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Met het cultuurproject CULTUREEL AMBASSADEUR ondersteunt 
gemeente Zedelgem culturele initiatieven in groot-Zedelgem en 
komt elke deelgemeente met een beurtrol aan zet. Editie 2023 stelt 
‘Feest op Aertrycke Berg’ voor: een organisatie waarbij verschil-
lende lokale verenigingen samenwerken om op zaterdag 1 april 
2023 in deelgemeente Aartrijke het Cultureel Ambassadeurschap 
alle eer aan te doen. Op 1 april zal een programma aangeboden 
worden bestaande uit een grote waaier aan activiteiten: dorps-
wandeling, optredens, kinderanimatie, … en een unieke tentoon-
stelling in de kerk van Aartrijke.

Tentoonstelling met als thema ‘Trouwen door de 
jaren heen’

Trouwfoto’s
Om deze tentoonstelling te kunnen realiseren doen we een oproep 
om trouwfoto’s en trouwkledij uit de “oude doos” of “oude koffer” 
naar boven te halen en in te dienen om tentoon te stellen in de kerk 
van Aartrijke. Heb jij van die “ouderwetse” zwart-wit, bruine of kleuren-
foto's uit een ver of dichter verleden in je bezit? Breng ze binnen en 
laat iedereen meegenieten van dit uniek beeldmateriaal, we zullen 
er goed voor zorgen, archiveren en je krijgt ze zeker terug.

Waar je foto’s binnen brengen?
• LDC (Lokaal Dienstencentrum) Jonkhove, Aartrijksestraat 9 en 

dit tijdens de openingsuren (zie www.zedelgem.be/contact- 

openingsuren) - mail naar jonkhove@zedelgem.be of bel 050 
250 131 om nader af te spreken.

• Breng je foto’s ten laatste op 10 februari 2023 binnen.
• Men zal je toestemming vragen om je foto’s door het gemeen-

telijke archief te laten digitaliseren.
• Je kan je foto’s terug ophalen in de week van 20 februari 2023.

Trouwkledij
Om deze tentoonstelling rond het thema ‘trouwen door de jaren 
heen’ tot een pareltje te maken, roepen we ook op om trouwkledij 
binnen te brengen. Deze willen we tijdens het Feest op Aertrycke 
Berg tentoonstellen in de kerk van Aartrijke.

Ben je (nog) in het bezit van je trouwkleed, trouwkostuum of mag 
je deze van je ouders en misschien zelfs wel deze van je (over)
grootouders komen indienen? Aarzel niet en neem contact op, er 
zal goed voor al je materiaal worden gezorgd.

Contact voor aandienen trouw kledij
Het is Margot Logier die namens de organiserende verenigingen 
van Feest op Aertrycke Berg, het aanspreekpunt is: mail naar  
logiermargot@hotmail.com. Margot spreekt dan verder met je af 
om de trouwkledij binnen te brengen en weer op te halen.

We hopen jouw foto’s, trouwkleed, hoed of kostuum te mogen 
bewonderen! 

FEEST 
OP AERTRYCKE BERG

Cultureel Ambassadeur 
zaterdag 1 april 2023

GEZOCH
T:

trouwfoto’s en 

trouwkledij uit de 

“oude doos” om 

tentoon te stellen
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Vernieuwde  
College van burgemeester 

en schepenen 
met ingang van 1 januari 2023

Tijdens de gemeenteraad van de maand december 2022 werden 
een schepenwissel en wijziging in de gemeenteraad officieel  
gemaakt. Schepen Arnold Naessens nam afscheid van het College 
en zetelt sinds 1 januari 2023 als raadslid in de Zedelgemse  
gemeenteraad.

De gemeenteraad besliste om het vrijgekomen schepenambt in te 
vullen. Het is gemeenteraadslid Stijn Timmerman (fractie CD&V-
Nieuw) die werd aangesteld als nieuwe schepen en sinds 1 januari 
het Zedelgemse schepencollege heeft vervoegd. De nieuwe schepen 
neemt alle bevoegdheden van voorganger Arnold Naessens over: 
wonen en omgeving (Ruimtelijke Ordening), milieu, personeel, 
facility-gebouwenbeheer, duurzaamheid, natuur en landinrichting.

