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Voorwoord

Het is een bijzonder goed initiatief van de 
inforedactie om de journalisten die over 
Jabbeke schrijven in de kijker te zetten. 

Ik kan getuigen dat zij op een zeer gedreven 
manier berichten over het reilen en zeilen van 
het leven in onze mooie gemeenten.

We zijn blij dat veel dorpsgenoten op een 
toffe manier in de kijker worden gezet.  Dit 
verdienen ze echt.  Onze gemeente leeft 
dankzij de honderden vrijwilligers.  

We zijn ook tevreden dat de vele concrete 
realisaties van de gemeente op een uitgebreide 
manier aan bod kunnen komen. 

Ook bij de gemeente hechten we veel 
belang aan de eigen communicatie via Info, 
de maandelijkse activiteitenkalender en het 
internet.  Dank aan allen die dit op een zeer 
verzorgde manier blijven doen.

Veel leesgenot en een deugddoende en veilige 
vakantie vanwege,

uw burgemeester,

Hendrik Bogaert

• In het kader van het ontwerp van het gewestelijk
 ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaal
 stedelijk gebied Brugge’ werd advies uitgebracht
 in het kader van het openbaar onderzoek. 

 De gemeenteraad gaf gunstig advies voor de 
 woonzone Varsenare Noord en het eraan gekop-
 peld onteigeningsplan. 

 De gemeenteraad gaf ongunstig advies voor het
 voorgestelde regionaal bedrijventerrein Jabbeke-
 West en voor de deelzone Elfhoek, naast de In-
 dustriezone Noord.

Zitting 19 april 2010

Werken en leveringen

• De uitbreiding van het waterdistributienet in de
 Koestraat - 36.961,65 euro.
• Het ontwerp voor de plaatsing van speeltoestel-
 len, rubberen tegels en een petanqueplein in de  
 Hoge Akker - 21.300 euro.
• De aankoop van 300.000 oranje vuilniszakken 
 - 30.000 euro.

Ruimtelijke ordening

• Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan
 ‘Het Oude Stokerijbos’ werd voorlopig
 goedgekeurd.

• De gemeenteraad gaf goedkeuring aan 24 ver-
 koopsovereenkomsten voor ambachtelijk terrein.  
 Daarmee is de verkaveling Vlamingveld uitver-
 kocht.
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Veronique 
Vanhessche

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 mailbericht aan gemeentehuis@
jabbeke.be. Wij laten u alvast de voornaamste beslissingen.

u

Ambachtelijke verkaveling Vlamingveld - gerealiseerd in drie fasen - zal uitein-
delijk, met inbegrip van het bedrijvengebouw, meer dan 60 KMO’s huisvesten.

Afbakening stedelijk gebied Brugge - 
negatief advies voor het bedrijventerrein 
Jabbeke-West en voor een deelzone van 
het bedrijventerrein aan de Elfhoekstraat - 
gunstig advies voor de woonzone Varse-
nare-Noord.
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Zitting 10 mei 2010

Wegverkeer

• Het inrichten van een parkeerplaats voor kort
 parkeren aan de woning Dorpsstraat 1.

Sport en cultuur

• De aanpassing van de verlichting op het hoofd-
 voetbalterrein te Varsenare ten behoeve van de
 samenwerking met Cercle Brugge - 20.000 euro 
 - er is een gebruiksovereenkomst van 2.500
 euro/jaar.
• De jaarlijkse onderhoudsbeurt van de voetbalter-
 reinen - 18.000 euro.
• De aanpassing en het ontwerp voor het sport- 
 en cultuurcentrum Jabbeke ingevolge de nieuwe
 wettelijke bepalingen inzake isolatie, energie en
 toegankelijkheid - 342.271 euro.

• De uitbreiding van de polyvalente zaal in het SPC
 Jabbeke - 107.516 euro.

Ruimtelijke ordening

• Voor een nieuwe verkaveling in de Snellegem-
 straat te Zerkegem wordt de naam ‘Krakkestraat’
 voorgesteld.
• De aanleg van de waterleiding in de ambachte-
 lijke verkaveling Vlamingveld - uitbreiding
 - 125.735 euro.

