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‘Toerisme en vrije tijd’ werd door het redactieteam 
gekozen als thema voor Info van dit kwartaal. Dit 
gebeurt naar aanleiding van de voorstelling van de 
nieuwe toeristische gids voor Jabbeke.

Voor toerisme werkt de gemeente samen met 
Westtoer binnen de regio ‘Brugse Ommeland’.
Jabbeke heeft als semi-residentiële gemeente in 
de regio enkele toeristische uitschieters, zoals 
het Permekemuseum, het domein Klein Strand, 
de natuurgebieden in de rand, het Romaanse 
kerkje en de vele fiets- en wandelpaden. 
Daarbij komt dat het aanbod aan horeca- en 
overnachtingsvoorzieningen steeds toeneemt.

Uit een studie van Westtoer blijkt dat in de regio 
van het Brugse Ommeland het toerisme zorgt 
voor 437 arbeidsplaatsen en een omzet van circa 
30 miljoen euro. Daarom dat het belangrijk is dat 
Jabbeke ook op dat vlak zijn beste beentje voorzet.

Nog belangrijker evenwel is dat wij vakantie 
beleven in onze thuis en dat wij alle hoekjes van 
onze gemeente leren kennen. 

Daarom en met het vooruitzicht van de zomer en 
de vakantie: ‘Beleef Jabbeke’!

Hendrik Bogaert.
Burgemeester
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Veronique 
Vanheesche

 BELEID
uit de gemeenteraad
Voor de volledige agenda, toelichtende presentatie, verslagen, bekendmaking en reglementen van de 
gemeenteraad, verwijzen wij graag naar de webstek www.jabbeke.be/gemeenteraad. Wenst 
u het volledige besluit of bijkomende informatie dan volstaat een meldingskaart of mail-bericht aan 
gemeentehuis@jabbeke.be. U kunt zich via mailbericht ook abonneren op de agenda van de 
gemeenteraad. Wij laten u alvast de voornaamste beslissingen.

Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 8 februari 2010

gemeentefinanciën 
• Goedkeuring voor de gemeentelijke bijdrage van 193.797,54 euro in de kosten van  brandbeveiliging voor het 

dienstjaar 2008.

• Goedkeuring voor de begroting van vzw Sportbeheer Jabbeke voor 2010.

• Een vernieuwd gemeentelijk be-
lastingreglement op de leegstand 
van gebouwen en woningen en op 
verwaarloosde en leegstaande panden 
of bedrijfsruimten. Daarbij wordt een 
nieuw gemeentelijk leegstands- en 
verwaarlozingsregister opgemaakt. 
De belasting bedraagt 500 euro per 
verwaarloosde woning of bedrijfsruimte 
en 1.000 euro per leegstaande woning 
of bedrijfsruimte.

Leegstand en verwaarlozing in 
Jabbeke is gelukkig beperkt tot 

een 25-tal leegstaande en 20-tal  
verwaarloosde panden. Het is in 
het belang van iedereen dat het 

gemeentebestuur hier een passend 
beleid voert.

Politiereglementen wegverkeer

• Weststraat - aanpassing bebouwde kom. • Oude Dorpsweg - uitbreiden parkeerverbod   
in zijstraat- steegje

u
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Véronique
Vanhessche

 BELEID

links: 
Plan van de wegen in de ambachtelijke verkaveling 
en  het gemeentepark; 

rechts:
Gemeentepark Jabbeke en inplanting van het sport- 
en cultuurcentrum

Patrimonium 
• Verwerving grond ten behoeve van de realisatie van de zone voor avonturensporten langs de Krauwerstraat 

– 1 ha 28 are 29 ca voor 78.619 euro – 39 are 61 ca voor 27.727 euro.
• Snellegemstraat Zerkegem - kosteloze grondafstand van een perceel grond ten gunste van de gemeente 

Jabbeke. Oppervlakte: 252,26m².
• Verkaveling oude Dorpsweg - de ruiling van een 2 percelen grond van respectievelijk 84,30m² (verwerving) 

en 65,65m² (afstand) ten behoeve van de aanleg van een parking.

diversen
• Verkaveling Oude Dorpsweg - 

aanpassing van het ontwerp met 
betrekking tot de wegenis. Het 
verkeerplateau wordt vervangen door 
een asverschuiving met overrijdbare 
middengeleiders. (foto: plan)

• Budget 2010 - herneming na 
opmerkingen van de voogdij

• Nacht van Jabbeke - 28 augustus 2010 
- de opdracht met betrekking tot het 
optreden van artiesten tijdens de 
‘Nacht van Jabbeke’ op 28 augustus 
2010 - 25.000 euro.

diversen
• voor de bibliotheek - instap in de realisatie van een 

PBS (Provinciaal BibliotheekSysteem)
• de vervanging van vervangen 19 verlichtingsarmaturen 

op betonpalen in de wijk Koornblomme voor een 
geraamde kostprijs van 23.411,08 euro (inclusief 
BTW).

Personeel 
Aanvullend pensioen voor het contractueel personeel 
– tweede pensioenpijler - Het ontwerp van collectief 
pensioenplan – jaarlijkse kostprijs: 54.000 euro.

Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 29 maart 2010
interne werking
• De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het dossier van de toekenning van eretitels aan mandatarissen 

(ereburgemeester - ereschepen - erevoorzitter OCMW)
• De gemeenteraad nam kennis van het verslag over de klachtbehandeling die in 2009 en de daarin gedane 

aanbevelingen.
• De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang werd goedgekeurd.

Openbare werken
• Het aanleggen van een wachtbuis voor het gemeentelijk glasvezelnetwerk tot aan het nieuwe SPC Jabbeke - 

8.228 euro.
• De aanleg van het elektriciteitsnet en de verlichting in de ambachtelijke zone Gistelsteenweg – bedrijvenzone 

Vlamingveld - 94.250 euro.
• Het ontwerp voor de verwarming van de zaal voor gevechtssporten in het SPC Varsenare - 52.308,30 euro, het 

ontwerp voor het lot elektriciteit en verlichting - 25.204,03 euro.

• Het aanleggen van de wegenis en riolering in het gemeentepark voor het sport- en cultuurcentrum Jabbeke 
en het aanleggen van een verkeersplateau in de Varsenareweg, ter hoogte van de ingang van het domein Klein 
Strand en Gemeentepark - 171.327,53 euro.

uvervolg 8 februari 2010
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Ann Gheeraert

VaCatureS gemeente jaBBeKe
De gemeente Jabbeke heeft een vacatures (m/v) voor een onthaal- en administratief bediende 
(werkervaringsplan) en legt een wervingsreserve aan voor technisch assistent (Gesco) binnen de 
dienst gemeentewerken.
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Stefaan Desmedt
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digitale nieuWSBrief Van Start
De gemeente Jabbeke voert een open communicatief beleid waarbij informatiedoorstroming naar 
de burger prioritair is. Naast de gemeentelijke website, Info Jabbeke en de activiteitenkalender 
neemt de gemeente Jabbeke vanaf april 2010 hierin een volgende stap - de digitale nieuwsbrief.

