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Kalender activiteiten gemeentelijk
e vrijetijd

sdiensten

Aanbod januari t
ot april 2

023

JANUARI

Start zwemlessen, zwemschool, 

sportlessen volwassenen

 2de  tri
mester: 

 
9 januari 2

023 – 30 maart 2023

 
3de trim

ester: 

 
17 april 2

023 – 22 juni 2023

 Zwembad De Groene Meersen

 www.zedelgem.be/sportaanbod

 inschrijv
ingen.zedelgem.be

 
COMEDY NIGHT met Piet D

e Praitere, 

Dries Heyneman en MC Stijn
 Verdegem

 zaterdag 14 januari 2
023 – 20u00

 GC De Groene Meersen

 mensen die graag eens goed lachen

 13 EUR (-2
6: 8 EUR; 65+: 11,50 EUR)

 inschrijv
ingen.zedelgem.be

 

Uitre
iking van de Zedelgemse  

sportprijz
en 

 15 januari 2
023 – 18u00

 Groene Meersen

 Voor alle sportlie
fhebbers van Zedelgem

 Gratis

 inschrijv
ingen.zedelgem.be 

 

Dansnamiddag Braambeier

 Vrijd
ag 20 januari 2

023 – 14u00

 LDC Braambeier 

 Diverse

 7 EUR

 Via de lokale dienstencentra

 
Maandelijk

se wandelto
er ja

nuari

 Maandag 30 januari 2
023 – 13u15-16u00

 Kijkboerderij D
e Pierlapont, 

Zeedijkweg 23 Loppem

 18+

 Gratis

 Niet nodig

 
 

 
CHiQUE DiNGUES: Jan De Smet en Lien 

Van De Kelder: m
engeling van 

Nederlandstalige en Franse lie
deren. 

(Via stre
aming vanuit B

ICC Peer)

ism cultu
urdienst

 Dinsdag 31 januari 2
023 – 14u00

 LDC Jonkhove

 Diverse

 5 EUR

 Via lokale dienstencentra

FEBRUARI 

Huis van het K
ind infoavond

Goed omrin
gd - L

ynn Geerin
ck 

 Woensdag 1 februari 2
023 – 19u00-21u00

 Veltershof - G
rote zaal

 Ouders/gezinnen met kinderen

 Gratis

 melissa.herssens@zedelgem.be

 

Winterm
agic 

 4 februari 2
023 – 14u30 en 17u00

 De Groene Meersen

 Ouders, fa
milie

 en lie
fhebbers van 

 
aanbod kunstacademie

 Volwassenen: 4 EUR / K
inderen: Gratis

 inschrijv
ingen.zedelgem.be

 
Valentijn

sontbijt 

 Vrijd
ag 10 februari 2

023 – 8u30

 LDC Jonkhove 

 Diverse

 15 EUR

 Via lokale dienstencentra

  
Maandelijk

se wandelto
er fe

bruari

 Maandag 27 februari 2
023 – 13u15-16u00

 LDC De Braambeier, 

 
Loppemsestra

at 14a, Zedelgem

 18+

 Gratis

 Niet nodig

 
MAART 

THEATERSTUK: Vroeger w
as de toekomst 

beter - L
azarus/Günther Lesage

 vrijd
ag 3 maart 2023 – 20u00

 GC De Groene Meersen

 Theaterlie
fhebbers

 15 EUR (-2
6: 10 EUR; 65+: 13,50 EUR)

 inschrijv
ingen.zedelgem.be

 

Openingsfeest je
ugdboekenmaand 

 Zaterdag 4 maart 2023 – 9u30-12u30

 Bibliotheek Zedelgem

 Kinderen tot 12 jaar

 Gratis

 bibliotheek@zedelgem.be - 0
50/20 80 08

 

psst…
 sch

e�  
mij uit!

 Uitneembare 
Activiteitenkalender 

gemeentelijke vrijetijdsdiensten 

HERAANLEG 
GROENESTRAAT 

GESTART



I N H O U D S T A F E L

2

B U R G E R Z A K E N

V r a a g  o n l i n e  j e  v o o r l o p i g 

r i j b e w i j s  a a n

10

M I L I E U

K n o t t e r s  z o e k e n 

k n o t b o m e n

15

S O C I A L E  Z A K E N

G o e d k e u r i n g 

p r o j e c t  D i g i b a n k e n

19 

S P O R T

Z w e m l e s s e n  b e g i n n e r s  

2 d e  t r i m e s t e r

21

Inhoud
Colofon

V.U. 
Annick Vermeulen 
Pater Amaat Vynckeplein 1 
8210 Zedelgem

redactie 
Communicatiedienst 
i.s.m. de gemeentelijke diensten

druk 
Artoos Group 
Rusatiralaan 3 
1083 Ganshoren
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Werken heraanleg 
Groenestraat

De werkzone voor deze nutswerken bevindt 
zich van de Brugsestraat tot bij de kruising 
met de Plaatsebeek naast het gemeentehuis 
van Zedelgem.

Welke werken worden uitgevoerd?

De Groenestraat wordt volledig her-
aangelegd:
• aanleg van nieuwe wegenis en riolering 

met gescheiden stelsel
• vernieuwing van de fietspaden
• aanleg van twee bufferbekkens: langs de 

Moubeek en de Zabbeek
• aanleg van een voetpad tussen de 

Stadionlaan en de Brugsestraat

De heraanleg van de volledige Groenestraat 
betekent een opwaardering van het centrum 
van Zedelgem dorp. De volledige kostprijs 
van deze werken werd geraamd op 5,4 mil-
joen euro.

Voorbereidende werken
• 23 november 2022: start werken nuts-

maatschappijen nabij de Rusthuislaan/
Groenestraat tot aan Stadionlaan.

• Een eerste groot deel van de nutswerken 
Rusthuislaan tot Brugsestraat, loopt tot 
eind maart 2023.Halverwege december 
2022: rooien van de bomen zoals voorzien 
in dit project om zo plaats te maken voor 
het uitvoeren van de openbare werken.

De gemeente voorziet de heraanplant van de 
gerooide bomen over het volledige project 
zowel in de zone Stadionlaan tot Brugsestraat 
als nieuw aan te planten bomen in het  
centrum.

De openbare werken voor de heraanleg van de Groenestraat zijn gestart, een samenwerking waar verschillende partners in betrokken zijn: 
Riopact (rioleringsbeheer), provincie West-Vlaanderen, subsidiërende instelling VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), subsidiërende instelling 
Fietsfonds en gemeente Zedelgem. 

Verloop infrastructuurwerken
• 27 maart 2023: start werken in 

Brugsestraat met een totale duurtijd van 
ongeveer 2 jaar.

• Eind van april 2023: start werken ter 
hoogte van de Rusthuislaan: er wordt 
eerst gewerkt richting Stadionlaan om 
vervolgens de werken verder te zetten 
richting de Brugsestraat.

Blijf op de hoogte
De vooruitgang van deze grote openbare wer-
ken kun je volgen op de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/project-groenestraat. 
Wie wil kan zich ook op dezelfde web-info-
pagina inschrijven op de infomails van de 
werken Groenestraat, dan krijg je alle  
updates en praktische info via mail toe-
gestuurd.
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Kerstverlichting winter 2022-2023
In Zedelgem magazine van vorige maand (november 2022) kreeg je een overzicht van alle energiebesparende maatregelen die de 
gemeente neemt om zuinig en verstandig om te springen met haar energiefactuur. Je kan Zedelgem magazine steeds nalezen op 
de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/zedelgem-magazine .

Deze kerstperiode zal de kerstverlichting teruggebracht worden van 1 maand naar 2 weken, zo wordt het verbruik van kerstverlich-
ting door de lokale overheid gehalveerd en brengt de gemeente toch nog de nodige sfeer in haar dorpskernen. De gebruikte kerst-
decoratie is op dit moment al voor 100% LED-verlichting.

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen, 
waar inwoners van Jabbeke en Zedelgem 
gevaccineerd worden, bevindt zich sinds 
november 2022 in wat we noemen “waak-
fase”. Dit betekent dat er tot en met eind 
dit jaar nog maar 2 prikmomenten georga-
niseerd worden en wel op: 
• 1 december tussen 17u. en 19u.
• 22 december tussen 17u. en 19u.

Een afspraak boeken kan digitaal via de 
website www.laatje vaccineren.be of je kan 
mailen naar vaccinatiecentrum@zedelgem.be. 
Bellen naar het callcenter kan ook nog  
altijd op het nummer 050 288 330.

Basisvaccinaties (eerste en tweede prik) en 
vaccinaties met Pfizer pediatrisch (voor 

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen 

sluit bijna de deuren
kinderen) kunnen enkel via het vaccinatie-
centrum op de voormelde openingsdagen.
 