Zitting 14 juni 2010

Wegverkeer

• Een inrijverbod voor voertuigen langer dan tien 
 meter in de Duineweg.
• Het voorzien van een zebrapad in de Constant
 Permekelaan ter hoogte van de H. Verrieststraat.

Reglementen kermissen en markten

• Een gemeentelijk reglement voor de organisatie
 van openbare markten. Daarbij werd ook een re-
 geling opgenomen voor ambulante activiteiten
 buiten de openbare markten en dit zowel op
 openbaar domein als op privédomein. Er is ook
 een gemeentelijk reglement met betrekking tot
 de organisatie van kermisactiviteiten.

Sport- en Cultuurcentrum Jabbeke - de gemeenteraad koos ervoor om de 
polyvalente zaal uit te breiden van 300 naar 400 zitplaatsen.

SPC Jabbeke - onderdeel van de studie in het kader van de nieuwe energiepresta-
tiewetgeving - investeren in isolatie, luchtdichtheid en ventilatie verdient zichzelf 
terug - de bekomen resultaten kunnen niet vergeleken worden met de situatie in 
de private sector omdat er in de publieke sector minder subsidiëring is.

Veronique
Vanhessche

BElEID
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VaCatuRe BiBLiOtHeeKBediende
Halftijds (19 uur) - GESCO - contract onbepaalde duur - niveau D1-D3

takenpakket  • Boekverwerking, collectieverzorging en uitleendienst
Profiel  • Er zijn geen diplomavereisten, maar beschikken over het getuigschrift ‘initiatie
    bibliotheek-, informatie- en documentatiekunde’ is een pluspunt.
   • U bent bereid tijdens de openingsuren van de bibliotheek te werken (avond en
    zaterdag).
   • U komt in aanmerking voor GESCO-tewerkstelling (na te vragen bij de VDAB; uit-
    keringsgerechtigd werkloos zijn - 1 dag of 6 maand naargelang het diploma - of 
    leefloon ontvangen).

interesse?  Richt uw sollicitatiebrief met cv aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan het college
   van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke. De brieven
   dienen uiterlijk toe te komen op 6 augustus 2010.

meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann Gheeraert via het telefoonnummer
   050/81 01 52 of via mail ann.gheeraert@jabbeke.be.

Jeugdwerkbeleid

• Goedkeuring voor een aanpassing van het
 gemeentelijk subsidiereglement voor de 
 jeugdwerkinitiatieven, kadervorming en pro-
 jectwerking. Daarbij worden ook punten 
 toegekend voor rationeel energiegebruik en 
 de milieuzorg.
• De forfaitaire kostenvergoeding voor de 
 vrijwilligers - animatoren van de vakantie-
 werking ‘Speelkriebels’ wordt opgetrokken 
 van 25 euro/dag naar 30.22 euro/dag (wet-
 telijk maximum).

Brandweer

• In het kader van de brandweerhervorming
 wordt in de regio Brugge-Oostende een ini-
 tiatief genomen voor het starten van een 
 operationele prezone. De gemeenteraad be-
 slist dat Jabbeke daartoe wil toetreden, 
 waarbij  Jabbeke instaat voor een aandeel in 
 de werking ten bedrage van 1.54%. Terzelf-
 dertijd wordt gevraagd om een oplossing te
 zoeken voor de lange interventietijden van
 de brandweer.

EEN ANTWOORD BIJ OPENBARE ONDERZOEKEN?

Een tijd nadat openbare onderzoeken, in het kader van 
voornamelijk de procedures ruimtelijke ordening, verlo-
pen zijn, wordt het bestuur geregeld gevraagd  of er ten 
aanzien van een schriftelijk geformuleerd bezwaar een 
antwoord bekomen kan worden.

Wat op zich als logisch ervaren wordt, met name een 
behoorlijk antwoord op een standpunt ten aanzien 
van de overheid, is in de praktijk evenwel niet mogelijk.