OPen COmmuniCatief Beleid

Wenst u op de hoogte te blijven van het 
gemeentelijk nieuws, liggen uw interes-
sevelden eerder in de georganiseerde ac-
tiviteiten of wilt u een regelmatige update 
van de offi ciële bekendmakingen?

Gemeente Jabbeke geeft u niet alleen de 
ruimte, maar informeert ook. De digitale 
nieuwsbrief van de gemeente Jabbeke wil 
u op regelmatige tijdstippen informeren 
over de meest interessante actuele en 
hangende topics.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gemeente Jabbeke hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de inschrijvers van de digitale nieuws-
brief. De gegevens die worden verstrekt door de inschrijver zullen behandeld worden in overeenstemming met de 
bepalingen van de wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit:

• De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de
 digitale nieuwsbrief te verstrekken.
• De persoonlijke gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden noch voor direct mar-
 ketingdoeleinden worden aangewend.
• De gemeente Jabbeke verbindt er zich toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om
 te voorkomen dat er misbruik zou gemaakt worden door derden.
• U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze op juistheid te controleren.

Onthaal- en administratief bediende  
(werkervaringplan)
Er is een vacature bij de dienst onthaal van het 
gemeentehuis. 

aanbod 
• deeltijds werk (19 uur per week) 
• contract bepaalde duur: 1 jaar – 

werkervaringscontract 
• extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

reiskostenvergoeding 

Voorwaarden 
• in aanmerking komen voor het werkervaringsplan: 

2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, 2 jaar 
ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende, 
of 1 jaar leefl oon ontvangen 

• bereid zijn in de namiddag te werken (kantooruren 
13.30 – 17.30 uur)

takenpakket 
• Onthaal van bezoekers, hen wegwijs maken in de 

gemeentelijke diensten. Algemene en toeristische 
informatie verstrekken.

• Telefonische oproepen aannemen en doorschakelen.  
• Afvalzakken verkopen. 
• Kasgeld registreren en de kassa opmaken.
• Postverwerking: inscannen, registreren in de 

databank. 
• Administratieve ondersteuning van andere diensten. 

interesse? 
Richt uw sollicitatiebrief met cv aan het college van 
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 
Jabbeke en dit vóór 30 april 2010. 

Aanleg wervingsreserve technisch assistent   
(Gesco)
Er wordt een selectieprocedure opgestart voor 
de aanleg van een wervingsreserve voor de dienst 
gemeentewerken. 

Hiermee wordt de invulling beoogd van de functie van 
technisch assistent (niveau D1-D3) in het Gesco-stelsel 
in één van de afdelingen van de dienst gemeentewerken: 
garage-magazijn, wegenwerken, groendienst, 
milieuteam, uitleningen-logistiek of gebouwen. 
 
Voorwaarden : 
Kandidaten moeten voldoen aan de Gesco-voorwaarden 
(na te vragen bij de VDAB - meestal is dit één dag 
stempelen). 
De volledige aanwervingsvereisten zijn te verkrijgen bij 
de personeelsdienst.

interesse? 
Richt uw sollicitatiebrief met cv aangetekend of tegen 
ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en 
schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke. 

De brieven moeten uiterlijk toekomen op 12 mei 
2010. 

Voor meer info over beide vacatures kunt u contact opnemen met:
Ann Gheeraert
050 81 01 52

gemeentehuis@jabbeke.be

eenVOudig inSCHrijVen

U kunt zich inschrijven op www.jabbeke.be. 
Uw gegevens worden conform de privacy-
wetgeving behandeld.



ONTDEK DE GEHEIMEN VAN HET BRUGSE OMMELAND

Vanaf 21 maart wordt elke derde zondag van de maand een 
Ommetoer gemaakt in het Brugse Ommeland. U kunt binnen-
kijken achter deuren die normaal gesloten blijven en genieten 
van streekproevertjes. 

De Ommetoertjes tonen u de bijzondere kanten van het Brugse 
Ommeland. In het kielzog van een gids ontdekt u te voet of per 
fiets de geheimen van de regio.

Deze 12 fiets- en wandeltochten geven de unieke kans om als 
VIP verborgen plaatsen in het Brugse Ommeland te ontdekken. 
De fietstochten voeren u over kronkelende veldwegels en door 
magnifieke privédreven. De wandeling loodsen de deelnemers over stemmige bospaden 
en door mysterieuze privébossen. Onderweg onthullen kenners uit de streek de gehei-
men van de regio. Tussenin geniet u van een hoeve-ijsje of proeft u van een blonde Maer-
lant, donkere Uilenspiegel, een schuimende Wittoen en meer gastronomische lekkernijen.

Omdat het aantal deelnemers beperkt is, wordt er gewerkt met inschrijvingen. Alle infor-
matie over de fiets- en wandeltochten en reservatiemogelijkheden (via het e-mailadres 
toerisme@jabbeke.be of via 050/81 02 02) is opgenomen in de programmabrochure 
‘Ommetoertjes - Het Brugse Ommeland van op de eerste rij’.
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Hier kunt u de officiële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke lezen. Wij verwijzen 
daarnaast graag naar de rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de gemeentelijke webstek 
www.jabbeke.be.

ACTIE VOOR STARTERS

West-Vlaanderen wordt tradi-
tioneel gekenmerkt door een 
sterk ondernemerschap. Het 
heeft onze regio economisch op 
de kaart gezet. 

Veelal familiaal gegroeide kmo’s 
vormen nog steeds het hart van 
de West-Vlaamse economie.

Alleen moeten we vandaag vast-
stellen dat ons ondernemer-
schap achterop hinkt, niet alleen 
in vergelijking met andere pro-
vincies, maar ook op Europees 
niveau.

Daarom zet de provincie met de steun van Vlaanderen en Europa via het project ‘Actie voor starters’ zwaar in op de 
ondersteuning van starters. West-Vlaanderen moet immers opnieuw synoniem worden voor ondernemerschap!