Stopzetting vaccinatiecentrum
Na deze openingsdagen in de maand  
december zullen de deuren van het vacci-
natiecentrum, na meer dan twee jaar acti-
viteit, definitief gesloten worden.

Gemeenten Jabbeke en Zedelgem danken 
alle medewerkers en vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet alsook de bevol-
king van beide gemeenten die samen de 
strijd tegen Covid 19 aangingen en zich 
lieten vaccineren.

Vaccineren bij apotheek of huisarts 
met het aangepast vaccin
Het einde van het vaccinatiecentrum bete-
kent niet dat men zich niet meer kan laten 
vaccineren tegen Covid 19.

Sinds 1 november 2022 is het mogelijk om 
zich te laten vaccineren met het aangepast 
vaccin in de apotheek of bij de huisarts.  
Via de website www.apotheek.be kan je 
nagaan of er een apotheek in de buurt is 
die vaccinaties plaatst. Op deze site zul je 
ook een afspraak kunnen boeken. Een vac-
cinatie bij de huisarts kan na afspraak. 

Tot 1 januari 2023 is vaccineren bij de  
apotheek of huisarts gratis. 
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Diefstal en 
vandalisme 
op begraaf-

plaatsen
Jammer genoeg worden we ook in onze 
gemeente af en toe geconfronteerd met 
vandalisme of diefstal op onze begraaf-
plaatsen: grafmonumenten worden be-
schadigd, bloemen of struiken worden uit 
de grond gerukt of vazen verdwijnen of 
worden vernield. De politie is hiervan op de 
hoogte en voert regelmatige controles uit. 
De gemeentelijke medewerkers zijn alert 
en houden ook een oogje in het zeil. 

De winterperiode brengt korte en donkere 
dagen met zich mee, daarom willen we op-
nieuw aandacht vragen om verdachte za-
ken die je opmerkt op de begraafplaatsen 
te melden bij politie of gemeente Zedelgem.

Mail naar info@zedelgem.be 
of bel 050 288 330. 
Politie Het Houtsche, bel 050 820 800 

Koop lokaal!
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SLUITINGSDAGEN EINDEJAARSPERIODE
De hoofdbibliotheek is gesloten op zaterdag 24, maandag 26 en zaterdag 31 december.

De uitleenposten zijn gesloten op zaterdag 24 en 31 december.

Sommige inwoners van onze gemeente 
namen reeds zelf het initiatief om dit te 
voorzien verspreid over de deelgemeenten, 
een heel mooi initiatief waar gemeente en 
Bib Zedelgem heel dankbaar voor zijn. 
Samen inzetten op leesbevordering en 
leesmotivatie bij alle leeftijdsgroepen is 
iets waar we actief op inzetten en hiervoor 
willen we graag de handen in elkaar slaan 
met de Zedelgemse bevolking. 

Ook vanuit gemeente en bibliotheek 
Zedelgem willen we ons steentje bijdragen 
en de bibliotheek nog meer naar de mensen 
brengen met eigen boekenruilkastjes! We 
willen dit doen in samenwerking met inwo-
ners die als peter of meter van zo’n kastje 
instaan en dit in elke deelgemeente.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wat doet de gemeente?
• De gemeente maakt de boekenruilkast-

jes aan en voorziet een divers startpak-
ket aan boeken uit de afgevoerde mate-
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Boekenruilkastjes 
Iedereen kent ze wel, de ‘boekenruilkastjes’: zelfgemaakte kastjes waaruit men “gratis en voor niks” boeken kan 
uithalen… en natuurlijk ook zelf in kan achterlaten voor een volgende enthousiaste lezer die passeert.

rialen van bibliotheek Zedelgem.
• De gemeente plaatst het boekenruilkast-

je op privé-terrein (nabij de brievenbus, 
oprit, …) van de peter of meter.

Wat doet de peter of meter?
• Als peter of meter sta je in voor het  

algemeen beheer van het boekenruil-
kastje zoals het netjes houden ervan 
bijvoorbeeld.

• Als peter of meter ben je de contact-
persoon voor bibliotheek Zedelgem  
wanneer boeken aangeleverd dienen te 
worden als het boekenruilkastje leeg is 
bijvoorbeeld.

Spreekt dit project je aan? Voel je je geroepen 
om peter of meter te worden van een van 
onze boekenruilkastjes? Laat dit dan zeker 
weten tegen ten laatste eind februari 2023, 
we nemen dan contact met je op. 
Mail naar bibliotheek@zedelgem.be of  
bel tel: 050 208 008.
In elke deelgemeente minstens  

1 boekenruilkastje
We streven na om in elke deelgemeente  
1 boekenruilkastje vanuit de gemeente/
bibliotheek Zedelgem te voorzien en hopen 
hiervoor te kunnen samenwerken met  
enthousiaste meters en peters. 
Heb je vragen? Contacteer gerust biblio-
theek Zedelgem.

Ben je zelf één van de actieve inwoners 
die op eigen initiatief een boekenruil-
kastje heeft opgestart en heb je nood 
aan boeken om er ter beschikking te 
leggen? 

Geef gerust ook een seintje aan biblio-
theek@zedelgem.be en wij zorgen  
komend voorjaar voor een pakket met 
nieuw leesvoer!



B I B L I O T H E E K

7

Luisteroortjes 
Elke eerste zaterdag van de maand 

Zaterdag 3 december 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 de 
bibliotheek voor onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand 
een ander thema aan bod komen. Op 3 december is het thema 
‘Verhaaltjes voor het slapen’. Vooraf inschrijven is niet nodig.

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

Leve de Camino 
Johan Cloet
Dinsdag 13 december 2022

Op 17 april 2015 vertrokken meer dan 250.000 stappers en trappers naar het bede-
vaartsoord Santiago de Compostella. Ook Loppemnaar Johan Cloet vertrok die dag 
vanuit Brugge met als doel Santiago te bereiken in 100 dagen. In zijn boek ‘Leve de 
Camino’ lees je hoe hij dit ervaren en beleefd heeft.

Is het ook jouw droom om ooit eens naar het verre Galicië te stappen of te fietsen of 
ben je gewoon benieuwd naar zijn avonturen? Kom dan zeker op 13 december langs in 
de bib. Johan brengt zijn verhaal vol bijzondere ontmoetingen, boeiende vertellingen 
en heel wat historische achtergronden.

Bibliotheek Zedelgem - 20u. - gratis - inschrijven tot 6 december - 050 208 008 
bibliotheek@zedelgem.be

Kerstmis
in de bib

Woensdag 28 december 
2022

We verwelkomen graag de kleutertjes van de 2de en 3de kleu-
terklas in onze uitleenpost te Aartrijke voor een fijne activiteit 
rond Kerstmis. We luisteren naar een mooi en gezellig verhaal. 
Daarna maken we een leuk knutselwerkje dat je na afloop kan 
meenemen naar huis. Schrijf je snel in!

Uitleenpost Aartrijke - 14u. tot 15u. - gratis - inschrijven tot 
21 december - 050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
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Tot op vandaag merken wij de voordelen 
van werken op afspraak. Er zijn geen lange 
wachtrijen meer en bepaalde afspraken 
kunnen door de medewerkers voorbereid 
worden voor een vlottere afhandeling aan 
het loket.

Het afsprakensysteem is ondertussen al goed 
ingeburgerd, maar de medewerkers van het 
onthaal zien af en toe nog wel eens iemand 
uit de lucht vallen. Daarom zetten we in dit 
artikel graag nog eens alles op een rijtje.

In welke gevallen een afspraak 
maken?
Voor volgende thema-loketten maak je een 
afspraak in het gemeentehuis in Zedelgem:
• burgerzaken (bevolking en burgerlijke 

stand)
• omgevingsloket (bouwvergunningen en-

zovoort)
• sociale dienst
• De Woonwinkel
• kunstacademie

Je kan snel en eenvoudig een afspraak 
maken via de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/afspraken. 

Politie en archief: ook op afspraak 
Voor een bezoek aan de dienst Archief  
(gevestigd in brouwerij De Leeuw in 
Aartrijke) maak je ook een afspraak. Dit kan 
telefonisch op het nummer 050 814 414  
of via www.zedelgem.be. 
De openingsuren vind je op de achterkaft 
van dit magazine.
Een afspraak maken bij de politie kan digitaal 
via politie.be/5447/ of bel 050 820 800.

‘Snelle producten’: niet op afspraak
Voor een aantal zaken, de zogenaamde  
'snelle producten', moet je geen afspraak 
maken. Hiervoor is het voldoende dat je je 
tijdens de openingsuren in het gemeentehuis 
aanmeldt aan de infozuil naast het onthaal. 

Afspraak of niet, bij aankomst in het  
gemeentehuis ga je telkens naar de infozuil 
om je aan te melden.
 