Het antwoord op de gemaakte opmerkingen zit meest-
al vervat in de al of niet toegekende vergunning of het 
al dan niet weerhouden uitvoeringsplan. Een antwoord-
schrijven ten aanzien van bezwaarschrijvers is in deze 
bij decreet geregelde procedures niet voorzien.

Wenst u te weten welke behandeling uw bezwaar 
kreeg, dan kunt u bij procedures op gemeentelijk vlak 
wel een afschrift vragen van de behandeling van het 
bezwaar door het schepencollege of door de GECORO.

Bij het openbaar onderzoek voor de afbakening van het 
regionaal stedelijk gebied Brugge worden alle bezwaren 
behandeld door de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (VLACORO).



Stefaan
Desmedt

JTV - Al VAN GEHOORD?

Een jaar geleden werd geopteerd om te starten met webfi lm-
pjes in eigen regie. Een fi lmpje is immers de beste manier om 
een boodschap, een dienstverlening, een evenement of mensen 
te brengen. Het is meteen ook een vorm van lokaal beeldarchief.

JTV richt zich vooral op de promotionele en ondersteunende 
kant van het gemeentelijk gebeuren. Het beoogt ook één van de 
elementen te zijn van gemeenschapsvorming.  

JTV wil vooral promoten en haar inwoners en talrijke intia-
tieven in de kijker zetten. Sommige webfi lmpjes leren u een an-
dere, misschien minder bekende kant van de gemeente Jabbeke 
of haar inwoners kennen.
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JtV - JaBBeKe een JaaR in BeeLd
Sinds een jaar brengt de gemeente Jabbeke op haar webstek met JTV promotionele fi lmpjes van Jabbeekse 
evenementen, waarbij ook inwoners en initiatieven in de kijker worden gezet. Het is de bedoeling om met 
JTV het lokale nieuws te ondersteunen en de band tussen de burger en de gemeente te versterken. JTV 
heeft in haar éénjarig bestaan reeds een heuse evolutie doorgemaakt. Een beeld van een beeld.

Offi ciële inhuldiging van de wandelpaden

De Tussenstop te Varsenare was op 4 mei 2009 met de persvoorstelling en 
de offi ciële inhuldiging van de vijf nieuwe toeristische wandelpaden het decor 
en het startschot van JTV. Door de aanwezigen en genodigden werd het 
Blauwe Torenpad alvast ingewandeld. 

Sponsortocht Q-Music doorkruist Jabbeke

Op woensdag 9 september 2009 doorkruiste de wandel- en sponsortocht 
van Kurt Rogiers en Sven Ornelis van Q-Music ten voordele van Handicap 
International het grondgebied Jabbeke. 
Het gemeentebestuur Jabbeke en de Gemeentelijke Raad voor Ont-
wikkelingssamenwerking schonken 1000 euro aan dit goede doel. 

Inwoner in de kijker - Ruben Vanhollebeke

Ruben Vanhollebeke behaalde een zilveren medaille in de discipline boog-
schie-ten op het wereldkampioenschap voor blinden en slechtzienden te 
Praag in augustus 2009. Ruben is reeds slechtziend van bij zijn geboorte. 
Hij heeft last van tunnelzicht en nachtblindheid en ziet niet veel meer dan 
silhouetten.

Heropening containerpark

Naar aanleiding van de aanpassingswerken en de herinrichting van het con-
tainerpark en het invoeren van het DIfTAR-systeem dat op 1 februari 2010 
in voege trad, werd een toelichtend fi lmpje gemaakt. 

Het nieuwe sport- en cultuurcentrum Jabbeke - start van het project

Sinds het begin van 2010 wordt er wekelijks vergaderd voor de technische 
planning van het bouwdossier, de bouwwerken en de aanleg van het park. Op 
9 februari werd ter plekke gegaan met het ganse team inzake de inplanting 
van het gebouw, en werd de omgevingsaanleg en de situering ten opzichte 
van de dorpskern bekeken.

