
Wanneer: zaterdag 20 november 2021 om 
16.30u.
Waar: kerk SINTELIGIUS, 
De Leeuw Zedelgem
Kostprijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Info: communicatie@zedelgem.be

22 november

“Va is Koning”
Een aangrijpende theatermonoloog over 
(jong)dementie, gebracht door dhr. Willy De 
Jaeghere. Hij speelde deze voorstelling reeds 
400 keer over heel Vlaanderen. We vertellen 
het verhaal van Jef, die lijdt aan de ziekte van 
Alzheimer. We volgen Jef thuis, in het zieken
huis en later in het woonzorgcentrum.

Wanneer? 
 Vrijdag 11 november om 20u00
 Zaterdag 12 november om 20u00
 Zondag 13 november om 18u00
 Donderdag 17 november om 20u00
 Vrijdag 18 november om 20u00
Waar? ’t Lokaal, Lokaalstraat 7, 
8210 Veldegem
Organisatie? Koninklijke toneelkring 
Int Wroede ende int Sotte
Kostprijs? €8 – lid Opendoek: €7
Inschrijven? Kaarten verkrijgbaar bij 
mevrouw N. LatruweCoudenys – 050 27 88 29
Meer info? www.intwroedeendeintsotte.be 

15 november 

Voordracht  
over kweken van druiven 
Weinig vruchten hebben zo’n aantrekkings
kracht op mensen als druiven. Wie wil ze 
niet in de tuin? Een instant zuiders gevoel 
en nog lekker op de koop toe. Guy De Kinder 
helpt je op weg zodat ook jij een mooie 
druivelaar in jouw tuin kan hebben waar je 
tientallen jaren plezier aan beleefd. 
Iedereen welkom!
Wanneer? Dinsdag 15 november 2022 om 
19u30
Waar? PC ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 
te Veldegem
Organisatie? Tuinhier Veldegem
Kostprijs? Gratis
Meer info? 
christiaan_van_damme@telenet.be
050 27 82 96

17 november

Lezing Piet Chielens:  
Het nut van herdenken 
Welke plek geven we Vloethemveld in de 
herdenking van WOII?
Vloethemveld is een plek met veel potentie: 
het is een groot natuur en stiltegebied, met 
heel wat tastbare overblijfselen van een 
krijgsgevangenenkamp. Dat is uniek in 
Europa. Het domein is beschermd en er is 
al heel wat gebeurd om het te ontsluiten.
Maar wat nu? Hoe bouwen de ontsluiting 
verder uit, en welke plek geven we 
Vloethemveld in de herdenking van de 
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Wanneer? Dinsdag 22 november 2022 om 
19u00
Waar? LDC De Braambeier, Loppemsestraat 
14a, Zedelgem
Organisatie? Infopunt Dementie Groot
Zedelgem 
Kostprijs? €5 per persoon
Inschrijven? infopuntdementie@zwz.be 
Onthaal WZC Klaverveld
050 82 66 36

25 november

Optrede
 “De Kleine Zingerij kijkt 
omhoog” 
Davidsfonds verwelkomt het amateurkoor 
De Kleine Zingerij in de kerk van Veldegem. 
Met liedjes over de zon, de maan, de sterren 
en de planeten nemen ze je mee op een reis 
door de ruimte, om nadien weer veilig op 
aarde te landen. 
Wanneer? Vrijdag 25 november 2022 om 
20u00
Waar? OnzeLieveVrouwkerk, Koningin 
Astridstraat, 8210 Veldegem
Organisatie? Davidsfonds Veldegem
Zedelgem
Kostprijs? VVK €8 – ADD €10
Inschrijven? 
Kaarten via filip.maenhout@skynet.be

25 & 26 november

Toneelvoorstelling 
“Achter De Wolken” 
Het Zingend Vuurgeboomte vzw presen
teert de toneelvoorstelling “Achter De 
Wolken”, een gastproductie van Michael De 
Cock in een regie van Rik Lamote. Twee 
mensen kijken elkaar na meer dan veertig 
jaar weer in de ogen. Ooit waren ze geliefden 
maar het leven liep anders. Zij trouwde met 
zijn beste vriend. Na al die jaren, weer single, 
zoeken ze elkaar terug op.
Wanneer? Vrijdag 25 en  
zaterdag 26 november 2022 om 20u00
Waar? Parochiaal Centrum Loppem
Kostprijs? €10
Inschrijven? Kaarten via 
www.hetzingendvuurgeboomte.be 
of 050 82 61 11