Waarvoor moet je geen afspraak 
maken?
• afhalen eID, Kids-ID, paspoort (reispas), 

rijbewijs (aanvraag is op afspraak!)
• aanvraag herdruk PUK-code of wijzigen 

PIN-code eID
• aankoop huisvuilzakken
• afvalkalender
• cultuurtickets
• toeristische informatie
• aankoop toeristische producten 
• sticker ‘geen reclamedrukwerk’
• huisdierensticker
• korte meldingen
• afhalen aangevraagde documenten

• binnenbrengen documenten
• adreswijziging op chip eID na bezoek 

wijkagent
• Zedelgemse cadeaubon
• abonnement zwembad 
• eensluidend verklaarde kopie van een 

document
• wettigen handtekening
• registratie poliovaccinatie
• afhalen/binnenbrengen sleutel zalen
• afhalen geschenkjes geboorte
• registratie deeltijds werklozen
   
De deelgemeenten
Ook in onze deelgemeenten Aartrijke, 
Loppem en Veldegem kan je zonder  
afspraak terecht voor:
• aanvraag en afhalen van een identiteitskaart, 

Kids-ID, paspoort (reispas) en rijbewijs
• aangifte adreswijziging
• afhalen van allerhande attesten en ge-

tuigschriften: getuigschrift van woonst, 
attest van leven, attest samenstelling 
van gezin, uittreksel strafregister …

• registratie wettelijk samenwonen
• registratie laatste wilsbeschikking / wils-

verklaring euthanasie

Ook voor de aankoop van huisvuilzakken 
(of afhaling met medisch attest) en aller-
hande algemene vragen die te maken hebben 
met de gemeentelijke dienstverlening kan 
je aankloppen in de deelgemeenten.
Belastingaangiften, pensioenaanvragen 
en specifieke materies van de sociale 
dienst (aanvraag mantelzorgpremie,  
verwarmingstoelage, stookoliecheque …) 
worden niet in de deelgemeenten behandeld. 
De medewerkers kunnen je wel naar de 
juiste instantie doorverwijzen.

Administratieve dienstverlening: 

waar kan je terecht en  
waarvoor maak je een afspraak?
In 2018 kreeg de dienstverlening in het gemeentehuis van Zedelgem een andere aanpak: de loketten van ge-
meente, OCMW en politie verenigden zich onder één dak, de openingsuren werden gewijzigd en er werd een 
afsprakensysteem opgezet.
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Het online loket 

Via ons online loket op www.zedelgem.be kan je ook allerhande 
documenten digitaal ontvangen (bijvoorbeeld uittreksel uit 
het strafregister, getuigschrift van woonst …), een aangifte 
doen (bijvoorbeeld adreswijziging) of een aanvraag indienen 
(bijvoorbeeld signalisatievergunning) waardoor een verplaat-
sing naar het gemeentehuis zelfs niet meer nodig is.

 

Juridische zaken - fietsdoorsteek Sint-Maarten
De gemeenteraad ging akkoord met de verwerving van een perceel 
grond ter hoogte van de spoorweg in Loppem met een oppervlakte 
van 20 a 80 ca. voor een bedrag van 121.500 EUR. Deze aankoop 
zal de realisatie van een fietsdoorsteek Sint-Maarten mogelijk 
maken.

Financiën - energetische dakrenovatiewerken De Bosserij
De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor  
werken die aan sporthal De Bosserij in Veldegem zullen gebeuren, 
het gaat om energetische dakrenovatiewerken. De raming van de 
werken bedraagt 233.716,88 EUR excl. btw of 282.797,42 EUR incl. 
21 % btw. Deze opdracht wordt gegund via de openbare procedure.

In de rand van de raad
Gemeenteraad van 27 oktober 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 uitgebreide notulen (verslag-
geving) van de gemeenteraden terugvindt. 
Ben je niet digitaal actief? De notulen opvragen kan telefonisch door te bellen naar 050 288 335.

Openingsuren en 
telefonische dienstverlening
Je vindt de openingsuren van alle locaties  
op www.zedelgem.be en op de achterkaft van dit  
magazine. Tijdens alle korte schoolvakanties en in het 
zomerverlof (telkens van 15 juli t.e.m. 15 augustus) is 
er geen dienstverlening burgerzaken in de deelgemeenten; 
je kan dan tijdens de gewone openingsuren in het  
gemeentehuis in Zedelgem terecht.

Je kan de gemeentelijke diensten in Zedelgem elke werkdag  
telefonisch bereiken, ook buiten de openingsuren:
• maandag: 9.00 tot 12.00u en 13.30 tot 19.00 u.
• dinsdag, donderdag: 9.00 tot 12.00 u. en 13.30 tot 17.00 u.
• woensdag: 9.00 tot 13.00 u. en 13.30 tot 17.00 u.
• vrijdag: 9.00 tot 12.00 u. en 13.30 tot 15.00 u.
• elke 2de en 4de zaterdag van de maand: van 9.30 tot 11.30 u.
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Na de coronacrisis en door de uitdagingen op 
gebied van klimaat en milieu is het duidelijk 
dat we nog meer moeten inzetten op online 
dienstverlening. Sinds kort kan je de aan-
vraag voor een voorlopig rijbewijs M18  
(model 18 maanden zonder begeleider) onli-
ne indienen via de web- en smartphone-app 
‘BelDrive’, ontwikkeld door de Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Log in bij BelDrive via beldrive.apps.mobilit.
fgov.be of scan de QR-code die je vindt op de 
affiches in de examencentra en rijscholen.

Wat heb je nodig voor de online 
aanvraag?
• Een kaartlezer voor je eID of je meld je 

aan via itsme.

• Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je geen 
online aanvraag indienen omdat het 
handtekeningcertificaat op je eID nog 
niet actief is. Ben je 18+ en het hand-
tekeningcertificaat is nog niet geactiveerd? 
Dan kan je dit gratis laten doen in het 
gemeentehuis of in een deelgemeente 
(zonder afspraak). Je hebt hiervoor je 
PIN-code nodig.

• Het attest van slagen voor het theorie- 
examen categorie B (afgegeven door het 
examencentrum) waarop het resultaat 
van de leestest is vermeld.

• Het bekwaamheidsattest (20 u. les) afge-
geven door een rijschool in Vlaanderen 
of Brussel, of in Wallonië door een exa-
mencentrum.

• Voor burgers die de praktijklessen heb-
ben gevolgd in een rijschool in Wallonië: 
de technische rijvaardigheidstest (TCTC) 
afgegeven door het examencentrum.

Neem een foto of scan de documenten 
voordat je de toepassing BelDrive start. 
Volg na het aanmelden de instructies om 

online je voorlopig rijbewijs aan te vragen. 
Na de behandeling van je aanvraag ontvang 
je een e-mail van het gemeentebestuur met 
de goedkeuring (of weigering) van je aan-
vraag en de levertermijn.

Je moet je voorlopig rijbewijs persoonlijk 
afhalen in het gemeentehuis in Zedelgem. 
Om zeker te zijn dat het document bij de 
juiste persoon terechtkomt, is een visuele 
controle noodzakelijk. Hiervoor maak je 
een afspraak.

De prijs van een voorlopig rijbewijs  
bedraagt 25 euro en moet bij afhaling wor-
den betaald (cash of via Bancontact).

Wie online een aanvraag doet, moet dus 
enkel nog naar het gemeentehuis om het 
voorlopig rijbewijs af te halen.

Momenteel start BelDrive enkel met de 
aanvraag van een voorlopig rijbewijs M18. 
In een latere fase zullen ook andere soorten 
(voorlopige) rijbewijzen via deze toepas-
sing kunnen aangevraagd worden. We hou-
den je op de hoogte. 

Info: Dienst Burgerzaken  
bel 050 288 330 of mail naar  
burgerzaken@zedelgem.be.

Vraag online 
je voorlopig rijbewijs M18 aan
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Cultureel Ambassadeur:
Feest op Aertrycke Berg

 zaterdag 1 april 2023

Oproep foto’s en/of trouwkledij 
Eindelijk is het weer zover… in gemeente 
Zedelgem wordt met ‘Cultureel 
Ambassadeur’ terug een deelgemeente in 
de kijker gezet! Door de Coronacrisis werden 
voormalig geplande edities 2020 en 2021 
geannuleerd, maar op zaterdag 1 april 2023 
is het Feest op Aertrycke Berg in Aartrijke!

Verschillende verenigingen sloegen de  
handen in elkaar om alle inwoners op zater-
dag 1 april 2023 van harte te kunnen ver-
welkomen in dorpskern Aartrijke en dit met 
een programma met voor elk wat wils… 
van een dorpswandeling tot leuke optredens, 
kinderanimatie en veel meer. Een programma 
dat ongetwijfeld voor een cultureel hoog-
tepunt in onze gemeente zal zorgen.

Tentoonstelling rond thema 
‘trouwen door de jaren heen’
Het volledige programma en alle nodige 
informatie zullen jullie in een latere editie 
van Zedelgem magazine terugvinden, maar 
een onderdeel hiervan is alvast een ten-

toonstelling in de kerk van Aartrijke rond 
het thema ‘trouwen door de jaren heen’.