Muskusratten niet langer een probleem

In maart werd op de laatste coördinatievergadering van de rattenbestrijders 
van het regionaal comite Blankenberge het jaarrapport 2009 bekendgemaakt. 
uit dit rapport bleek dat er reeds enkele jaren geen muskusratten meer 
gevangen worden in Jabbeke.

Viering van de sportlaureaten 2009

In het sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten te Varsenare 
werden op vrijdag 26 maart de sportlaureaten 2009 gehuldigd. 
Sportman van het jaar 2009 was ontegensprekelijk triatleet en 
‘bink’ Marino Vanhoenacker. 

Kunstroute 2010

Naar aanleiding van de Kunstroute 2010 werd ten huize gegaan 
van een aantal Jabbeekse kunstenaars. In de diverse luiken maakt 
u kennis met hun belevening, muzen en begeestering. uit hun 
uitvoerige verwoordingen gaven we een korte refl ectie.

Offi ciële inhuldiging jaagpad kanaal Brugge-Jabbeke-Oostende

Op dinsdag 18 mei werd het jaagpad langs het kanaal Brugge-
Jabbeke-Oostende offi cieel ingehuldigd door Vlaams minister van 
mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits en de lokale be-
sturen van Jabbeke en Brugge.

Vierde editie van de Highlandgames Snellegem

In het kader van Snellegem-kermis werd in het weekend van 26 
en 27 juni reeds voor de vierde keer de Highlandgames geor-
ganiseerd. JTV zorgt ook voor promotionele en inhoudelijke 
ondersteuning.

Zerkegem(naren) in beeld

fotografe Pascale Schotte maakte in het kader van haar eindwerk 
een reeks intrigerende en pakkende foto’s van Zerkegemnaren. 
De zwart-witfoto’s weerspiegelen een beklijvend beeld van 
menselijke portretten.

uW MENING?

Zoals bij elk nieuw initiatief is het belangrijk om na verloop van 
tijd even feedback te krijgen.  Hebt u een mening, suggesties of 
een voorstel voor een webfi lmpje, laat dan niet na om contact 
op te nemen met Stefaan Desmedt via het telefoonnummer 
050/81 01 54 of via stefaan.desmedt@jabbeke.be.

Een mini-script en eventueel wat beeldmateriaal kunnen een 
goede basis zijn voor een boeiend fi lmpje over uw activiteit, 
viering, vereniging, verdienstelijke collega, originele prestatie of 
zelfs bedrijfsactiviteit (voor zover het niet gaat om commer-
ciële of politieke promotie).

JTV enkel via de gemeentelijke webstek 
www.jabbeke.be.

dienst cultuur

Jeroen Trybou
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Jeroen Trybou

Van ViJF JaaR VeR
Voor de vijfde keer organiseert de cultuurraad ‘Poëzie in de Tuin’. De jubileumeditie werd 
plechtig geopend in het gemeentehuis van Jabbeke. Daar werd het boek ‘van vijf jaar ver’.
voorgesteld.

Vijf jaar al spannen de mensen van de werkgroep 
poëzie zich in om Zerkegem op de kaart te zetten 
als een poëziedorp. Een inspanning die lokaal talent 
een platform wil geven om haar taalvirtuositeit in de 
verf te zetten. Het spreekt dan ook voor zich dat na 
die vijf jaar het beste van ‘Poëzie in de Tuin’ gebundeld 
werd in een offi ciële publicatie. De bloemlezing kreeg 
de toepasselijke titel ‘Van vijf jaar ver’. Met dit boek 
mikt men op een breder publiek, maar wil men ook 
alle medewerkers van de laatste vijf jaar bekendheid 
geven.

Er werd gekozen voor een sobere, maar degelijke 
afwerking in softcover. Om een breder publiek te be-
reiken dan de jaarlijkse brochure die de wandel- en 
fi etstochten in Zerkegem ondersteunt, werd het boek 

opgenomen in de isbn-boekenbank.  Hierdoor kan het 
over gans België gevonden en gekocht worden voor 
de prijs van vijf euro, ook al een symbolisch getal. ui-
teraard is er in alle bibliotheken van de gemeente Jab-
beke een exemplaar beschikbaar.