Op materieel vlak wordt geïnvesteerd in de verdere uitbouw van een fijnmazig netwerk van starters- en ondernemers-
centra, verspreid over de ganse provincie. Deze bedrijvencentra en doorgangsgebouwen moeten er voor zorgen dat 
een starter in de beste omstandigheden gehuisvest kan worden, zonder daarom zelf zware investeringen te moeten 
doen.

Dankzij een ruim partnerschap met Voka, Syntra West, Unizo, het Ondernemingscentrum Kortrijk, de POM en de 
lokale besturen kunnen we starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden ondersteunen en actief inspelen 
op hun specifieke noden en vragen.

Wilt u meer weten over dit project? Surf dan naar www.actievoorstarters.be.

PMD-ZAKKEN VOOR GEZINSHOOFDEN VANAF 60 JAAR

Gezinshoofden, belastingplichtig voor de milieutaks, die op 1 januari 2010 minstens 
zestig jaar oud waren en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de ge-
meente Jabbeke, kunnen één rol PMD-zakken (blauwe zakken) gratis afhalen.

• Inwoners Varsenare : deelgemeentehuis Varsenare
• Inwoners Jabbeke en Stalhille : gemeentehuis Jabbeke
• Inwoners Snellegem : tijdens de openingsuren in de bibliotheek Snellegem
• Inwoners Zerkegem : tijdens de openingsuren in de bibliotheek Zerkegem

Meer inlichtingen kunt u bekomen in het gemeentehuis van Jabbeke en Varse-
nare, telefonisch via 050/81 01 12 of via e-mail gemeentehuis@jabbeke.be.

BOEK  TIENMAAL HOUTLAND

Tien jaar geleden werd het Regionaal Landschap 
Houtland boven de doopvont gehouden. 

Ondertussen is het RLH actief in tien gemeenten 
van het Houtland.

Het RLH werd opgericht door de provincie en de 
gemeenten met de bedoeling om het landschap en 
de natuur op het platteland beter te beschermen.

De meeste inwoners van het Houtland kennen ondertussen de landschapskrant die iedereen twee maal 
per jaar in de bus ontvangt. Het RLH is vooral actief met het uitvoeren van kleinschalige landschapspro-
jecten bij landbouwers en particulieren. Hiervoor wordt een beroep gedaan op landschapsarbeiders die 
werken in het kader van de sociale economie. Projecten worden tot 90% gefinancierd met Vlaamse, pro-
vinciale en gemeentelijke subsidies.

In dit jubileumjaar werden de typische landschappen en natuur van onze streek in de kijker gezet met een 
boek over het Houtland. Hierin kan uit elke gemeente het mooiste plekje gevonden worden. Het boek is 
geïllustreerd met foto’s, kaartmateriaal en tips voor een wandeling of ommetje.

Benieuwd naar het plekje uit de gemeente Jabbeke? Vanaf 3 mei is het boek Tien maal Houtland 
te verkrijgen door het storten van 8 euro op rekeningnummer 091-0124905-95 van het Regionaal 
Landschap Houtland, met vermelding van uw naam en adres.

RECHTZETTING ACTIVITEITENKALENDER 
In de activiteitenkalender van april 2010 is een fout geslopen: de 
Dag van de Aarde (fietstocht met de milieuraad Jabbeke) gaat 
door op zondag 25 april en niet op zaterdag 17 april.



In uitvoering van het goedgekeurde beheerplan zijn zowel 
in het noordelijk als in het zuidelijk deel van de Hoge 
Dijken afrasteringen geplaatst voor schapenbegrazing. 
Schapenbegrazing is een goede methode om de waardevolle 
planten van voedselarme graslanden te behouden en nog 
meer kansen te geven. 

In de beheercommissie is geopteerd om in deze zones 
een open landschap te behouden om zo een zo groot 
mogelijke soortenrijkdom te garanderen. Typerend voor 
de Hoge Dijken is onder andere het voorkomen van de 
rode bosmier. 

Zijn grote nestkoepels, o.a. gemaakt uit naalden van de 
aanwezige lorken, vallen vooral in de zomer op. De rode 
bosmier leeft precies op de rand van het bos met het 
open grasland.

De schapen van particuliere schapenhouders, behoren tot 
rassen die gewend zijn aan uitzonderlijke omstandigheden. 

Ze kunnen leven van minder voedselrijke grassen en 
kruiden dan de klassieke vleesrassen. 

Voor bezoekers met honden geldt als basisregel dat de 
hond steeds aan de leiband moet. Dat is niet altijd even 
prettig, maar absoluut noodzakelijk om de rust in de Hoge 
Dijken, en dus ook bij de schapen te bewaren. 

Naast de begraasde zones worden de bloemrijke 
graslanden jaarlijks één- of tweemaal gehooid. De 
opgeschoten bomen langs de noordelijke oever, die te veel 
schaduw en bladval geven op de bloemrijke graslanden, 
worden gekapt. 

Een klein aantal bomen zal in het water blijven liggen als 
paai – en schuilplaats voor het visbestand. Tegelijk kunnen 
ze dan als uitkijkpost voor de ijsvogel of als mogelijke 
nestelplaats voor de fuut en de meerkoet fungeren. 

Het beheerplan voorziet ook om geleidelijk de exotische 
bomen te verwijderen.  Aan inheemse boomsoorten 
zijn een hele reeks insecten, paddenstoelen en andere 
organismen verbonden die ontbreken bij deze niet 
inheemse soorten. Bepaalde soorten exoten zijn 
bovendien echte woekeraars.

Ook de oeverzwaluwenwand heeft een grondige 
herstelbeurt gekregen. Riet en struiken aan de voet 
zijn gedeeltelijk weggenomen, omdat ze de vrije 
aanvliegroute voor oeverzwaluwen belemmeren. Ook 
het waterpeil werd verhoogd, om ecologisch waardevolle 
oevervegetaties meer kansen te geven en een meer 
natuurlijke instandhouding van de oeverzwaluwenwand 
(afkalving door golfwerking) te bekomen.
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Nikolaas Croene

natuur BeHeren en Begeren in de HOge dijKen
De Hoge Dijken, in de volksmond ook wel Roksemput genoemd, is gelegen tussen Oudenburg en Jabbeke en 
is zo’n 52ha groot. Recent werden heel wat natuurbeheerwerken uitgevoerd in het Vlaamse natuurreservaat 
De Hoge Dijken. De werken zullen resulteren in meer en betere natuur waar iedereen kan en mag van 
genieten.

M
ILIEU

WAT VALT ER TE ZIEN?

Voor de praktische invulling van het Vlaams 
bezoekerscentrum doet het Agentschap voor 
Natuur en Bos een beroep op de vzw Vrienden 
van de Hoge Dijken. 