Hiervoor wensen de verenigingen opnieuw 
op jullie als inwoners een beroep te doen 
om deze tentoonstelling vorm te geven met 
foto’s en/of trouwkledij van jou, je ouders, 
grootouders, … genomen in/aan de kerk 
van Aartrijke (of andere deelgemeenten):

Mag jouw oude trouwfoto of  
deze van je ouders, grootouders… 
op zaterdag 1 april 2023 in  
de kerk van Aartrijke worden  
tentoongesteld?
Dan kan je deze binnenbrengen tegen ten 
laatste 10 februari 2023 in Lokaal diensten-
centrum (LDC)/Gemeenschapscentrum 
(GC) Jonkhove (tijdens de openingsuren). 
Daar zal je gevraagd worden een overeen-
komst te ondertekenen voor het gebruik 
van de foto’s, waarna de foto(‘s) zullen ge-
digitaliseerd worden door de archiefdienst 
van de gemeente. In de week van 20 febru-
ari 2023 kan je de foto(‘s) dan terug komen 

ophalen in LDC/GC Jonkhove.
 
Ben je nog in het bezit van je  
trouw kleed of trouwkostuum of 
dat van je mama/papa, groot-
moeder/grootvader, … en mag 
dit op zaterdag 1 april 2023 in de 
kerk van Aartrijke worden ten-
toongesteld?
Laat dit dan weten aan Margot Logier (mail 
naar logiermargot@hotmail.com), die bin-
nen de organiserende verenigingen 
Aartrijke het aanspreekpunt in dit verband 
is. Op basis van alle binnengekomen reac-
ties wordt dan verder contact met jou op-
genomen hoe en waar de trouwkledij zal 
worden ingezameld en terug kan worden 
opgehaald.

Samen met de organiserende verenigingen 
van Feest op Aertycke Berg kijkt ook het 
bestuur en de gemeente Zedelgem uit naar 
zaterdag 1 april 2023 en het vleugje nostal-
gie in de kerk van Aartrijke rond het thema 
‘trouwen door de jaren heen’.
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Gedichtententoonstelling 

‘In vuur  
en vlam’ 

Tijdens het Pinksterweekend (van zaterdag 27 mei 
t.e.m. maandag 29 mei 2023) gaat de tweejaarlijkse 
kunsthappening pARTcours door.

Naar aanleiding van deze kunstroute organiseert de werkgroep 
beeldende kunst een poëzietentoonstelling. We nodigen  
lokale poëzieliefhebbers uit om zich te laten inspireren door 
het thema dat ook vooropgesteld wordt voor onze  
kunstroute: ‘Vuur’ en een gedicht in te sturen. Indien er 
meer dan 10 gedichten worden ingezonden zal een onafhan-
kelijke en deskundige jury een selectie maken.

De 10 geselecteerde gedichten zullen tentoongesteld worden 
in de dorpskern van Veldegem en dit vanaf de start van  
kunstroute pARTcours t.e.m. eind augustus 2023.

Voorwaarden om deel te nemen:

• Leeftijd: 18+
• Woonplaats: Zedelgem
• Taal gedicht: Nederlands
• Thema: vuur
• Niet eerder gepubliceerd
•  Max. aantal regels: 24 (exclusief de titel en eventuele witre-

gel)
• 1 gedicht per deelnemer

Insturen tussen 1 december 2022 en 15 februari 2023: 
mail naar gedichtvoorkunstroute@zedelgem.be met 
vermelding van naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Ben je 
beeldend 

kunstenaar? 
De cultuurdienst en 

de werkgroep beeldende 
kunst zijn op zoek naar jou!

We zetten in Zedelgem op regelmatige basis een lokale  
kunstenaar in de kijker en tweejaarlijks organiseren we een 
kunstroute met groepstentoonstellingen. We willen graag een 
beter zicht krijgen op het creatief talent in onze gemeente 
zodat we je ook beter kunnen bereiken en informeren. Wens 
je opgenomen te worden in onze databank van beeldende 
kunstenaars? Misschien vulde je in het verleden een fiche in 
als individuele Zedelgemse kunstenaar, maar het is interessant 
om je gegevens op te frissen.

Op de websitepagina www.zedelgem.be/tentoonstellingen 
vind je een beknopt invulformulier alsook het inschrijvings-
formulier voor kunstroute pARTcours (inschrijven kan nog 
t.e.m. 15 februari 2023).

Lukt het jou niet om het formulier digitaal in te vullen? 
Neem dan contact op met de dienst cultuur op het nummer 
050 288 605.
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Kerstconcert 

‘A prayer for peace’ 
Blagovestkoor 

Zondag 18 december

Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga werd opgericht eind jaren 
‘80 met als doel het rijke erfgoed aan religieuze Orthodoxe muziek 
te vertolken. Hun naam ontleenden ze aan het oude Russische 
lemma voor ‘belletje’ dat het begin van de eredienst aankondigt, 
of in figuurlijke betekenis ‘het goede nieuws’ aankondigt.
De erkenning van dit koor werd al gauw een feit dankzij de vele 
internationale festivals en muziekwedstrijden waaraan ze deelna-
men. In België zijn de zangers graag geziene gasten, en waren ze 
zelfs al te gast op het festival van Dranouter. Ook hun vele samen-
werkingen met bekende solisten, koren en componisten droegen 
bij tot hun erkenning. Het koor wordt geleid door Aleksander 
Brandavs.

In de aanloop naar kerst brengt het Letse Blagovestkoor traditio-
nele Orthodoxe kerstliederen. Onder meer Arvo Pärt, Boris 
Berezovski en Rachmaninov komen aan bod. Dit jaar krijgt wegens 
de oorlog in Oekraïne een speciale invulling. Het koor toont zich 
solidair met het land en zet werk van enkele Oekraïnse componis-
ten op het programma. Het koor brengt muziek van Artemy Vedel 
en Dmitry Bortniansky. Samen zingen ze voor vrede en hoop!
Het Davidsfonds Veldegem-Zedelgem voorziet een bar na afloop 
van het concert.

17u. - Priorij van Bethanië - 15 euro - www.zedelgem.be/tickets 
- 050 288 330 - tickets@zedelgem.be 

UITVERKOCHTE 

VOORSTELLING
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Studeerplaatsen
Voor studenten die in alle rust hun examens willen voorbereiden,  
stelt de gemeente vanaf zaterdag 17 december 2022 t.e.m. vrijdag 3 februari 2023  
tijdens de blokperiode studeerplaatsen ter beschikking.

Waar?
Welkom in het Jeugdcentrum in De Groene Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem)
• tijdens weekdagen in de polyvalente (grote) zaal
• op zaterdag en zondag in de vergaderzaal JOC (recht tegenover speelplein)
• op vrijdag 30/12/2022: in vergaderzaal JOC

Wanneer?
Elke dag van 8.30u tot 19u. 
Gesloten op 25/12/2022 en 1/01/2023.

Inschrijven is niet nodig

Alle praktische informatie over de studieruimtes vind je ook op volgende webstek: www.zedelgem.be/studeerruimtes
Heb je nog vragen? Contacteer de jeugddienst: mail naar jeugd@zedelgem.be of bel 050 288 602

19 nov. - 11 dec. 2022 - Domein De Groene Meersen - Gratis
Haal vanaf 19 nov. jouw hulppietenpakketje op in de hoofdbib tijdens de openingsuren 

(zolang de voorraad strekt). Daarin zit alles wat je nodig hebt om samen met je gezin op pad te gaan! 
Voor kinderen tussen 2 en 10 jaar.
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ERFGOED & ARCHIEF
Het archief zal gesloten zijn tussen kerst en nieuw (week van 26/12-30/12). 

Knotters 
zoeken 

knotbomen
Heb jij knotbomen staan in een weide of langs een beek die wel 
wat onderhoud kunnen gebruiken? Trek er dan een paar foto’s van, 
registreer je op www.goedgeknot.be en laat jouw bomen gratis 
onderhouden door een vrijwillige knotter. Het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders brengt je via dat platform in contact met ie-
mand uit ons knotteam. 

Knotbomen dienen regelmatig geknot te worden, gemiddeld om 
de 7 jaar. Als de scheuten op knotbomen te lang doorgroeien, 
worden ze te zwaar en zullen de takken afscheuren. De boom zal 
splijten en dat kan hem fataal worden. Tijdig (laten) knotten is dus 
de boodschap.

Let wel, enkel bomen die deel uitmaken van het landschap komen 
in aanmerking. We knotten dus geen bomen in tuinen. 