Deze schepenwissel gaf aanleiding om de rangorde binnen het 
College her vast te stellen. Daarom publiceert Zedelgem magazine 
in dit nummer het vernieuwde College met inbegrip van alle be-
voegdheden en wordt ook de gewijzigde gemeenteraad voorgesteld.

Meer informatie over de punten die aan de agenda’s van zowel het 
College van burgemeester en schepenen als van de gemeenteraad 
behandeld worden, kun je volgen op de gemeentelijke website 
www.zedelgem.be/lokaal-bestuur-zedelgem . 

Vernieuwde 
gemeenteraad 

met ingang van 1 januari 2023  

v.l.n.r. zittend: Ann Devriendt, Jurgen Dehaemers, Charlotte Vermeulen, burgemeester Annick Vermeulen, algemeen directeur Sabine Vermeire, voorzitter Bart Vergote, 
Stijn Timmerman, Peter Haesaert en  Ellen Goes.
v.l.n.r. staand: Martine Vanhollebeke, Katrien De Maré, Jochen Bruneel, Wino Debruyne, Wouter Vlaemynck, Sofie Pollet, Katrien Vanrobaeys, Paul Crutelle,  
Krista Vander Meulen, Ann Pattyn, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, Arnold Naessens, Eddy De Wispelaere, Günther Descheemaecker, Dominiek Sneppe, 
Jan Oosterlynck, Ivan Lahousse en Martine De Meester.
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Bevoegdheden

ANNICK VERMEULEN, burgemeester
• Veiligheid
• Brandweer
• Politie
• Begraafplaatsen
• Burgerzaken
• Onderwijs
•  Voorzitter College en Vast Bureau
ZITDAG: na afspraak via het secretariaat 
(050 288 335 - secretariaat@zedelgem.be).

ANN DEVRIENDT, eerste schepen
• Financiën
• Lokale economie
• Landbouw - korte keten
• Toerisme
• Markten en Foren
• Kerkfabrieken
• Jumelages

PETER HAESAERT, tweede schepen
• Openbare werken
• Openbaar Groen
• Waterbeheersing

JURGEN DEHAEMERS, derde schepen 
• Verkeer en mobiliteit
• Juridische zaken
• Communicatie
• ICT
• Archief
• Erfgoed
• Lid van de politieraad

CHARLOTTE VERMEULEN, vierde schepen
• Sport
• Jeugd
• Deeltijds kunstonderwijs
• Cultuur
• Bibliotheek
• Evenementen
• Gelijkekansenbeleid
• Ontwikkelingssamenwerking

STIJN TIMMERMAN, vijfde schepen
• Wonen en omgeving (RO)
• Milieu
• Personeel
• Facility - gebouwenbeheer
• Duurzaamheid
• Natuur en landinrichting

ELLEN GOES, zesde schepen en voorzitter Bijzonder Comité 
van de sociale dienst (het Bijzonder 
Comité behandelt individuele maat-
schappelijke dienstverlening (persoons-
gebonden zaken).
• Sociale zaken
• Sociale tewerkstelling
• Senioren-ouderenbeleid
• Kinderzorg
• Woonzorgcentrum
• Adviesraden
• Dienstencentra 
• Gezonde gemeente

SABINE VERMEIRE, algemeen directeur
De algemeen directeur leidt en coördineert 
de werking van de gemeentelijke organisatie 
en is hoofd van het personeel.
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Zedelgem  
is Bijvriendelijke 

Gemeente!
Bijvriendelijk beleid Zedelgem bekroond met bijensymbool

Gemeente Zedelgem doet verschillende inspanningen die bijen en 
andere bestuivers ten goede komen. Een doordachte plantenkeu-
ze met bomen, struiken en planten die voor nectar en stuifmeel 
zorgen, dragen hiertoe bij. Ook het beheer evolueert naar meer 
bijvriendelijk. Zo wordt heel wat bloemenmengsel ingezaaid en 
wordt het gazon hier en daar extensief beheerd zodat kruiden in 
bloei kunnen komen. We ondersteunen ook zoveel mogelijk acties 
van andere organisaties, ‘Laat het zoemen met bloemen’, ‘Jouw 
tuin zoemt’ of ‘Maai-mei-niet’ zijn daar goede voorbeelden van.