Zowel voor de individuele bezoeker als voor 
groepen zijn er verschillende mogelijkheden. 
Verenigingen kunnen via een geleide wandeling, 
in combinatie met een toelichting in het 
bezoekerscentrum, inzicht krijgen in de waarde 
en het belang van het Vlaams natuurreservaat. 

Scholen krijgen naast een lespakket voor 
ieder niveau ook een specifieke begeleiding. 
De Grote Zaagbek bevat onder andere een 
vergaderlokaal, een bibliotheek, een videotheek 
en een permanente tentoonstelling rond 
natuurfotografie. 

Eind jaren '60 besliste de toenmalige Belgische regering dat de Westkust beter bereikbaar moest zijn voor koning auto. Het groeiende toerisme 
zorgde immers voor heel wat economische impulsen aan onze kust. De autosnelweg tussen Brussel en Oostende had toen reeds zijn waarde 
ruimschoots bewezen. Door de uitgraafwerken ontstond het natuurdomein De Hoge Dijken.

Iedere derde zondag van de maand 
kun je deelnemen aan een geleide 
wandeling georganiseerd in of rond De 
Hoge Dijken. 

De gidsbeurten voor groepen of scholen 
kun je aanvragen bij Dirk Peene op het 
telefoonnummer 059/ 26 78 02. 

Het bezoekerscentrum is open op 
woensdagnamiddag van 15u tot 16u 
en op zondagmorgen van 10u tot 12u.  

Het Vlaams natuurreservaat is elke dag 
vrij toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang.
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Gino Jonckheere

meer genieten Van je PraCHtige tuin
Je tuin je paradijs? Wat verlang je van je tuin? Genieten van het kleurenpalet, zijn eenvoud in de structuur, 
de smaak van de vruchten, bedwelmd worden door de zoete geuren? Of gewoon een speelruimte voor de 
kinderen of een plek om gezellig met vrienden te vertoeven? Maar kun je nog wel tijd maken om te genieten? 
Heb je het gevoel dat je steeds meer plaats maakt voor allerlei karweien in de tuin waarbij de tuinklusjes 
steeds meer tuinafval opleveren?

SPO
RT

Meer informatie kunt u vinden op www.kringlooptuin.be.

de fuSierOute, tOeriSme (uit)geVOnden?

Neen, het is geen vraag uit de 45 zoektochten die Gaby Synaeve en Christiane Sevenhant hebben 
georganiseerd, maar het antwoord is dat het Jabbeekse koppel reeds decennia lang heel wat 
mensen naar het Permekedorp lokten, met fi etsrally’s, zoektochten en de Fusieroute.

Dit jaar wordt de 45ste editie van de toeristische 
zoektocht Fusieroute gehouden. Voor organisator 
Gaby Synaeve begon het allemaal te Beernem, in het 
jaar 1961. 

Gaby Synaeve: 
‘Samen met een vriend deed ik aan een autozoektocht 
te Brugge mee. We kregen de microbe te pakken 
en organiseerden ‘zoiets’ het jaar daarop zelf in 
Beernem. Alhoewel die zoektocht misschien niet 
helemaal op punt stond, was dit wel de start van 
‘De Berenrallyclub’. Toen ik in 1963 huwde met 
Christiane en naar Jabbeke verhuisde, zijn we hier 
aan de slag gegaan. 
In 1965 organiseerden we onze eerste zoektocht, 
dit was toen nog onder de vleugels van de KWB.  
Ons lokaal was de oude kapel van de zusterschool. 
De formulieren werden gekopieerd op de 
stencilmachine van zuster Hilaria!’

Nadien richtte het koppel de zoektochtclub ‘De Drie 
Zwanen’ op en werden door dat bestuur jaarlijks 

een of meerdere zoektochten gehouden. Om het 
fi nancieel plaatje rond te krijgen -vooral naar het 
prijzenpakket gaan er heel wat centen- werden ook 
dansavonden, soupers, … georganiseerd. 

Christiane Sevenhant: 
‘In die beginjaren waren er zo’n vier fi etsrally’s per 
jaar. Na afl oop was er telkens wel een dansavond, 
waarbij Gaby dan maar meteen ook voor dj speelde. 
Maar we hadden wel wat volk over de vloer. En de 
jonge gasten mochten ook komen, omdat de ouders 
wisten dat wij om 23 uur afsloten.’ 

Zaal De Zwaan barstte wel regelmatig uit zijn 
voegen, maar dat nam het koppel er met de 
glimlach bij. Ooit was zelfs Will Tura aanwezig op 
de prijsuitreiking. De Vlaamse king of pop was de 
weg kwijt naar een feestzaal in Ichtegem,  maar de 
omstaanders wilden hem pas de weg uitleggen als 
hij toch maar eventjes zaal De Zwaan binnenkwam! 
Gaby legde vlug de plaat Arme Joe op, waarna arme 
Will naar zijn optreden mocht…

In 1973 werd alles georganiseerd vanuit zaal De Zwaan. U ziet Gaby Synaeve rechts gehurkt.

Afvalarm te tuinieren 
Afvalarm tuinieren kan op veel verschillende wijzen. 
Zowel in een klassieke als in een meer natuurlijke tuin zijn 
er mogelijkheden te over om tuinafval in te perken of zelfs 
helemaal te vermijden.

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, 
heeft een kringlooptuin. Groot of klein, strak of spontaan, 
bloemenrijk of grasrijk... elke tuin kan een kringlooptuin 
zijn! Composteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchmaaien ... Het zijn allemaal kringlooptechnieken. U 
voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze in de tuin. Een 
kringlooptuin staat voor een levende tuin met minder afval.

Meer info http://www.kringlooptuin.be/

Thuiscomposteren
Thuiscomposteren is niet zo moeilijk als je denkt. Bovendien 
biedt het je verschillende voordelen. Je eigen afvalberg 
vermindert, de kosten van de verwerking dalen en je maakt 
een bodemverbeteraar van uitstekende kwaliteit voor al je 
planten imiteer de kringloop uit de natuur.

Composteren is een natuurlijk proces dat al miljoenen jaren 
in de bossen spontaan gebeurt. Afgestorven plantenmateriaal 
wordt door tal van kleine organismen afgebroken tot 
voedingsstoffen die door de planten en de bomen in het bos 
terug worden opgenomen.

Bij thuiscomposteren imiteer je dit proces, maar dan op veel 
kleinere schaal. Composteren is heel eenvoudig en vraagt 
slechts een kleine inspanning. Door enkele basisregels in acht 
te nemen kan je na ongeveer 6 à 9 maanden genieten van je zelf 
gemaakte compost.