‘Hou jij  
je plek 

proper’ 
Politie en gemeente(n) van zone Het Houtsche organiseerden 
de campagne ‘Hou jij je plek proper’. De campagne richtte zich 
voornamelijk op jongeren tussen 10 en 18 jaar en jeugdvereni-
gingen. Er was een wedstrijd aan verbonden. Zo werd bijvoor-
beeld gesensibiliseerd rond het proper houden van gemeen-
telijke skateparken. Initiatieven om openbare plekken proper 
te houden waar jongeren spelen, bewegen of activiteiten  
organiseren, werden aangemoedigd met te winnen cadeau-
bonnen. 

De actie kaderde in de week van de handhaving, een campagne 
ondersteund door www.Mooimakers.be . 

19 nov. - 11 dec. 2022 - Domein De Groene Meersen - Gratis
Haal vanaf 19 nov. jouw hulppietenpakketje op in de hoofdbib tijdens de openingsuren 

(zolang de voorraad strekt). Daarin zit alles wat je nodig hebt om samen met je gezin op pad te gaan! 
Voor kinderen tussen 2 en 10 jaar.
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Verwarmen op hout? 
Hoe kan het goedkoper én gezonder? 

Er zijn nog heel wat mensen die hun woning 
op hout verwarmen. Meestal gaat  
het om ‘af en toe’ hout verbranden voor  
de gezelligheid, waarbij in de woning ook  
andere verwarmingstoestellen beschik-
baar zijn. Een kleine groep mensen gebruikt 
enkel en alleen hout om hun woning te 
verwarmen. De stijgende energieprijzen 
leiden mogelijks ook heel wat anderen er 
toe om nog meer op hout te verwarmen. 
Ondanks dat het niet de belangrijkste  
energiebron is in Vlaanderen, is houtver-
branding wel één van de grootste bronnen 
van ‘fijn stof’. Pak je het verkeerd aan,  
dan veroorzaak je met hout ver warming 
niet alleen luchtvervuiling, maar ook soms 
hele sterke hinder en gezondheidsrisico’s 
voor je omgeving, buren, jezelf en je gezin. 
Wat kan je hieraan doen?

Wat is het probleem?
Sowieso breng je bij elk soort verbranding 
verontreiniging in de lucht. Hout ver bran-
ding in huishoudelijke toestellen brengt in 
vergelijking met andere brandstoffen ge-
makkelijk veel meer luchtvervuiling met zich 
mee. Daarom kies je sowieso best een ander 
soort verwarming. Kan dit niet meteen, zorg 
er dan best voor dat je een zo goed mogelijk 
verbrandingsproces verkrijgt. Hoe beter de 
verbranding, hoe minder luchtvervuiling en 
hinder je zal veroorzaken. Daarnaast, en 
voor velen nog belangrijker: je verbruikt er 
meteen ook minder brandhout door. Dit kan 
door een juiste keuze bij aankoop en plaat-
sing van je toestel, goed onderhoud en  
gebruik van je installatie. Vergeet ook niet 
dat hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe 
minder extra verwarming nodig is. Dat is dus 
sowieso de eerste stap!

Toestel
Oudere toestellen of tweedehands-toestel-
len bieden je geen enkele garantie dat je 
een efficiënt of zelfs veilig toestel hebt. 
Denk hierbij aan brandgevaar of risico op 
CO-vergiftiging!
Vraag bij de aankoop van een toestel advies 
aan professionals. Koop je een toestel met 
té groot vermogen voor de ruimte die het 
moet verwarmen, dan zal je je toestel vaak 
op een té lage stand zetten.
Vraag goed na hoe je het toestel en de in-
stallatie moet onderhouden om veilig, ge-
zond en in orde met de wetgeving te blijven. 
Zet dit in je agenda!

Je brandstof kiezen
Je kan kiezen om zelf je brandhout te ver-
werken vanaf de boom of om je brandhout 
eerder kant-en-klaar aan te kopen. Een 
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goede brandhouthandelaar kan je garan-
ties geven over de kwaliteit en het vocht-
gehalte van het brandhout.

Stook enkel met voldoende droog hout. Zo 
krijg je een véél hoger rendement, is je vuur 
veel gemakkelijker aan te maken en krijg je 
veel minder rook en ongezonde stoffen in 
de lucht (denk aan je buren!). Ook je risico 
op schoorsteenbrand vermindert.
Brandhout (‘stukhout’) moet gemiddeld 
twee jaar drogen. Droog hout herken je aan 
de galm als je 2 stukken tegen elkaar slaat. 
Vochtig hout klinkt dof.

Efficiënt, veilig én gezond stoken, kan je 
alleen met droog stukhout en onbehandeld 
houtafval. Zaagsel, krullen, schaafsel, … 
mogen niet. Houtmateriaal of –afval waar-
van je niet zeker weet of het niet behandeld 
is, kan en mag je niet gebruiken. MDF, tri-
plex, OSB, … zijn gemaakt van verlijmd 
houtstof of houtschilfers en bevatten so-
wieso extra chemische stoffen. De kleur van 
houtachtig materiaal alleen zegt je ook nog 
niets: er bestaan ook heel wat kleurloze 
producten om hout te beschermen tegen 
schimmel, ongedierte,…

Stoken bij windstil weer, mist, 
‘temperatuursinversie’?
Hou rekening met de weersomstandig-

heden. Bij mist, windstil weer en ‘tempera-
tuursinversie’ (let op het weerbericht), 
vermindert de trek in je schoorsteen en 
blijft de rook hangen rond je woning en bij 
de buren! Zo vergroot je het risico op geur- 
en rookhinder voor je buren sterk, maar 
ook het risico op CO-vergiftiging in je eigen 
woning. Sommige gemeenten verbieden 
dan ook het stoken op zulke dagen. Vraag 
dit zeker na bij de milieudienst van je stad 
of gemeente!

Het stoken zelf
Niet elk toestel werkt op precies dezelfde 
manier. Lees dus zeker altijd de gebruiks-
aanwijzing van je toestel en volg die op!
Maak je vuur slim aan, dan moet je veel 
minder brandhout gebruiken. Misschien 
kan je de ‘omgekeerde methode’ gebrui-
ken, waarbij je het vuur bovenaan aan-
maakt in plaats van onderaan het hout. 
Check je handleiding of vraag na bij je in-
stallateur.

Denk op voorhand hoe lang je wil dat je 
vuur brandt: voeg liever minder brandhout 
toe dan het vuur te moeten “smoren”. Een 
smeulend vuur geeft CO en meer rook!

Niet vergeten: ventileren!
Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden 
heb je dus de hele tijd verse lucht nodig. 

Afhankelijk van je type toestel zal je ook je 
woning mogelijks meer moeten ventileren 
tijdens het stoken.

Tot slot
In Vlaanderen zijn nog een aantal oudere 
houtkachels en open haarden in gebruik. 
Zeker die toestellen zijn sowieso niet effi-
ciënt en vrij duur en ongezond in gebruik. 
Heb je zelf nog zo’n toestel, overweeg dan 
de aanschaf van een nieuwer, efficiënter 
toestel. Bekijk goed of je wel nog op hout 
wil stoken en of het niet interessanter is om 
voor een andere, gemakkelijkere en minder 
vervuilende energiebron te kiezen. Vergeet 
ook nooit dat je door verkeerd stoken zelfs 
met een goed toestel toch veel brandstof 
zal verspillen en je ongezonde lucht kan 
krijgen rond je woning.

Extra info vind je op:
• Code van goede praktijk huishoudelijke 

houtverwarming – Gebruik van het toestel: 
www.emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbt-
bref-en-andere-publicaties/code-van-goe-
de-praktijk-voor-huishoudelijke

• www.vlaanderen.be/keuring-en-onder-
houd-van-uw-verwarming

• www.vlaanderen.be/stook-slim-en-ver-
mijd-luchtvervuiling

NIEUW: 
VrijeTijdskalender 

gemeentelijke diensten Zedelgem

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren heel wat activiteiten en evenementen die toegankelijk en laagdrempelig zijn en 
waarop iedereen steeds welkom is. Activiteiten die dikwijls ook doelgroepgericht zijn en/of waarop je de gemeente en elkaar beter 
leert kennen.

Voortaan zal je in het midden van je Zedelgem magazine een 4-maandelijkse uitneembare activiteitenkalender terugvinden met 
het aanbod van onze vrijetijdsdiensten: bibliotheek, cultuur, DKO (deeltijds kunstonderwijs), dienstencentra, erfgoed & archief, 
kindzorg & kinderopvang, milieu, sport, toerisme en Vloethemveld! 

Hang de kalender thuis zichtbaar op en wees hartelijk welkom op alle gemeentelijke initiatieven.

V R I J E  T I J D  A C T I V I T E I T E N  A A N G E B O D E N  D O O R  G E M E E N T E  Z E D E L G E M
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Mobiele demowoning 
Gezond (t)Huis

De 4 lokale besturen van ELZ (EersteLijns zone) WE40 (Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) nemen deel 
aan het project ‘mobiele demowoning Gezond (t)Huis’. De mobiele demowoning focust op een gezond binnen-
milieu en het creëren van een energiezuinige woning. Het project kadert in het preventief gezondheidsbeleid 
van de deelnemende gemeenten. 