Voor de inspanningen die de gemeente doet mochten we voor het 
tweede jaar op rij een bijen-symbool ontvangen en wordt Zedelgem 
erkend als bijvriendelijke gemeente 2022.

In 2023 staan al bijvriendelijke acties geprogrammeerd. Zo zal er 
een bermen-inventaris opgemaakt worden om het bermbeheer 
af te stemmen in functie van de bloei.
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Workshop 
Slam Poetry

i.s.m. Ginter en Trill  
n.a.v. Poëzieweek

Woensdag 1 februari 2023

Altijd al eens Slam Poetry willen uitproberen? Dit is je kans!
We organiseren een workshop ‘Starten met Slam’ in 4 Ginter Bibliotheken.

Schrijf je in op de plek die voor jou het beste past en krijg een meesterlijke  
introductie in het creëren van Slam Poetry van niemand minder dan  
BK finalist, MC Infinite Joy.

Ben je 14 jaar of ouder en heb je een liefde voor taal?  
Schrijf je dan snel, mail naar workshops@ginter.be. 
Let op, de plaatsen zijn beperkt.
Bibliotheek Zedelgem - 14u. - duur workshop +/- 2u - gratis 
workshops@ginter.be - vanaf 14 jaar

Deze workshop gaat door op:

woensdag 18/01 woensdag 1/02
14 u. - De Zuidpoort, Oudenburg 14 u. - Bibliotheek Zedelgem

18.30 u. - De Mouterij, Kortemark 18.30 u - Bibliotheek Eernegem

Bereken je 
groenblauw 

peil en 
registreer  

je actie!
We ondervinden allemaal hoe de klimaat-
verandering ons leven en onze onmiddellijke 
omgeving beïnvloedt. Misschien zorgen intense 
regenbuien meermaals per jaar voor waterover-
last op je perceel. Mogelijks raakt je regenwater-
put niet tijdig bijgevuld. Of zie je dat je gras en 
groenten in je moestuin verdorren bij aanhou-
dende zomertemperaturen. Het is té nat en té 
droog tegelijk.

Samen met jou kunnen we hier wat aan veran-
deren. Surf naar www.groenblauwpeil.be, bere-
ken je groenblauwpeil en krijg suggesties om dit 
peil te verbeteren.

Laat je actie mee tellen met deze van 
onze gemeente
Gemeente Zedelgem engageerde zich, binnen 
het lokaal energie- en klimaatpact, om initiatie-
ven te nemen tegen klimaatverandering en/of 
de gevolgen ervan. Acties zoals infiltratie en 
hergebruik van water, het voorzien van meer en 
biodivers groen en het ontharden van de bodem 
behoren hiertoe. De doelstellingen kunnen  
zowel op openbaar domein als op privé-terrein 
gerealiseerd worden. Dus ook jouw inspanningen 
tellen mee.

Plantte je in je eigen tuin een extra boom,  
verwijderde je een stuk ontharding of deed je 
nog een andere actie waar je terecht trots  
op bent? Registreer deze dan zeker via  
www.groenblauwpeil.be.

M I L I E U B I B L I O T H E E K
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Maandelijkse Zedelgemse 
wandeltoer 2023: 

gewijzigde data wandeltoer november en december

In Zedelgem magazine januari publiceerden we het overzicht van de data waarop de maandelijkse Zedelgemse wandeltoer doorgaat. 
Omdat er intussen twee datum-aanpassingen werden aangebracht, publiceren we graag opnieuw de vastgelegde wandelingen die dit 
jaar doorgaan.