Redactie gebeurde door Christine Deschacht, 
fernand lambrecht en Marcel Desmedt. De cover is 
een ontwerp van kunstenaar Roger Van Den Berghe. 
Volgende dichters werden in het boek opgenomen: 
fernand lambrecht, Norbert D’hiet, Christine 
Deschacht, Marcel Desmet, Gilbert Beirens (†), 
Myriam Vandeweghe, Jan Astaes, Angela Taverne, 
Evert Deloof-Sys, Guido Van Poucke (†), Trees 
Mestdag en urbain Vanbossel.
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van vijfjaarver2.indd   1 18/05/2010   09:16:35

Van links naar rechts: Angela Taverne, Michèle 
Mosar, Fernand Lambrecht, Peter Lanszweert, 
Sabine Mosar, Marcel Desmedt, Pascale Chavatte, 
Lieve Huybrechts, Myriam Vandeweghe, Jean-Marie 
Gosset, Trees Mestdag, Christine Deschacht, Luc 
Baeye, Diederik Monteyne, Urbain Vanbossel en 
Norbert D’hiet. (foto Nikolas Verstraete)

Titel: Van vijf jaar ver
Coverontwerp:  Roger Van Den Berghe. 
Aantal pagina’s:  48
ISBN:  9789081556408
Verschenen:  11/06/2010
Redactie:  Deschacht Christine
 lambrecht fernand 
 Desmedt Marcel
Prijs: 5 euro
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De organisatie van een wekelijkse markt te Jabbeke 
komt er op initiatief van het gemeentebestuur Jab-
beke en de Middenstandsraad. Geruime tijd en in 
overleg werd gezocht naar een geschikte locatie om 
dit sociaal gebeuren te laten doorgaan.

In samenspraak met de zelfstandigen, de marktkra-
mers, het gemeentebestuur en de Middenstands-
raad werden de diverse locatiemogelijkheden 
bekeken: de parking van de sporthal achter de kerk, 
vervolgens de parking tegenover het gemeentehuis 
en de Dorpsstraat. 

De parking van de sporthal achter de kerk kreeg 
van de marktkramers weinig kans op slagen, daar 
een markt een sociaal gebeuren moet zijn en de 
lokale horecazaken hier een graantje moeten kun-
nen meepikken. De parking tegenover het gemeen-
tehuis bleek dan weer te klein. 

Het beste alternatief was het verkeersvrij maken 
van de Dorpsstraat op vrijdagvoormiddag, waarbij 
de handelszaken voldoende bereikbaar blijven.

De gemeentelijke preventieambtenaar Norbert De-
monie werd aangesteld als marktverantwoordelijke. 
Norbert Demonie heeft heel wat relevante er-
varing met de organisatie van avondmarkten en 
gelooft in de slaagkansen van de Jabbeekse markt 
op vrij-dagvoormiddag.

Norbert Demonie: 
‘We beseffen dat dit geen 
makkelijke taak is, omdat 
je voor iedereen goed 
moet trachten te doen. 

Er is alvast een grote in-
teresse bij de marktkra-
mers, waarvan er reeds 
een twintigtal aanspraak 
hebben gemaakt op een 
standplaats. 

Het is echter heel belangrijk dat we met een goede 
groep van start gaan en we hopen uiteraard dat de 
markt ook een echte kans krijgt om te slagen.’
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Stefaan 
Desmedt
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JaBBeeKSe maRKt Van StaRt
Met de zomer in het kielzog start het gemeentebestuur Jabbeke in samenwerking met de 
Middenstandsraad een nieuw en ambitieus initiatief: een wekelijkse markt te Jabbeke. De 
wekelijkse markt die doorgaat in de Dorpsstraat zal elke vrijdagvoormiddag plaatsvinden.

De Jabbeekse markt gaat elke 
vrijdagvoormiddag door in de 
Dorpsstraat van 08u tot 13u en dit 
vanaf 2 juli.

Het gele ingekleurde stuk 
(Dorpsstraat en Caverstraat) wordt 
op dat moment verkeersvrij ge-
maakt.