Waarom werken rond een gezond 
binnenmilieu?
Wist je dat de Vlaming gemiddeld 85% van 
de tijd binnenshuis doorbrengt? We staan 
er meestal niet bij stil, maar we brengen 
allemaal veel tijd ‘binnen’ door. Daarnaast 
wijst onderzoek uit dat de kwaliteit van de 
binnenlucht meestal slechter is dan de 
kwaliteit van de buitenlucht. Een gezonde 
binnenlucht is  echter cruciaal voor een 
goede gezondheid en een gezonde thuis!

Als je de lucht niet voldoende ververst,  
stapelen vocht en schadelijke stoffen zoals 
verbrandingsproducten, stoffen die vrij-
komen uit bouwmaterialen, meubels,  
gordijnen, luchtverfrissers… zich op in de 
woning. De lucht wordt ook vervuild door 
onze ademhaling en andere activiteiten  
zoals poetsen, klussen en hobby knutselen. 
In sommige gevallen kan CO vrijkomen.

Een belangrijke oorzaak van ongezonde 
binnenlucht is vocht in de woning. Als je de 
lucht niet voldoende ververst in de woning, 
stapelt het vocht zich op, wat tot schimmel-
groei kan leiden. Een vochtig huis kan het 
gevolg zijn van bouwtechnische proble-
men, zoals een lekkende dakgoot of opstij-
gend vocht. Zo’n problemen worden best 
zo snel mogelijk verholpen. Maar niet alleen 
bouwtechnische problemen kunnen voor 
vochtproblemen zorgen. Ook in ons dage-
lijkse leven produceren we veel vocht. Elke 
dag komt er gemiddeld 10 liter vocht vrij in 
huis (4 personen), gewoon door te ademen, 
te poetsen, te koken, te douchen, de was 
te doen, … Deze oorzaak van vocht in huis 
kan je aanpakken door voldoende te ver-
luchten en ventileren waardoor het vocht 
uit je huis weg kan.

Schadelijke stoffen en schimmels kunnen 
gezondheidsproblemen geven. De meest 
voorkomende problemen zijn irritatie van 
de luchtwegen en de ogen, hoofdpijn,  
astma en allergische reacties.

Sommige vervuilende stoffen zijn ook  
kankerverwekkend. CO kan tot coma en 
zelfs tot de dood leiden. Zwangere vrou-
wen, kinderen, ouderen en zieken zijn het 
meest kwetsbaar.

Wat is de ‘mobiele demowoning 
Gezond (t)Huis’?

De mobiele demowoning is een hulpmiddel 
om outreachend te werken en één op één 
met mensen het gesprek aan te gaan over 
het belang van gezonde binnenlucht in 
huis.

De demowoning staat niet op zichzelf; er is 
steeds iemand bij de woning aanwezig om de 
boodschap te verduidelijken en extra uitleg 
te geven. Het huis is zo opgebouwd dat je via 
een visuele vergelijking tussen de ‘goede’ en 
‘slechte’ situatie de voorbijgangers laat  
nadenken over hun woning en hun gedrag.

De onderwerpen die aan bod komen:
• Belang van ventileren en verluchten
• Wat met vocht en schimmel in huis
• Hoe mijn woning energiezuinig maken

Iedereen krijgt ook een flyer mee om aan 
de slag te gaan in de eigen woning én er is 

een ‘warme’ gadget voorzien voor iedereen 
die in gesprek gaat!

De doelgroep?
De woning kan een breed en divers publiek 
aanspreken, maar richt zich voornamelijk 
op mensen in een kwetsbare positie (huis-
houdens met een laag inkomen, alleen-
staande jongeren, mensen van allochtone 
afkomst, senioren,…) omdat hun woningen 
vaker van slechte(re) woonkwaliteit zijn. 

Waar en wanneer?
De mobiele demowoning is in onze  
gemeente beschikbaar van 21 november 
tot en met 30 november 2022: 

• Maandag 21 november
 Sociale Kruidenier, Sint-Laurentiusstraat 28
• Dinsdag 22 november
 LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a
• Woensdag 23 november
 hoofdbibliotheek, Stadionlaan 50
• Donderdag 24 november – Wekelijkse 

markt, marktplein St.- Elooi De Leeuw
• Vrijdag 25 november
 gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1
• Maandag 28 november
 LDC Veltershof, Koning Albertstraat 11
• Dinsdag 29 november
 LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9
• Woensdag 30 november
 LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a

Voor meer informatie contacteer :
Projectverantwoordelijke Charlotte Hoeman
Intergemeentelijke preventiemedewerker 
Logo Brugge - Oostende
e-mail: charlotte.hoeman@logobrug-
ge-oostende.be
Telefoon: 050 326 296 of 0493 911 085
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(*) Werkkracht10, POM West-Vlaanderen, CTO KU Leuven, Blankenberge, 
Damme, Knokke-Heist, Zuienkerke, Beernem, Jabbeke, Oostkamp, 
Torhout, Zedelgem en Brugge.

Wat zijn digibanken?
Volgende acties worden binnen het dienstverleningsmodel uitge-
werkt:

1) Gratis uitleendienst.
2) Ondersteunende dienstverlening bij de opstart van de over-

dracht, na ontvangst van het toestel en tijdens het gebruik.
3) Logistieke organisatie m.b.t het ter beschikking stellen van  

hardware.
4) Inzameling voor tweedehands toestellen.
5) Hersteldienst voor toestellen.

Uit de startblokken
Sinds de bekendmaking van de goedkeuring zijn de penhouders 
van de dossiers onmiddellijk uit de startblokken geschoten om de 
eerste acties te kunnen realiseren binnen de verschillende regio’s. 
Aanwerving van omkaderend personeel moet zorgen voor de uit-
voering van de doelstellingen. 

Voor wie zijn de digibanken?
Het aantal personen met een indicatie “geen of lage digitale vaardig-
heden” wordt in de regio Noord geschat op 26.882, in de regio West 
op 38.846 en in Brugge op 47.367. Voor het volledige arrondissement 
beslaat dit 40% van het totaal aantal inwoners. Deze cijfers bevatten 
verschillende doelgroepen: onder andere de ouderen, huishoudens 
met een laag inkomen, werkzoekenden, andere herkomst, kort- en 
middengeschoolden … Maar evengoed de geschoolde werkende 
bevolking die aangeeft niet te beschikken over voldoende digitale 
vaardigheden. Deze cijfers worden gestaafd door diverse onderzoeken 
die reeds hebben plaatsgevonden of lopende zijn. De beoogde digi-
banken zijn niet exclusief voor de bovenvermelde doelgroepen. Het 
toont aan dat er een heel diverse doelgroep is en dat er vooral veel 
nood is aan digitale ondersteuning. Per digibank moeten minimaal 
1.000 personen bereikt worden voor het eind van 2024.

Goedkeuring project

DIGIBANKEN
Het gloednieuwe project Digibanken dat digitale uitsluiting in onze regio zo veel als mogelijk wil verkleinen is 
door het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid goedgekeurd en kan rekenen op een 
Europese toelage van anderhalf miljoen euro.

Met het project Digibanken willen verschillende partners(*) waaronder gemeenten uit het arrondissement Brugge 
inzetten op Gelijke Digitale Kansen in onze Samenleving (GDKS) om zo de digitale uitsluiting binnen diverse 
doelgroepen in de bevolking te verkleinen.
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Sport 
na 

school 
voor leerlingen  

van het secundair 
onderwijs 

Ook dit jaar ondersteunt de Zedelgemse 
sportdienst het project Sport Na school. 
Met een SNS-pas kun je als leerling in het 
secundair onderwijs sporten waar,  
wanneer, hoeveel en met wie je wil na de 
schooluren. Je kiest zelf je favoriete  
sporten. Surf naar www.sportnaschool.be  
of download de SNS-app en bekijk het  
volledige sportaanbod.

Een SNS-pas kost 35 euro voor 1 semester 
of 55 euro voor een volledig schooljaar.
Via het ziekenfonds kan je een deel van je 
inschrijvingsgeld terugkrijgen.

De SNS-pas is niet geldig tijdens weekends, 
wettelijke feestdagen en schoolvakanties.
Je beschikt over gratis tickets om vrienden 
mee te laten sporten. Verneem er alles over 
via www.sportnaschool.be/sportbuddy 
Inschrijven doe je online via 
www.sportnaschool.be

• Kies ‘registreer je nu’ en vul je gegevens in.
• Bevestig je persoonlijk account via de 

e-mail die je ontvangt.
• Log in op je persoonlijk account en kies 

‘SNS-pass bestellen’.
• Betaal je SNS-pas.
• Download de SNS-app en log in met je 

e-mailadres en wachtwoord.