PROGRAMMA 2023

DATUM VERZAMELPLAATS ADRES

30/01 Kijkboerderij De Pierlapont Zeedijkweg 23, 8210 Loppem

27/02 LDC De Braambeier Loppemsestraat 14 A, 8210 Zedelgem

27/03 Sint-Adriesabdij Zevenkerken Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

24/04 Kamphuis Vloethemveld Dikmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

22/05 Marktplein Loppem Dorp 1, 8210 Loppem

26/06 Jeugdverblijf Hopper Merkenveld Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem

25/09 IJsboerderij ’t Moereveld Moereveldstraat 6, 8820 Torhout

23/10 LDC Veltershof Koning Albertstraat 11, 8210 Veldegem

27/11 LDC Jonkhove Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke

18/12 Sportcentrum De Groene Meersen Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Honden zijn zeer welkom, maar houd ze steeds aan de leiband.

Verzamelen doen we telkens om 13.15u. op de aangegeven locatie  
(zie overzicht programma). 
We vertrekken telkens stipt om 13.30u. en zijn terug rond 16u.
Neem mee een flesje water, degelijke waterdichte stapschoenen  
en je regenkledij als nodig.

Op maandag 27 februari verzamelen we 
om 13.15u. aan LDC (Lokaal Diensten-
centrum) De Braambeier (Loppemse-
straat 14A, 8210 Zedelgem) voor een 
wandeltocht van 8 à 10 km. We vertrekken 
stipt om 13.30u. en zijn omstreeks 16u. 
terug.

Deelname is gratis. Je hoeft hiervoor niet 
in te schrijven.

Meer info op www.zedelgem.be/wandeltoer 
of neem contact op met de gemeentelijke 
sportdienst: mail naar sport@zedelgem.be 
of bel 050 288 602.

Wandeling februari 
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BOSPLANTACTIE
VLOETHEMVELD

11 FEBRUARI 2023
13:30 UUR - 16:30 UUR

 
ONTHAALPOORT VLOETHEMVELD OS & EZEL

(AARTRIJKSESTEENWEG 167, JABBEKE)
 

Kom zoveel mogelijk met de fiets! 
Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien op parking Os & Ezel.

Trek je laarzen aan en breng een schop mee!

PLANT 
JIJ MEE?

V L O E T H E M V E L D

VLOETHEMVELD
Vloethemveld breidt uit

Bosplantactie Vloethemveld - Os en Ezel 

Tussen de Aartrijksesteenweg en het huidig bos- en natuurgebied 
Vloethemveld komt een nieuw stuk bos voor wandelaars. De 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht de gronden aan voor het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) en dit in kader van het landin-
richtingsproject Moubeek-Vloethemveld. 

De aankoop wordt gefinancierd door ANB die na de inrichting ook 
instaat voor het beheer.

Help jij mee dit bos aan te planten?

Kom dan op 11 februari 2023 tussen 13.30u. en 16.30u. de eerste 
boompjes planten in dit nieuwe deel van Vloethemveld. Iedereen 

is welkom. Breng dus gerust vrienden, kennissen, je jeugdbeweging 
of andere vereniging(en) mee om te helpen!

Dit stukje Vloethemveld krijgt de naam ‘Merleytebosch’ omdat 
het gelegen is op de plek waar zich in de 18de eeuw het 
Merleytebosch bevond.

Kom zoveel mogelijk met de fiets, er is slechts een beperkt 
aantal parkeerplaatsen op de parking Os en Ezel die in aanleg 
is (Aartrijksesteenweg 167, Jabbeke). 
Voorzie aangepaste kledij, laarzen en breng (eventueel) een 
schop mee.
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Tournée Minérale: 
een maand zonder alcohol

De Druglijn
Voor al je vragen over alcohol en andere middelen kan je terecht bij De Druglijn. 
Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. 
Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen!

Tournée Minérale blaast in februari zeven kaarsjes uit! De campagne 
van De Druglijn roept iedereen op om in februari 2023, voor het 
eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.

Editie 2023 – Doe mee en voel je (alcohol)vrij

De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met 
Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag tot 
gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens 
de rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen 
wanneer je wel of niet een glas drinkt. 

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, 
dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de super-
markten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Minérale bars 
die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal 
op de website.

Op je gezondheid

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2023 geen alcohol. 
Want ook zonder kan je je perfect amuseren. 

Meer info vind je op www.tourneeminerale.be.