De handelszaken blijven echter vlot 
bereikbaar.

Elke vrijdagmorgen
markt in Jabbeke

Sam Rosseel is een Jabbekenaar met een groot sociaal gevoel. Hij koos voor een 
opleiding in het onderwijs omwille van zijn betrokkenheid met kinderen.  Naast zijn 
professionele band met kinderen is Sam ook in zijn vrije tijd zeer geëngageerd. Via 
vrienden kwam hij in contact met vzw Anda, een organisatie die solidariteitsprojecten 
steunt in het verre Mongolië. 

Sam : ‘De nomaden- of steppebibliotheek is een mobiele bibliotheek die is 
gehuisvest in een ‘ger’ of een vilten tent. Deze tent reist doorheen een groot deel 
van Mongolië om zoveel mogelijk kinderen van nomadenfamilies toegang te bieden 
tot boeken. De ‘ger’ blijft 7 à 10 dagen in eenzelfde ‘soum’, dit is een verzameling van 
nomadententen. De steppebibliotheek doet de meest afgelegen gebieden aan. In de 
bibliotheektent wordt onderwijs gegeven en kunnen boeken worden uitgeleend 
die dan op de terugweg terug worden opgehaald. ‘

In de zomer van 2009 reisde Sam met een groep jonge vrijwilligers naar Mongolië 
om de werking ter plaatste te ondersteunen en het aanbod uit te breiden. 

Daar kon de Jabbeekse bibliotheek een handje helpen. Een doos werd gevuld met prentenboeken. ‘Weinig tekst en 
sprekende tekeningen’ waren de voorwaarden waaraan de boekjes moesten voldoen. In Sams rugzak vertrok de reis 
naar de Mongoolse steppen en zijn unieke bibliotheek. Daar werden ze met grote dank ontvangen. 
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tWeede LeVen VOOR BiBLiOtHeeKBOeKen
Een bibliotheekboek kent vaak een boeiend levensverhaal. Honderden keren wordt het meegenomen in de 
meest verschillende handen en naar de meest uiteenlopende plaatsen: badkamers, klaslokalen, treinwagons, 
verre luchthavens. Soms wacht er na deze toch al spannende bibliotheekcarrière nog een tweede, in dit geval 
Mongoolse leven.

Via de mobiele bibliotheek werden al meer dan 
7000 kinderen bereikt. De mobiele bibliotheek is 
gehuisvest in een ‘ger’ of vilten tent. 

Meer informatie kunt u vinden op http://vzwanda.
brugseverenigingen.be.

Mongolië is een land met een oppervlakte zo groot 
als de Benelux, frankrijk en Spanje samen. Er leven 
zo’n 2.5 miljoen mensen, grotendeels nomaden met 
een zwervend bestaan.

Ze leven in vilten tenten en verhuizen meerdere 
keren per jaar om hun kuddes van vers voedsel te 
voorzien. Contact met de buitenwereld en boeken 
verloopt bijzonder moeilijk. u



Kristof Vandekerckhove: ‘februari 
2009, KlJ Jabbeke trapt zijn eerste 
activiteit af.  Om politiek correct te 
zijn: haar activiteit.  Zes van de zeven 
enthousiaste opstarters zijn immers 
meiden. 

Het idee om een KlJ op te richten 
ontstond zes maand vroeger, ergens 
op een feestje in een serre.  Het losse 
idee nestelde zich in de breinen van 
een aantal gemotiveerde mensen met 
KlJ ervaring in Koekelare, Gistel & 
Houtave.  

En heel kort samengevat: wat begon 
als een los idee was na zes maanden 
zwoegen en zweten, bespreken en 
discussiëren, plannen en herplannen 
een feit: een eigen KlJ in Jabbeke. 

Halfweg een werkjaar starten is na-
tuurlijk geen geschenk.  Het enthou-
siasme van bestuur en nieuwe leden 
zorgt echter voor een enorme boost 
waarmee grote en kleine hindernis-
sen worden genomen.  