Juni compostmaand 
Vlaco vzw en de OVAM lanceren voor de zesde keer Juni 
Compostmaand. Tijdens deze campagne organiseren de Vlaamse 
compostmeesters in zon 100 gemeentes kringloopdemo’s. Op 
deze kringloopdemo’s krijgen hobbytuiniers gratis tips over 
hoe zij hun snoeihout binnen de perken kunnen houden en 
verwerken in hun tuin.

Lees meer hierover op www.junicompostmaand.be

Heb je een portie gezonde belangstelling voor interessante 
tuintips, kom dan zeker naar de composteerdemonstratie 
vrijdag 28 mei tussen 15u -18u op het containerpark te 
Snellegem.

Tijdens deze zonnig namiddag krijg je alvast gratis uitleg van 
ervaren compostmeesters en kan je desgewenst  zelf leren hoe 
een kringlooptuin opgestart wordt.
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Gino Jonckheere

SPO
RT

HET CONCEPT

Later sleutelde Gaby aan het concept van de fi etsrally en 
maakte hij er een fotozoektocht van. 

Gaby Synaeve: 
‘In 1978 was de oude Permekeroute, zo’n 130 kilometer 
lang, de basis voor onze zoektocht. We werkten met 
foto’s en aan elke foto was er een vraag verbonden.  
Uiteindelijk werkt de Fusieroute sindsdien én met foto’s 
én met vragen, de geboorte en start van het toeristische 
zoektochtgebeuren. 

Vanaf dan hebben we ons ook meer op Groot-Jabbeke 
geconcentreerd. De naam Fusieroute wijst er immers ook 
op dat we proberen om elk van de vijf dorpen aan te doen. 
En eigenlijk is dat concept gebleven.’

TOERISTISCHE IMPULS

Waar vroeger ook de fi etsrally’s een organisatie van één 
dag waren, werd de zoektocht Permekeroute van 1978 
gans de zomer gehouden. 

Gaby Synaeve: 
‘Soms was er eigenlijk in de beginjaren te veel volk op één 
dag om het mooi georganiseerd te krijgen. 

De eerste editie van de Permekeroute kende 150 diverse 
deelnemers of deelnemende gezinnen en groepen,… die 
elk minstens toch wel twee keer het traject dienden af te 
leggen. Maar we hebben jarenlang meer dan vijfhonderd  
inschrijvingsformulieren verkocht. We dragen dus Jabbeke 
naar buiten en brengen via onze zoektocht ook heel wat 
mensen naar Jabbeke. 

Soms waren er hier ’s zomers mensen uit tachtig 
verschillende gemeenten aan het speurneuzen voor 
onze zoektocht. De middenstand profi teert hier ook 
van, want er wordt aan het ene etablissement gestopt 
voor een pannenkoek of na afl oop wordt gegeten in dat 
restaurant,…

Vele deelnemers weten ons ook te vertellen dat ze dan 
ook eens op andere momenten afzakken naar Groot-
Jabbeke. Vooral het kanaal spreekt aan. Mensen zijn 

vooral aangetrokken door de polders rond Stalhille, 
Houtave en Varsenare. 

Voor mij is dit ook het mooiste: de nieuwe 
Stalhillebrug en dan met de fi ets naar Varsenare 
langs het kanaal, maar we hebben zoveel meer te 
bieden: het Permekemuseum, de Mascobossen, de 
Hoge Dijken, het Klein Strand,… 
Elk toeristisch, cultuur-historisch plekje maar ook 
alle natuurschoon is ooit wel eens beschreven in 
één van onze deelnemingsbrochures.’

DANKBAARHEID EN OPMERKZAAMHEID

Vijfenveertig jaar lang een zestigtal vragen uit de 
mouw schudden, ook dat is niet evident. 

Gaby Synaeve: 
‘Je moet je ogen en oren open houden. Jabbeke is 
uiteraard niet zo dankbaar als een stad om vragen 
te verzinnen, maar zelfs als ik wacht op Christiane 
voor de etalage van de bakkerij, ben ik onbewust 
bezig met informatie op te slaan. En in de auto ligt 
er altijd wel een papier en pen klaar!’

Natuurlijk hebben de Jabbeekse tegenhangers van 
Holmes en Watson wel al eens kritiek geïncasseerd 
op de organisatie van hun zoektocht, maar ze trekken 
zich vooral op aan de vele goede commentaren. 

Die dankbaarheid drijft hen, na al die jaren, nog 
altijd voort. Sportraad en sportdienst zorgen sinds 
een vijftal jaar voor de praktische en fi nanciële 
ondersteuning. Walter Jodts, lid van de vzw 
sportbeheer, is verantwoordelijk voor de website. 
De samenwerking met het gemeentebestuur maakt 
het mogelijk dat het koppel wat ontlast wordt en 
doet waarin het goed is: een zoektocht samenstellen.

45-STE EDITIE 

Onder de noemer ‘Zoektocht over de zuidergrens 
van Jabbeke’ gaat de zoektocht Fusieroute door van 
22 mei tot 21 september 2010. 

Zuidergrens, want vanaf Zerkegem gaat het naar 
Bekegem met de laatgotische St.-Amanduskerk 
en naar Ettelgem met het romaans kerkje. Na 
het natuurdomein ‘De Hoge Dijken’ gaat het naar 
Stalhillebrug en vervolgens naar Varsenare. 

Via Beisbroek met zijn planetenpad kunstig aangelegd 
met werken van Jef Claerhout, zakt men terug af 
naar Snellegem waar men een korte wandeling door 
het centrum dient te maken om deze deelgemeente 
en de St. -Eligiuskerk, ’t Oosthof of het Riddershof 
wat beter te leren kennen. 

Om van Snellegem naar ons eindpunt te rijden, zijn 
wij dichtbij de Boerenmolen (1858) met ernaast de 
prachtige visvijver, waarna de deelnemers de laatste 
vragen te verwerken krijgen in het centrum van 
Jabbeke.

 

Beeld van de 40ste editie van de fusieroute, die tegelijkertijd ook 
de laatste editie was die het koppel alleen organiseerde. Vanaf 
dan werd de fusieroute een samenwerkingsproject tussen hen, het 
gemeentebestuur, de sportraad en de vzw sportbeheer.

De toeristische zoektocht Fusieroute ‘Over de 
zuidergrens van Jabbeke’ is 33 kilometer lang, 
wat maakt dat het zowel met de fi ets als met 
de auto kan worden afgelegd. Deelnemen 
kan tussen 22 mei en 19 september 2010. 
Een inschrijvingsbundel kost 7 euro en is te 
bekomen in de gemeentehuizen van Jabbeke 
en Varsenare of bij diverse horecazaken. Op 
de avond van de prijsuitreiking gaat niemand 
met lege handen naar huis.