Ook onze Zedelgemse verenigingen werken 
actief mee, zo kunnen onze jongeren proeven 
van zwemmen, tennis en padel, …

Sportlessen 
voor volwassenen 
in het 2de trimester 

Vanaf maandag 9 januari 2023 organiseert de sportdienst terug verschillende cursussen 
voor volwassenen, telkens onder begeleiding van ervaren lesgevers. Van figuurtraining 
en dance mix tot seniorensport en aquarobics. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom!
Tijdens vakantieperiodes en op officiële feestdagen is er geen les.

Dagsporten en Avondsporten
Dagsporten

Dag Sporten Uur
Maandag Conditiegym 9.30 – 10.30u.

Dinsdag

Fitheidsturnen 55+ 
(Jonkhove)

14.00 – 15.00u.

Fitheidsturnen 55+ 
(De Bosserij)

15.30 – 16.30u.

Donderdag
Fitnastiek op muziek 
Fitheidsturnen 55+

9.30 – 10.30u.
14.15 – 15.15u.

Avondsporten
Dag Sporten Uur

Maandag
Dance Mix 19.15 – 20.15u.
Figuurtraining 20.15 – 21.15u.

Woensdag Body Fit 20.00 – 21.00u.

Donderdag
Aquajogging

19.00 – 20.00u. met gordel, 
diepte 1,80 m

Aquarobics,  
Stappen en lopen, halters

20.00 – 21.00 u. 
diepte 1,20 m

Inwoner van Zedelgem: Niet-inwoner van Zedelgem:
Avondsporten: 45 EUR 2de trimester Avondsporten: 55 EUR 2de trimester
Aquagym: 50 EUR 2de trimester Aquagym: 60 EUR 2de trimester
Dagsporten: 20 EUR 2de trimester Dagsporten: 25 EUR 2de trimester

Ook de dienstencentra organiseren beweegsessies
Dag Sporten Uur

Woensdag
Line Dance: (LDC Jonkhove) 
Line Dance

9.00 – 11.00u.
14.00 – 16.00u.

Vrijdag
Fitheid 50+ 9.15 – 10.30u.
Stoeldans 10.30 – 11.30u.

Inschrijven en betalen voor de cursussen 2de trimester gebeuren online via inschrijvingen.
zedelgem.be en kan vanaf 16 december 2022.
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Zwemlessen 
beginners 

2de trimester 
Wil je graag schoolslag leren zwemmen? De gemeente organiseert ook tijdens het  
2de trimester zwemlessen voor beginners voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. De lessen 
starten in de week van 9 januari, op dinsdag- of donderdagavond, telkens van 16.45u tot 
17.30u. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

We werken in kleine groepjes van een 6-tal kinderen per lesgever.
Inschrijven en betalen voor deze cursus gebeuren online via inschrijvingen.zedelgem.be

Gebruik de wachtlijst als de cursus volzet is. We houden hierbij rekening als er plaatsen 
vrijkomen en/of bij de organisatie van een nieuwe cursus.

Kostprijs:
Inwoner van Zedelgem: 40 EUR
Niet-inwoner: 45 EUR

Op maandag 19 december verzamelen we 
om 13u15 aan het sportcentrum De Groene 
Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem) 
voor een wandeltocht van 8 à 10 km. 

We vertrekken stipt om 13u30 en zijn om-
streeks 16u00 terug.

Als afsluiter bieden we alle wandelaars na 
deze laatste wandeltocht van het jaar een 

kopje koffie en een stuk taart aan.
Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. 

Info: www.zedelgem.be/wandeltoer

Zedelgemse wandeltoer
Wandeling december
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Operatie Proper 
Basisschool De Fonkel uit Aartrijke mocht dit jaar opnieuw een 
cheque ontvangen ter waarde van 850 euro en dit dankzij inzet 
voor de campagne ‘Operatie Proper’ van www.Mooimakers.be. 

Operatie Proper is een project waarbij scholen en jeugdver-
enigingen meehelpen in de strijd tegen afval en zwerfvuil. 
Hiervoor krijgen de deelnemers dan een financiële beloning 
en engageert gemeente Zedelgem zich mee als bestuur. 
Volgend jaar zal ook Vrije Basisschool Zedelgem dorp deel-
nemen aan de actie. 

Op zaterdag 15 oktober 2022 werd het nieu-
we gemeenschaps- en dienstencentrum 
feestelijk geopend met in de voormiddag 
een inhuldiging en in de namiddag een 
feestelijke opendeur voor het grote pu-
bliek. 
Veltershof - Koning Albertstraat 11, 
8210 Veldegem/Zedelgem
www.zedelgem.be/veltershof 

Gemeente Zedelgem zoekt 

hosts/hostesses  
om handje toe te steken bij 

gemeentelijke recepties
Voor de gemeentelijke receptiedienst zijn we op zoek naar hosts/
hostessen om nu en dan een handje toe te steken op recepties 
georganiseerd door de gemeente. De taken omvatten onder andere 
opdienen en afruimen, afwassen, drankjes en hapjes aanvullen. 

• Ben jij graag onder de mensen en hou je van gezellige drukte? 
• Ben je niet verlegen om de handen uit de mouwen te steken? 
• Wil je iets bijverdienen? Of heb je kinderen of kennissen (vanaf 

16 jaar) die graag een extra zakcentje willen verdienen? 
• Kun je je regelmatig vrij maken voor enkele uren ‘s avonds of 

tijdens weekends en wil je graag meehelpen aan de uitstraling 
van onze gemeentelijke evenementen en recepties? 

Hosts/hostessen die meehelpen op gemeentelijke recepties  
worden voor hun prestaties vergoed op basis van een vrijwilligers-
vergoeding en statuut. Interesse? Aarzel niet en informeer je nader, 
mail naar communicatie@zedelgem.be of bel 050 288 343.

Terugblik in beeld 

Feestelijke Officiële 
Opening Veltershof
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Traditiegetrouw werd Wapenstilstand her-
dacht in de gemeente, organisaties i.s.m. 
vaderlandslievende verenigingen ‘NSB 
Aartrijke’ en ‘De Vaderlanderkes. Zedelgem 
herdenkt!’. 

De herdenkingen met plechtigheid en bloe-
menhulde gingen door op 6 november in 
Aartrijke en op 11 november in Zedelgem 
dorp. Samen de herinnering levendig houden.

Ben je geïnteresseerd in de oud-strijders 
beweging en vaderlandslievende activitei-
ten? Neem contact op met een van de lo-
kale verenigingen:

• NSB Aartrijke, mail naar  
gregory.bolle@telenet.be (secretaris)

• NSB Loppem, mail naar 
 chris.werbrouck@skynet.be (secretaris)

• De Vaderlanderkes. Zedelgem herdenkt! 
mail naar het secretariaat van

 vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com 
• Oudstrijders vertegenwoordiger 

Veldegem, mail naar 
 dewittewilfried@skynet.be 

Plechtigheid De Vaderlanderkes. Zedelgem herdenkt! Plechtigheid NSB Aartrijke

Wapenstilstand herdacht
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2 december

Voordracht  
“Herdenkingsbrochure: 
Een ongeval op 
25 september 1944 te 
Veldegem 
De verdere belichting 
van de slachtoffers en 
Veldegemnaars in het 
bijzonder”

Vaderlandslievende vereniging “De 

Vaderlanderkes. Zedelgem herdenkt!” stelt 

met trots hun nieuwe 11-november brochu-

re 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 boeiend 

gebracht door Patrick Arnou. Een aanrader, 

niet alleen voor de familie van de slachtoffers, 

maar zeker ook voor de inwoners 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

4 december

Marcel Proust:  
Een recherche

In dit Proustjaar mocht een voordracht over 
Marcel Proust niet ontbreken. Proustkenner 
en -liefhebber Claude Blondeel – Klara-
luisteraars zullen de man zeker kennen – 
neemt ons mee in die verrukkelijk wondere 
wereld van Marcel Proust en zijn romancy-
clus Op zoek naar de verloren tijd.
Hij toont het leven van de schrijver en geeft 
duiding bij personages en passages van 
Prousts roman. Zo wordt Proust toegankelijk 
voor ons allen, want door het leven gaan 
zonder Proust te lezen, dat is pas verloren tijd.