Eind augustus telde het piepjonge KlJ 
Jabbeke een goeie 60 leden. Beves-
tigen is voor iedere nieuweling een 
moeilijke opdracht.  De start in sep-
tember 2009 wordt dan 
ook met enige gezonde 
nervositeit voorbereid.  

Het bestuur is onder-
tussen versterkt en 
uitgebreid naar twaalf 
mensen…  

De startactiviteit is er ‘boenk’ op.  ‘Ter 
Dreve’ barst die startavond bijna uit 
zijn voegen en dat is de voorbode van 
een super nieuw werkjaar. Midden 
juni 2010 staat de teller op net 100 
leden.

Maar wat is nu het grote verschil met 
al die andere jeugdbewegingen?  Eerst 
en vooral start KlJ Jabbeke pas vanaf 
16 jaar; een groep die in Jabbeke voor-
dien niet echt aan zijn trekken kwam.  

De meeste activiteiten vallen ook op 
vrijdagavond en iedereen vindt er wel 
zijn goesting: hollywoodiaanse fi lm-
avond, themakwisje, crazy carnaval-
feestje, dropping in Noord-frankrijk, 
gewestactiviteiten, zomerkamp…  

In KlJ hoef je bovendien ook niet lei-
ding of bestuur te worden op je 18de.  

Door onze manier van werken kan 
je je perfect blijven amuseren als lid.  
En KlJ is ook een beweging waar je 
massa’s nieuwe mensen leert kennen 
en oude bekenden terug tegen het lijf 
loopt. 
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KLJ JaBBeKe, in de Running SindS 2009
Nog nooit van Katholieke Landelijke Jeugd gehoord? Daar komt nu verandering in want sinds 2009 heeft het 
landelijke Jabbeke haar eigen KLJ-afdeling. En dat is een schot recht in de roos.

Een groepsfoto van de geslaagde 
startactiviteit in zaal Ter Dreve - 
september 2009

Kristof  Vandekerckhove
Bestuurslid KLJ Jabbeke
Mental coach

u

BIBlIO
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Peggy
Truyen

BiBLiOtHeeK OP Het inteRnet
Door de succesvolle overstap naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) zijn een aantal nieuwe 
internetmogelijkheden ontstaan. Thuis verlengen en reserveren zijn daarbij de belangrijkste. Een 
korte uitleg.

THuIS JE uITlEENTERMIJN VERlENGEN

Is je uitleentermijn bijna verstreken? Via de 
gemeentelijke website kunt u de door u uit-
geleende materialen ook thuis zelf verlengen.

Werkwijze

•  Surf naar www.jabbeke.be en ga naar de 
 bibliotheekpagina.
• Klik op ‘verlengen en reserveren’ 
 (rechts bovenaan).
• Tik de barcode van uw lenerspas en je 
 geboortedatum in en klik op ‘aanmelden’
• Klik op ‘mijn uitleningen, met verleng-
 mogelijkheid’.
• Vink de titels aan die je wil verlengen in
 de eerste kolom en klik onderaan 
 rechts op ‘verleng uw selectie’. Wil je
 alles verlengen, klik dan op ‘verleng alles’.

! Opgelet: pas bij bevestiging zijn de verlengingen 
ook effectief uitgevoerd. Controleer en noteer 
de nieuwe vervaldatum.

De uitleentermijn van materialen kan maximaal 
twee keer worden verlengd. Materialen die door 
een andere gebruiker zijn gereserveerd, alsook 
dvd’s, kunnen niet worden verlengd.

THuIS JE MATERIAAl RESERVEREN

Krijgt u een boek, dvd of ander bibmateriaal 
maar niet te pakken? Dan kunt u dit vanaf heden 
ook van thuis uit reserveren. Van zodra wat u 
reserveerde in de bibliotheek wordt binnenge-
bracht, wordt dit twee weken opzij gelegd en 
wordt u verwittigd per brief.