Doe mee en voel je (alcohol)vrij

EEN ÉCHTE TOAST 
OP JE GEZONDHEID

VAD_005_004_Tournée_Minerale_2023_New_Campaign_Image_A3.indd   2VAD_005_004_Tournée_Minerale_2023_New_Campaign_Image_A3.indd   2 02/11/2022   15:1202/11/2022   15:12

Doe mee en voel je (alcohol)vrij

BLIJF OOK HAPPY 
NA HAPPY HOUR

VAD_005_004_Tournée_Minerale_2023_New_Campaign_Image_A3.indd   1VAD_005_004_Tournée_Minerale_2023_New_Campaign_Image_A3.indd   1 02/11/2022   15:1202/11/2022   15:12



1 1

W O N E N

Leer  
hoe je een dak isoleert

Op 18 februari 2023 kan je komen kijken 
hoe de energiecoach van De Woonwinkel 
een hellend dak isoleert, bijzonder leerrijk 
voor doe-het-zelvers!

De Woonwinkel organiseert een workshop 
waar ervaren energiecoach William 
Werbrouck stapsgewijs uitlegt hoe je het 
best isoleert. Hij isoleert een klein opper-
vlak van een hellend dak en toont hoe je te 
werk moet gaan om de klus op een goede 
manier af te werken. Achteraf maakt hij 
graag tijd om jouw vragen te beantwoor-
den en je tips te geven.
 
Waarom dak- of zoldervloeriso-
latie?

Deze winter betalen we ongeziene torenhoge 
energieprijzen om onze huizen te verwar-
men. Tot 30 procent van die duur betaalde 
warmte gaat verloren als er geen of onvol-
doende dak- of zoldervloerisolatie is. Een 
dik pak isolatie in het dak is daarom altijd 
de eerste maatregel om thuis energie te 
sparen. Verwarm je de ruimte onder het 
hellend dak niet, dan kan je beter de 
zoldervloer isoleren.

Goed om weten
 
Voor de privé-aankoop van het isolatie-
materiaal kan je een premie krijgen voor 
facturen vanaf 1 juli 2022 tot en met  
30 april 2023. Het is wellicht de laatste 
keer dat doe-het-zelvers een premie 
kunnen krijgen voor dak- of zolder-
vloerisolatie.

Meer info en de voorwaarden vind je op 
fluvius.be/premie-dak-of-zoldervloer-
isolatie-doe-het-zelf 
 
Voor wie?

Heeft je woning geen dak- of zoldervloeri-
solatie? Of is de isolatie niet mooi aanslui-
tend geplaatst of al losgekomen? Ontbreekt 
een dampscherm waardoor de isolatie 
vochtig geworden is en niet goed meer 
werkt? Het is hoog tijd om daar iets aan te 
doen! Grijp deze kans en leer alles wat nodig 
is voor een goed eindresultaat als je zelf 
aan de slag gaat.

 Praktisch

De workshop vindt plaats op zaterdag 18 
februari 2023 van 9.30 u. tot 12 u. in 
school ‘De Ooievaar’, Speystraat 2 in het 
centrum van Damme.

Deze opleiding is gratis, maar je moet je 
wel inschrijven: 
mail naar info@dewoonwinkel.be of  
bel 050 250 138.
Het kan koud zijn op een niet geïsoleerde 
zolder… Zorg er daarom voor dat je warm 
gekleed bent.

Kom je met de auto? Je kan gratis parkeren 
op een randparkeerplaats langs de Oude 
Sluissedijk of langs de Damse Vaart Zuid.
 
Deze workshop wordt georganiseerd door 
De Woonwinkel met ondersteuning van de 
stad Damme en de provincie West-
Vlaanderen.
www.dewoonwinkel.be/ 
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JURIDISCHE ZAKEN

Strijd tegen zwerfvuil wordt opgedreven

De gemeenteraad keurde de aanstelling van bijkomende ‘OVAM-
vaststellers’ goed. OVAM is de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij. De bijkomende vaststellers worden in 
groot-Zedelgem ingezet om inbreuken op zwerfvuil vast te stellen en 
te vervolgen. Een bijkomende maatregel om zwerfvuil te bestrijden.