Inlichtingen: Gino Jonckheere, sportdienst 
(050/81 02 06) en Gaby Synaeve (050/81 
20 79). 



te bundelen in 104 attractieve pagina’s. Behalve de geschiedenis en de 
bezienswaardigheden komen ook natuur en recreatie (met aandacht 
voor de wandel- en fi etsroutes) en de Jabbeekse streekproducten aan 
bod. Verder staat in de gids een uitgebreid overzicht van alle Jabbeekse 
logiesverstrekkers en horeca-etablissementen.’

Tijdens de offi ciële voorstelling van 
de gids uitte burgemeester Hendrik 
Bogaert dan ook zijn verwondering 
over de initiatieven van de 
Middenstandsraad: De Nacht van 
Jabbeke, belgerinkel naar de winkel, 
de toeristische gids en straks ook de 

wekelijkse markt. 

Dank aan alle medewerkers hiervoor. Ook mensen die niet in de 
schijnwerpers staan en op de achtergrond een onmisbare rol spelen.
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cultuurdienst

Jeroen Trybou

tOeriStiSCHe OntWiKKeling
De gemeente Jabbeke ontplooit haar toeristische werking. Begin 2009 werden namelijk 5 nieuwe 
wandelpaden voorgesteld en nu komt de gemeente met de uitgave van een nieuwe toeristische 
gids op de proppen. De nieuwe toeristische gids kwam tot stand onder de positieve impuls van 
onze middenstands-, cultuur- en milieuraad.

De eerste druk van de toeristische gids dateert pas van 
2006. Wegens het succes drong zich eind 2008 echter 
een herdruk aan. Van haar middenstandsraad ontving de 
gemeente Jabbeke daaropvolgend een brief met duidelijke 
visie over die herdruk: een viertalige gids met een inhoud 
die zodanig opgesteld zou worden dat deze langere tijd 
actueel zou blijven en toch de interesse zou opwekken 
van de toerist, maar ook van de Jabbekenaar zelf.

Philippe Warlop, voor-
zitter van de Midden-
standsraad, kreeg daar-
op de toestemming 
van de gemeente Jab-
beke om de gids in 
gemeentelijke regie op 
te maken. 

‘Over het uiteindelijke 
resultaat zijn we erg tevreden.  
Het boekje is in hetzelfde 
formaat als de boekjes van 
de wandelpaden, en past zo 
perfect in het rijtje.’

Dat is echter nog niet 
het einde. De herwerkte 
toeristische gids werd op 
19 maart voorgesteld in 
het prachtige decor van het 
Permekemuseum. De keuze 
voor die locatie was niet 
toevallig, want voor zowel 
gemeente als Permekemusem 
was de uitgave en de 
voorstelling van het boek een uitgelezen kans om de 
verregaande samenwerking die beide partijen zoeken 
verder te concretiseren. Met deze partner wil het 
bestuur Jabbeke namelijk uitbouwen als een toeristisch 
knooppunt.

Isabelle Louis, sche-
pen van Toerisme ver-
woordt het: ‘Er zijn 
nog enkele projecten 
waarvan de fi nalisatie 
te verwachten valt.

Vooreerst willen 
we samenwerken met het Permekemuseum om een 
toeristisch kantoor op te richten. Ten tweede kunnen we, 
in samenwerking met Rotary Jabbeke, infobordjes plaatsen 

bij belangrijke monumenten, startend in Snellegem.  Die 
bordjes komen voornamelijk langs de vijf wandelpaden, 
die een promintente plaats kregen in de nieuwe gids, net 
als het Permekemuseum.’

Op die manier sluit zich langzaam een netwerk waarin 
de bezoeker van Jabbeke perfect begeleidt wordt. Dit 
komt de middenstand van Jabbeke ten goede (denk 
aan het economisch effect), maar ook de Jabbekenaar 
zelf, die zo makkelijk informatie kan inwinnen over de 
bezienswaardigheden in eigen gemeente.

Die informatie werd zorgzaam samengesteld door de 
cultuurraad, onder leiding en stuwende kracht van 
voorzitter Marcel Desmedt, en door de milieuraad, 
waarvoor voorzitter Erik Blauwet optrad als trekker.

isabelle louis: ‘Uiteraard danken wij ten zeerste de 
Middenstandsraad, die de druk fi nancieel droeg, maar ook 
met haar leden een grote inspanning leverde om gegevens 
van deelnemende, en niet-deelnemende handelaars te 
verzamelen. Johan Scherrens bezocht elke zaak en vroeg 
de gegevens na te kijken. Onze medewerkster Tine 
Rosseel trad ondersteunend op.’

Philippe Warlop: ‘De opmaak van dergelijk boek 
bleek geen sinecure. Naast de ingekorte Nederlandse 
tekst moesten we snoeien in de vertalingen naar het 
Frans, Duits en het Engels. Daarnaast speelde de strakke 
deadline ons parten. Soms dachten we: ‘dit halen we 
nooit’.

Ondanks die moeilijkheden slaagden we er in een 
veelheid aan interessante informatie uit onze gemeente 

De toeristische gids Jabbeke, 
dat is:

• 42 horecazaken, met frituren, 
café’s, restaurants, hotels, bed 
and breakfasts, een camping en 
producenten van streekproducten.
Elke zaak kreeg een eigen kolom met 
meer informatie en een foto, werd 
opgenomen in een overzichtelijke lijst 
en op een grondplan van de gemeente 
Jabbeke. 

• Algemene informatie over 
elk van de 5 deelgemeenten van 
Jabbeke: Jabbeke, Snellegem, Stalhille, 
Varsenare en Zerkegem.

• 27 bezienswaarigheden, van 
Permekemuseum tot het piepkleine 
graf van Marcel Malstaf op het 
kerkhof van Stalhille. De lezer krijgt 
geschiedkundige informatie in 4 talen.

• 45 prachtige foto’s van 
bezienswaardigheden.

• 14 interessante 
ontspanningsmogelijkheden, 
waaronder de 5 wandelpaden 
die de gemeente rijk is, en het 
Permekefi etspad.

• 8 belangrijke, jaarlijks 
terugkerende evenementen, 
overzichtelijk per deelgemeente 
opgesteld.

Voor elk wat wils

De gids besteedt aandacht aan het culturele 
Jabbeke, met bovenal het Permekemuseum, de 

grote culturele trekpleister.