26 november

Kom-der-nie-up Quiz
Kom gezellig mee quizen met Happy Friends 
Zedelgem. Er gaat ook een tombola door 
t.v.v. Move For Life.
Wanneer? Zaterdag 26 november 2022 om 
19u00
Waar? GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 
8211 Aartrijke
Organisatie? Happy Friends Zedelgem
Kostprijs? €5 per persoon – Inschrijven in 
groepjes van 4
Inschrijven? 
happyfriendszedelgem@outlook.com
Meer info? Sandrine Maes
0474 60 78 93

26, 27 en 28 november

Kerstmarkt in ‘t Lokaal
In parochiaal centrum ’t Lokaal in Veldegem 
gaat dit jaar een sfeervolle kerstmarkt 
door. Kom proeven van de heerlijke wafels, 
taart en glühwein. Laat je verrassen door 
de originele geschenkjes die ze te koop 
aanbieden. Op zaterdag brengt ook de Sint 
een bezoekje aan ’t Lokaal rond 15u30. 
Kom je langs op maandag? Dan staat jou 
een speciale attentie op te wachten!

Wanneer? 
• Zaterdag 26 november vanaf 14u00
• Zondag 27 november vanaf 10u00 
• Maandag 28 november vanaf 10u00
Waar? Parochiaal centrum ’t Lokaal, 
Lokaalstraat 7, 8210 Veldegem
Organisatie? Beheerraad ‘t Lokaal
Kostprijs? Gratis ingang 
Meer info? Christa Lechermann
050 28 11 75

28 november

Zedelgemse wandeltoer 
Op maandag 28 november verzamelen we 
om 13u15 aan LDC Jonkhove (Aartrijkse
straat 9, Aartrijke) 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. 
Inschrijven? Verplicht online inschrijven 
via https://inschrijvingen.zedelgem.be/
Meer info? www.zedelgem.be/wandeltoer

2 december

Voordracht 
“Herdenkingsbrochure: 
Een ongeval op  
25 september 1944 te 
Veldegem – De verdere 
belichting van de slach-
toffers en Veldegem-
naars in het bijzonder” 
Vaderlandslievende vereniging “De 
Vaderlanderkes. Zedelgem herdenkt!” stelt 
met trots hun nieuwe 11november brochure 
voor. In deze editie ontdekken we het  
bijzondere verhaal waarbij mensen buiten 
onze gemeente in actieve dienst een onfor
tuinlijk lot ondergingen. Met de voordracht 
“Een ongeval te Veldegem op 25 september 
1944 – De verdere toelichting” geven ze 
graag inzage in de interessante documen
tatie, voorzien van tal van beelden, en boei
end gebracht door Patrick Arnou. Een aan
rader, niet alleen voor de familie van de 
slachtoffers, maar zeker ook voor de inwo
ners van Veldegem en daarbuiten.

Wanneer? Vrijdag 2 december 2022 om 
19u00
Waar? Polyvalente zaal Veltershof, Koning 
Albertstraat 11, 8210 Veldegem
Organisatie? De Vaderlanderkes. 
Zedelgem herdenkt!
Inschrijven? Is niet nodig
Kostprijs? Gratis
Meer info? 
vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com
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Telefonische bereikbaarheid onthaal gemeentehuis
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op het 
nr. 050 288 330 en dit elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 
13u30 tot 17u00, op vrijdag tot 15u00. Door de drukte aan de 
loketten is het aanbevolen om buiten de openingsuren van de 
loketten telefonisch contact op te nemen.
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Technische dienst - uitleendienst
 Schatting 71, 8210 Zedelgem
 050 28 83 30
 technische.dienst@zedelgem.be

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

Zwembad De Groene Meersen
 Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 050 288 602
 sport@zedelgem.be

Voor de meest recente openingsuren,  

raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren

Komen zwemmen is op reservatie.

Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

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

Voormiddag Namiddag
Maandag Gesloten 14.00  19.00 u.
Dinsdag Gesloten 14.00  19.00 u.
Woensdag Gesloten 14.00  19.00 u.
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.

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  Koning Albertstraat 11 (Veltershof), 8210 Veldegem 
050 27 81 01  burgerzaken@zedelgem.be 
Dinsdag: 8.30  12.00 u. / woensdag: 13.30  16.00 u. 
Aartrijke  Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke  
050 81 34 99  burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30  12.00 u. / woensdag: 13.30  16.00 u.

Gemeentehuis
Sociale dienst & OCMW

 Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
 050 28 83 30
 info@zedelgem.be

Voormiddag Namiddag
Maandag Gesloten 13.30  19.00 u.
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.

Recyclagepark
 Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
 050 20 03 32
 recyclagepark@zedelgem.be

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 

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

kaart bij de hand om een afspraak te boeken. 

Afspraak maken 
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.

Archief
 Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
 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 www.zedelgem.be of telefonisch.