Een uitgebreide versie van de notulen kun je nalezen op de  
gemeentelijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je 
niet digitaal actief? Je kan de uitgebreide notulen telefonisch  
opvragen bij het bestuurssecretariaat, bel naar 050 288 335.

De gemeenteraad is openbaar en gaat door in het gemeentehuis: 
pers en publiek zijn welkom.
De gemeenteraad van de maand december ging door op  
15 december. Bij het op druk gaan van dit Zedelgem magazine had 
deze gemeenteraad in december nog niet plaatsgevonden.

In de rand van de raad
 Gemeenteraad van 15 december 2022

Overdracht 
beheer recyclagepark Zedelgem aan IVBO

M I L I E U

IVBO is het Intergemeentelijk samenwer-
kingsverband voor Vuilverwijdering en 
-verwerking in Brugge en Ommeland. De 
Gemeenteraden van Beernem, Oostkamp 
en Zedelgem beslisten op 15 december om 

gezamenlijk het beheer van de recyclage-
parken over te dragen aan IVBO. Om de 
inzameling van het afval goed te kunnen 
blijven organiseren en er tegelijk voor te 
zorgen dat de recyclage betaalbaar blijft, is 

een meer regionale aanpak belangrijk. Het 
beheer van de parken zal vanaf juli 2023 
door IVBO overgenomen worden.

Meer info vind je op www.zedelgem.be 

Nieuwe straatnaam
De gemeenteraad besliste om een nieuwe 
straatnaam toe te kennen aan een zijstraat 
van de Collevijnstraat in Veldegem:  
De Sluynse.

Een uitgebreide versie van de notulen (ver-
slaggeving gemeenteraden) kun je nalezen 
op de gemeentelijke website www.zedel-
gem.be/gemeenteraad . Ben je niet digitaal 

actief? Je kan de notulen telefonisch op-
vragen bij het bestuurssecretariaat, bel 
naar 050 288 335.

De gemeenteraad is openbaar en gaat door 
in de Raadzaal in het gemeentehuis (Pater 
Amaat Vynckeplein 1) : pers en publiek zijn 
welkom.

De gemeenteraad van de maand januari 
ging door op 26 januari 2023 (voor het op 
druk gaan van dit magazine). Daarom wordt 
deze rubriek over de gemeenteraad van 
januari pas in Zedelgem magazine maart 
2023 gepubliceerd. Een sneller medium om 
de notulen te raadplegen is de website info-
pagina www.zedelgem.be/gemeenteraad 

A R C H I E F
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Terugblik: 
nieuwjaarsreceptie  

voor inwoners Zedelgem
Na twee edities door corona te moeten annuleren, ging op zondag 8 januari 2023 

de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking van Zedelgem door. 
Naar jaarlijkse traditie georganiseerd in De Groene Meersen. 

Samen met ruim 1.000 dorpsgenoten klonken we op het nieuwe jaar. 

Jullie waren geweldig!
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3, 4 en 5 februari

Escaperoom:  
De trein van Edgard 

Een escaperoom dat werd ontwikkeld om 
op een fijne manier kennis te maken met 
dementie. Aan de hand van allerhande 
raadsels en tips, die allemaal een link heb-
ben met dementie, probeer je Edgard te 
ondersteunen in zijn zoektocht. Na het spel 
is er een korte nabespreking gebaseerd op 
jouw ervaringen en vragen.

Wanneer? Er zijn 18 momenten op vrijdag 
3, zaterdag 4 en zondag 5 februari 2023, 
telkens tussen 9u00 en 17u00. Per moment 
kunnen 6 mensen aansluiten.
Waar? WZC Klaverveld, Fazantenlaan 89 te 
Zedelgem
Kostprijs? Gratis
Inschrijven?  
infopuntdementie@zwz.be of via het 
onthaal WZC Klaverveld
Organisatie? Infopunt dementie Groot-
Zedelgem

4 februari

Winter Magic

Zin in wat winterse gezelligheid? De 
Kunstacademie zorgt op 4 februari voor 
een wintermagische namiddag! De leerlin-
gen van de academie bestijgen het podium 

en tonen het beste van zichzelf. Met warme 
woorden, prachtige muziek, feeërieke dan-
sen en klinkende glazen zwaaien we met 
Winter Magic de winter uit. Er zijn 2 voor-
stellingen van telkens ±90 min.