Wie meer geïnteresseerd is in wandelen,  
fi etsen en natuurbeleving, krijgt de nodige 

informatie om aan de start te komen.

Zo biedt de gids een brede waaier aan 
mogelijkheden in Jabbeke.
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leg een SPeelStraat VOOr je deur
Spelen op straat, ravotten met de kinderen van de buren, de straat volkliederen met stoepkrijt, een partijtje 
badminton vlak voor de deur, … welk kind droomt er niet van? De speelstraat maakt het mogelijk!  Eén 
week lang worden verkeer en geparkeerde auto’s uit de straat gebannen en krijgen spelende kinderen (én 
volwassenen!) alle ruimte.
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Een speelstraat is een bewonersinitia-
tief: u vraagt als bewoner zelf om van 
uw straat een speelstraat te maken 
en de weg één week lang af te sluiten 
voor het verkeer van 14 u tot 19 u. 

Buiten spelen is positief voor de ont-
wikkeling van kinderen, ze maken 
nieuwe vriendjes, spelen anders en 
creatiever. 
Bovendien bevordert een autoloze 
straat het buurtleven.

Stappenplan

De organisatie van speelstraten ge-
beurt via een stappenplan en een 
ti-ming. elke aanvraag dient te 
worden ingediend voor 15 mei 2010 
via het daartoe bestemde aanvraag-
formulier. dat u kunt aanvragen via 
het e-mail-adres jeugddienst@jab-
beke.be.

Na goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen bezorgt 
de jeugddienst aan de aanvrager een 
bewonersbrief en een bewo-
nersenquête die de andere inwon-
ers informeert over het initiatief.

Indien meer dan de helft van de be-
woners (geteld volgens de huisnum-
mers) zich akkoord verklaart, dienen 
de bewonersenquêtes, samen met de 
volledige gegevens van de meter en 
de peter te worden ingediend bij de 
gemeentelijke jeugddienst.

Wat doet de gemeente?

Het gemeentebestuur Jabbeke levert 
het materiaal (afsluithekken) voor 
de wegafbakening, een verkeersbord 
C3 met onderbord ‘speelstraat 
van 14u tot 19u’. 

Daarnaast biedt het gemeentebestuur 
Jabbeke vijf reuzegezelschapsspe-
len aan voor gebruik in de speelstraat. 

Uiteraard kan er door de bewoners 
en kinderen steeds voor een aanvul-
ling gezorgd worden.

De organisatie van speelstraten 
gebeurt als bewonersinitiatief 
in samenwerking met een me-
ter- en peterschap (doorgaans zal 
dit opgenomen worden door de 
aanvrager(s)). 

De samenwerking tussen de meters 
en peters van de speelstraat en het 
gemeentebestuur Jabbeke wordt 
vastgelegd in een afsprakennota.

Dit jaar start de ge-
meente Jabbeke op-
nieuw met de speel-
straten. 

Dit impliceert dat er 
gedurende de zomer-
vakantie in elke (deel)
gemeente één keer een 
speelstraat zal worden 
georganiseerd voor een 
periode van één week.

BELANGRIJKE VOORWAARDEN

• De (kandidaat)speelstraat heeft een
  maximumsnelheid van 50 km/h.
• De straat ligt in een wijk met een
  woonkarakter.
• De straat heeft geen (belangrijk)
  doorgaand verkeer.
• De straat heeft geen doorgaand
  openbaar vervoer.
• Meer dan de helft van de bewoners
  gaat akkoord met de inrichting van  
  een speelstraat.
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Stefaan Desmedt

PO
LIT

IE
WijKagenten jaBBeKe VOOrgeSteld
Sedert geruime tijd werd het korps van de wijkpolitie Jabbeke aangevuld met een aantal nieuwe 
gezichten. Om een duidelijk beeld te scheppen van wie nu precies uw wijkagent is en tot wie u zich 
kunt wenden, wordt er een kort overzicht geschetst.

WIJKPOLITIE JABBEKE

V.l.n.r. Noël Van Daele, Bart Sanders, Ilse Huys, Tamara Vereecke,
Ann Verburgh, Philippe Casier, Kenny Sinnaeve, Dirk Tant

C. Permekelaan 8 - 8490 Jabbeke - tel.: 050/81 01 00 - e-mail: wijkpolitie@jabbeke.be

STALHILLE
Kenny Sinnaeve

ZERKEGEM
Dirk Tant SNELLEGEM

Philippe Casier

VARSENARE
Ilse Huys
Kenny Sinnaeve

JABBEKE
Bart Sanders
Ann Verburgh
Philippe Casier
Vereecke TamaraTechno-preventief 

advies
Bart Sanders

Slachtofferbejegening

Noël Van Daele
Ann Verburgh

MEGA-project

Philippe Casier
Ilse Huys

Noel Vandaele

Buurtinformatie-
netwerk

Kenny Sinnaeve
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Katrien Develter

OCmW Start BOOdSCHaPPendienSt
Binnenkort gaat OCMW Jabbeke van start met een eigen boodschappendienst. De 
boodschappendienst is bedoeld voor personen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zelf 
boodschappen te doen. Elke persoon die wenst gebruik te maken van deze dienst moet kunnen 
aantonen dat er een duidelijke nood is.
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Binnen de diensten van OCMW Jabbeke is een nieuwe dienst opgestart, namelijk de boodschappendienst. 
Deze dienst werd in het leven geroepen voor personen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zelf 
hun boodschappen te doen.

Een vrijwillige chauffeur van OCMW Jabbeke komt langs bij u thuis, u bezorgt een boodschappenlijstje en 
de boodschappen worden gedaan in winkels op het grondgebied van Jabbeke, bij voorkeur in een winkel 
dicht in uw buurt, en deze worden daarna bij u thuis afgezet.

Het gaat om kleine boodschappen zoals de bakker, de slager, de apotheker, de post,... De boodschappen 
worden gedaan op een vaste dag in de week, namelijk de woensdagvoormiddag.

De doelgroep die in aanmerking komt voor 
de boodschappendienst zijn de personen 
die voldoen aan de volgende criteria:

• Alleenstaanden met een attest van 
zorgverzekering
• Alleenstaanden met een attest van 50% 
handicap van de onderste ledematen
• Alleenstaande senioren vanaf 80 jaar
• Anderen (langdurig zieken, mensen met 
een handicap, revalidatie na hospitalisatie,...)