Wanneer? Zondag 4 december 2022 om 
11u00
Waar? LDC De Braambeier, 
Loppemsestraat 14a, Zedelgem
Kostprijs? 5 EUR
Organisatie? Het Beleefde Genot vzw
Meer info? www.hetbeleefdegenot.be
 0498 73 58 73

9 december

10 jaar Touché – SULIS 
‘Van donker naar licht’ – 
Polyfone parels in  
wintertijd

Vijf zangers en vier gambisten vertolken 
muzikale parels van enkele grootmeesters 
uit de polyfonie. Laat je meevoeren op de 
klanken van Giovanni da Palestrina, 
Orlandus Lassus, Diomede Cato, Tomás 
Luis de Victoria en William Byrd. Tijdens het 
concert wordt de kunstenaar in jou uitge-

nodigd tot creativiteit. Enkele kunstenaars 
zullen zich ter plaatse laten inspireren en 
scheppen.
Wanneer? Vrijdag 9 december 2022 om 
20u00
Waar? O.L.V. Kerk in Veldegem
Kostprijs? 15 EUR per ticket 
Tickets? Verkrijgbaar bij de bestuursleden 
van Touché of mail naar 
toucheveldegem@gmail.com

10 december

Kerstmarkt van  
FC Veldegem 

Kom genieten van een gezellige kerstsfeer 
met winterbar, smulhoek, apero, kerstlek-
kernijen… Alles in een winterse inkleding 
met praattafels, muziek, gezellige vuurtjes 
en heel wat randanimatie.

Wanneer? Zaterdag 10 december 2022 
Waar? FC Veldegem, Acaciastraat 31b, 
8210 Veldegem
Organisatie? FC Veldegem 
Meer info? www.fcveldegem.be

10 december

Tocht door het donker 
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Ze vlogen naar onze tegenvoeters in 
Australië, hielden even halt in Noord-
Amerika, bezochten enkele unieke 
Europese locaties, fotografeerden met vol-
le tegen hier in België, maar finaal vonden 
ze onze gemeente nog het mooist van al. 
Kom kijken naar de nieuwe digitale voor-
stelling van KIWABI, vol briljante beelden 
en ondersteund door passende muziek en 
verklarende commentaar. Klaar om de we-
reld rond te trekken?

Wanneer? Zaterdag 10 december 2022 
om 14u00 en om 19u30
Waar? CC De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, Zedelgem
Kostprijs? VVK: 5 EUR – ADD: 6 EUR
Inschrijven? Freddy Slabbinck: 
050 20 03 30
kiwabimultimedia4.0@gmail.com
Organisatie? KIWABI multimedia en KWB 
Meer info? www.kiwabi.be

 

17 & 18 december

“Zilleghemse Revue”  
van showgroep  
The Spotlights
Dit najaar staat showgroep The Spotlights 
opnieuw op de planken met hun 
“Zilleghemse Revue”. Deze kerstshow 
groeide uit tot een onverwoestbare klas-
sieker. 

Wanneer? Zaterdag 17 december om 19u30 
en zondag 18 december 2022 om 15u00
Waar? De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Kostprijs? €15 per kaart 
(€7 voor kinderen tot 12 jaar)
Tickets? Kaarten verkrijgbaar via 
050 20 05 27 – 0476 20 62 65

19 december

Zedelgemse wandeltoer 

Op maandag 19 december verzamelen we 
om 13u15 aan sportcentrum De Groene 
Meersen (Stadionlaan 48, Zedelgem) voor 
een wandeltocht van 8 à 10 km. We vertrek-
ken stipt om 13u30 en zijn omstreeks 16u00 
terug. Gelieve je bij aankomst eerst aan te 
melden bij een medewerker van de sport-
dienst. 

Inschrijven? Verplicht online inschrijven 
via https://inschrijvingen.zedelgem.be/
Meer info? www.zedelgem.be/wandeltoer

19 december
 

Kerstconcert  
voor het goede doel met 
Willy Sommers

Samen met het Mégà Jeugdkoor uit Sijsele 
brengt Willy de allermooiste kerstliederen.

Wanneer? Maandag 19 december om 20u00
Waar? in Sint-Elooikerk, Sint-Elooistraat, 
8210 Zedelgem
Kostprijs? Tickets: 40 euro
Info en bestellen: careforlifezedelgem@
telenet.be of 0494 11 87 81 of via www.ca-
reforlifezedelgem.be 
Organisatie? ‘Care for life’, 't Vrij Uurke 
Zedelgem. Het concert is ten voordele van 
WZC Klaverveld.
Meer info? www.careforlifezedelgem.be 

Een aantal verenigingen uit Zedelgem 
hebben een actie op poten gezet om wat 
licht te brengen in deze donkerste dagen 
van het jaar. Iedereen is welkom om mee 
te doen aan een heuse lichtjeswandeling 
door de straten en wandelpaden in Zedel-
gem Dorp, die met theelichtjes en andere 
versiering worden verlicht. Onderweg zijn 
er eet- en drankstandjes, en de koninklijke 
harmonie zorgt ook voor muziek. We star-
ten onder de luifel van het gemeentehuis, 
en eindigen op de school in de Groene-
straat, die helemaal ingekleed zal zijn in 
een warme wintersfeer met animatie voor 
jong en oud. De wandeling is ongeveer 3.5 
km lang en is ook geschikt voor buggy's. 
Alle opbrengst gaat naar vzw Oranje!

We zijn nog op zoek naar mensen die 
ofwel overdag mee kunnen helpen met 
lichtjes te plaatsen, ofwel ’s avonds de 
wandeling in goede banen willen helpen 
leiden. Vrijwilligers mogen zich aanmelden 
bij de organiserende verenigingen, of een 
mailtje sturen naar lgzedelgem@gmail.com.

Wanneer? Zaterdag 10 december 2022 – 
Starten tussen 18u en 19u
Waar? Start aan het gemeentehuis 
Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1
Kostprijs? Gratis
Organisatie? Kunst en Vermaak Zedelgem, 
Ferm Zedelgem, vzw Oranje, Landelijke 
Gilde Zedelgem en het oudercomité van 
VBS Zedelgem-Dorp, i.s.m. gemeente 
Zedelgem 

10 december

Multimediaprojectie 
‘Met KIWABI de wereld 
rond’ 
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26 december

Eindejaarsconcert Kunst 
en Vermaak Zedelgem en 
Jelle Cleymans 

23 december

Mis het tweejaarlijkse kerstconcert van 
Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid 
Veldegem niet! Er wordt bij elke editie sa-
mengewerkt met een goed doel dat een 
deel van de opbrengt van het concert ont-
vangt. Voor deze feesteditie betreft dit 
woongemeenschap ‘De Ark’ in Moerkerke. 
Dit is een leefgemeenschap waar mensen 
met en zonder verstandelijke beperking 
samen wonen, werken, eten, bidden, de 
afwas doen, koken, poetsen, ruzie maken 
en het opnieuw bijleggen. Dit alles wordt 
geregisseerd door dhr. Ignace Goethals. Hij 
bedacht een volledig verhaal dat die avond 
voor het publiek gebracht wordt.
 
Wanneer? vr. 23/12/2022 om 20u.
Waar? Onze-Lieve-Vrouw Kerk te Veldegem
Tickets: 10 euro/ticket. Kinderen tot en 
met 12 jaar krijgen gratis toegang.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij 
bestuursleden Harmonie of via het secre-
tariaat: mail naar info@knaveldegem.be
Voor alle info: Kerstconcert : vrijdag 23 
december 2022 – Koninklijke Harmonie 
Kunst Na Arbeid (knaveldegem.be)
Contact: Stefaan Pysson, 
mail naar info@knaveldegem.be of 
bel 0474 52 07 96

Kerstconcert
KUNST NA ARBEID VELDEGEM PRESENTEERT

IN SAMENWERKING MET 
 GEMEENTE ZEDELGEM

T.V.V.

VRIJDAG

KAARTEN TE VERKRIJGEN BIJ DE BESTUURSLEDEN OF OP KNAVELDEGEM.BE/KERSTCONCERT

O.L.V. KERK VELDEGEM - 20U
23 DECEMBER 2022

INKOM: €10 
(INCL. 1 CONSUMPTIE)

KINDEREN <12J GRATIS

Nationaal & internationaal transport

Familie VERHEGGE Veldegem

-- Bar & Grill --

Ook dit jaar heeft het bestuur van de ko-
ninklijke harmonie Kunst en Vermaak weer 
een topartiest kunnen strikken om een 
prachtig eindejaarsconcert te verzorgen. 
Zet dit concert alvast met stip in de agenda, 
en samen met Jelle Cleymans maken we er 
een onvergetelijke avond van.

Wanneer? Maandag 26 december 2022 om 
18u00
Waar? Sint-Elooikerk Zedelgem
Organisatie? Koninklijke harmonie Kunst 
en Vermaak
Tickets? Kaarten vanaf november te ver-
krijgen bij alle leden of via info@kunsten-
vermaakzedelgem.be.
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Download alleen van erkende app stores
Meer tips op safeonweb.be

Zeg wat stuur jij nu 
allemaal... 

Sally

Ik krijg rare berichtjes van 
jou alles oké???

Froukje

Je wachtwoord  
is gewijzigd

Nieuwe inlogpoging

is niet altijd oké!OK

Zomaar een app gedownload?

Lisa??????

Sally
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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.

2 8

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.