Wanneer? Zaterdag 4 februari 2023 om 
14u30 en om 17u00
Waar? Domein De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, Zedelgem
Kostprijs? Volwassenen 4 euro - Kinderen 
gratis toegang
Tickets? www.zedelgem.be/wintermagic 
kaartenverkoop start op maandag 
19 december 2022
Meer info? Secretariaat kunstacademie: 
050 21 56 55

18 februari

Daguitstap: 
Op zoek naar wintervogels
in de wijde omgeving

Ga samen met Natuurpunt Zedelgem op 
zoek naar wintervogels. We trekken erop 
uit in de wijde omgeving. De exacte locaties 
worden later meegedeeld via de website 
van Natuurpunt, afhankelijk van de vogel-
populaties.

Meebrengen: lunch en drank, verrekijker, 
stevige wandelschoenen en voor de lief-
hebbers van fotografie: een grote telelens 
want het loont zeker de moeite.
Wanneer? Zaterdag 18 februari 2023 van 
8u00 tot 18u00
Waar? Afspraak op de carpoolparking aan 
Hoogveld, Ruddervoorde, kant Zedelgem
Kostprijs? Gratis
Info? Eddy Becue – 0493 93 12 24
Organisatie? Natuurpunt Zedelgem

19 februari

UNPLUGGED Concert 
met Gene Thomas

Een éénmalig opteden van Gene Thomas 
met gitaar. In het voorprogramma zien we 
een aantal West-Vlaamse talenten aan het 
werk: Jamie Vande Pitte, Noor en Roland 
van de Velde met Sofie Dhaens. De op-
brengst gaat integraal naar projecten van 
Spes Nostra.

Wanneer? Zondag 19 februari 2023 van 
20u00 tot 21u30
Waar? Sint-Elooikerk, Sint-Elooistraat 34 
te Zedelgem
Kostprijs? €25 – VIP: €45
Tickets en info? 
careforlifezedelgem@telenet.be
0494 11 87 81
Organisatie? Care For Life

21 februari

Voordracht: 
Resistente tomaten-
rassen

Wegens groot 

succes: 

UITVERKOCHT!
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Tuinhier Veldegem organiseert een voor-
dracht over resistente tomatenrassen met 
als spreker Guy De Kinder. Zoals altijd is er 
ook een tombola, ditmaal voor slaplanten.

Wanneer? Dinsdag 21 februari 2023 om 
19u30
Waar? PC ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 te 
Veldegem
Kostprijs? Gratis
Organisatie? Tuinhier Veldegem
Meer info? 
christiaan_van_damme@telenet.be

27 februari

Zedelgemse wandeltoer

Op maandag 27 februari verzamelen we om 
13u15 aan LDC De Braambeier 
(Loppemsestraat 14a te Zedelgem) voor 

een wandeltocht van 8 à 10 km. We vertrek-
ken stipt om 13u30 en zijn omstreeks 16u00 
terug. Ook jullie trouwe viervoeters verwel-
komen we graag op onze wandelingen, mits 
leiband uiteraard.

Kostprijs? Gratis
Inschrijven? Niet nodig
Meer info? www.zedelgem.be/wandeltoer

28 februari

Sandra Bekkari: 
Nooit meer diëten!

Sandra Bekkari is reeds 25 jaar bezig rond 
voeding en een gezonde levensstijl. Naast 
auteur van verschillende boeken is ze ook 

op TV te zien. En nu is ze te gast bij Ferm. 
Met veel uitleg over haar werkwijze, de 
Sana-methode en ruimte voor vraagstel-
ling. Iedereen welkom!

Wanneer? Dinsdag 28 februari 2023 om 
19u45
Waar? Domein De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, Zedelgem
Kostprijs? 12 euro (incl. drankje) – aan de 
deur te betalen
Organisatie? Ferm Regio Houtland
Meer info? 0486 13 55 39
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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.