Personen die reeds gebruik maken van een 
huishoudhulp binnen het OCMW of die 
reeds een beroep doen op andere diensten 
zoals familiehulp, komen niet in aanmerking 
voor de boodschappendienst.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gebruiker belt minimum twee dagen vooraf naar het OCMW. Het OCMW contacteert een chauffeur 
(OCMW-medewerker) die bij u langskomt op de afge-sproken datum, uw boodschappenlijst in ontvangst 
neemt en de boodschappen voor u uitvoert (u, als gebruiker, gaat niet mee naar de winkel).

Bijdrage voor de boodschappendienst

De gebruiker betaalt dertig euro voor een vijfbeurtenkaart. Met deze beurtenkaart kan de gebruiker vijf 
keer boodschappen laten doen. Eén beurt is telkens goed voor één moment van boodschappen, ook als 
er naar meerdere winkels moet gegaan worden.

Indien u wilt nagaan of u al dan niet in aanmerking komt om gebruik te ma-
ken van de boodschappendienst, en/of verdere inlichtingen wenst, kunt u 
steeds contact opnemen met Inge Welvaert, medewerkster van de sociale 
dienst van het OCMW, via het telefoonnummer 050/81 01 80.

BiBliOtHeeK WOrdt Cinefiel
 BIBLIO

T
H

EEK
De provincie West-Vlaanderen en het fi lmfestival Cinema Novo slaan de handen in elkaar 
om parels uit het alternatieve fi lmcircuit in de kijker te zetten en deze gratis aan te bieden 
in de openbare bibliotheek. Het project kreeg de naam Cinébib.
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Peggy Truyen

Om de drie maanden ontvangt de bib een nieuwe ‘wisselcollec-
tie’, bestaande uit twintig kwalitatieve fi lms. Deze wisselcollectie 
wordt begeleid door een fi lmbrochure waarin je meer achter-
grondinformatie vindt over de geselecteerde fi lms.

Je leest er ook meer over fi lmregisseurs of fi lmregio’s die minder 
bekend zijn bij het grote publiek. Namen als Kim Ki-duk of Ale-
jandro Gonzalez Iñarritu zullen je voortaan vertrouwd in de oren 
klinken.

Hou de Cinébib-display in de bib goed in de gaten. Je vindt er alles 
wat Cinébib te bieden heeft!

De lancering van de collectie wereldfi lms valt samen met de start 
van het fi lmfestival Cinéma Novo (van 11 tot 21 maart 2010).

Meer informatie kunt u vinden op www.winob.be en www.cin-
emanovo.be.

Om de drie maanden ontvangt de bib een nieuwe ‘wisselcollec-
tie’, bestaande uit twintig kwalitatieve fi lms. Deze wisselcollectie 
wordt begeleid door een fi lmbrochure waarin je meer achter-
grondinformatie vindt over de geselecteerde fi lms.

Je leest er ook meer over fi lmregisseurs of fi lmregio’s die minder 
bekend zijn bij het grote publiek. Namen als Kim Ki-duk of Ale-
jandro Gonzalez Iñarritu zullen je voortaan vertrouwd in de oren 
klinken.

Hou de Cinébib-display in de bib goed in de gaten. Je vindt er alles 
wat Cinébib te bieden heeft!

De lancering van de collectie wereldfi lms valt samen met de start 
van het fi lmfestival Cinéma Novo (van 11 tot 21 maart 2010).

Meer informatie kunt u vinden op 
emanovo.be.

TIJDELIJKE SLUITING VAN ALLE BIBLIOTHEKEN

In de week van 19 tot 25 april zullen alle bibliotheken ge-
sloten zijn. Deze sluiting is nodig om de overstap te maken 
naar de server van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS).

Dit systeem werd ontwikkeld door het provinciebestuur 
om de West-Vlaamse bibliotheken te helpen met de verbe-
tering en uitbreiding van hun dienstverlening. 

Na de overstap naar het PBS zal je als bibliotheekgebruiker 
de mogelijkheid hebben om verlengingen en registraties zelf 
te doen via je huiscomputer.
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jaBBeKe leeft
Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een 
dynamische gemeente. 

G
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Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

postzegel

Naar jaarlijkse gewoonte hield 
basisschool De Klimtoren haar 
carnavalsstoet. De stoet ging met 
veel ambiance door het centrum van 
Jabbeke en trok veel toeschouwers. 

De mensen kwamen kijken naar 
de vele creaties van de kinderen: 
brandweerlui, piraten, prinsesjes, 
Mega Mindy’s, heksen en feeën, 
clowns en ridders, helden en 
heldinnen.

Op 20 februari organiseerde het OCMW 
Jabbeke voor de derde keer een jobbeurs 
in het spc Hof ter Straeten.

Op vrijdag 2 april werd de heer Fernand 
Deschacht met een pensioenviering 

gehuldigd voor zijn jarenlange inzet als 
medewerker bij het gemeentebestuur van 

Jabbeke.

Op vrijdag 26 maart organiseerde de sportraad de viering van de 
sportlaureaten 2009. In totaal waren er 45 laureaten. 
De hoofdprijzen gingen naar:
• sportman:  Marino Vanhoenacker
• sportploeg:  krachtbal Jabbeke
• sporter met een handicap:  Ruben Vanhollebeke
• jeugdtrofee jongens:  Jore Van Den Berghe
• jeugdtrofee meisjes:  Fiebe Vandekerckhove
• jeugdploeg:  TC logan
• niet-Jabbekenaar:  Simon Craeye
Verder werden verdienstelijk trainers en bestuurleden gehuldigd.
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• VU
 Het college van burge- 
 meester en schepenen

Info Jabbeke wordt gedrukt 
op milieuvriendelijk gestreken 
papier met 80% gerecycleerde 
vezels. 
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Ik wens het volgende te melden (geef een duidelijke omschrijving van de aard en de plaats 
van het probleem). Online melden kan via www.jabbeke.be - e-loket - meldingskaart - of 
via mailbericht naar gemeentehuis@jabbeke.be

naam:

adres:

telefoon:

NIEUWE PUBLICATIE

De toeristische gids kwam tot stand onder im-
puls van de Middenstandsraad Jabbeke. Aan deze 
uitgave werkten behalve voormelde adviesraad 
ook de cultuur- en milieuraad mee. Behalve onze 
geschiedenis, bezienswaardigheden, natuur, acti-
viteiten en de Jabbeekse streekproducten komen 
ook de logies en de horeca-etablissementen aan 
bod. Een echte aanrader dus zowel voor de toe-
rist als de Jabbekenaar die de gemeente beter wil 
leren kennen.
De gids is gratis te verkrijgen op de gemeentelijke 
dienst Toerisme, Dorpsstraat 3 te Jabbeke of via 
toerisme@jabbeke.be.