Werkwijze

•  Surf naar www.jabbeke.be en ga naar de 
 bibliotheekpagina.
• Klik op ‘verlengen en reserveren’ 
 (rechts bovenaan).
• Tik de barcode van uw lenerspas en je 
 geboortedatum in en klik op ‘aanmelden’
• Klik op ‘nieuwe opzoeking’ en zoek het 
 gewenste materiaal.
• Klik op ‘reserveren’.
• Op het volgende scherm kunt u aan-
 vinken in welke locatie(s) u uw reser-
 vering wilt plaatsen.
• Op het volgende scherm dient u nog-
 maals ‘plaats reservatie’ aan te klikken
 of kunt u de reservatie annuleren.
• Met de knop ‘ok’ en de bevestiging ‘ja’
 komt u terug in de catalogus.

! Opgelet: u kunt enkel uitgeleende werken re-
serveren. Hiervoor betaalt u 0.50 euro van zo-
dra het werk beschikbaar is.

Hou er rekening mee dat u zelf uw reservatie 
dient af te halen in de locatie die u hebt aange-
duid. Indien u ‘alle locaties’ of verschillende lo-
caties hebt gekozen, zal het systeem de locatie 
kiezen waar het materiaal het eerst beschikbaar 
is. Dit wordt meegedeeld in de brief.

lEENGESCHIEDENIS BIJHOuDEN

Wilt u graag bijhouden welke boeken of 
andere materialen u in de bibliotheek hebt 
ontleend? Dat kan door aan de balie te 
melden dat u de uitleengeschiedenis wilt ac-
tiveren. Vanaf dat moment zullen de door u 
gedane ontleningen kunnen geraadpleegd 
worden via uw persoonlijke bibliotheekge-
gevens op het internet. Deze functie wordt 
enkel op uitdrukkelijk verzoek geactiveerd en 
werkt niet met terugwerkende kracht.
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Wim KeRKHOF

Jabbeke is mijn jeugdomgeving, 
daarom was het voor mij leuk om 
hier aan de slag te kunnen gaan. Ik 
weet er mijn weg te vinden, ken er 
wat mensen, wist al op voorhand 
ook een beetje wat er leeft en wie 
de ‘notabelen’ zijn… Als freelance 
journalist voor Het Nieuwsblad en 
Passe-partout schrijf ik over Jabbeke 
sinds november vorig jaar. 

Ik breng alle onderwerpen en thema’s 
aan bod,  maar beleef zelf toch het 
meeste plezier aan de menselijke 
verhalen. Ik merk wel soms wat 
terughoudendheid bij de bevolking 
om met naam en toenaam (en vooral 
met foto!) in de krant te komen. 
Misschien zijn de Jabbekenaars over 
het algemeen op hun privacy gesteld? 

Toch ervaar ik ook een grote 
betrokkenheid van de inwoners bij 
‘hun’ Jabbeke. 

Op welke bijdrage ik best trots ben? 
Om een recent hoogtepunt te noemen, 
de Zerkegemse fotografe die meer 
dan 140 dorpsgenoten fotografeerde. 
De teneur bij de plaatselijke bevolking 
was dat er eindelijk nog eens iets te 
beleven viel in het dorp dat de mensen 
terug massaal naar buiten bracht. De 
dorpelingen waren ook in de wolken 
met de lokale media-aandacht voor 
hun portretfoto’s.  

Ook het ochtendontbijt bij B&B Ter 
Brugge met een groep Brazilianen 
was een zeer leuke ervaring. Je eigen 
gemeente zie je niet vaak door een 
Braziliaanse bril, en het charmeert 
ons landelijke Jabbeke dat het op de 
wereldkaart is terug te vinden. 

Ik haal mijn inspiratie uit de 
gemeentelijke infokanalen, tips 
van inwoners of onderwerpen die 
aangebracht worden door de redactie. 

Mijn ambitie voor de toekomst is om 
mezelf nog verder in te werken en 
zo echt vaste voet aan wal te krijgen 
in Jabbeke, zodat de lezers terecht 
kunnen zeggen dat hun gemeente 
genoeg aan bod komt in de krant.

Timing is cruciaal voor een journalist. 
Voor reportages kan wel eens wat 
vooruit gepland worden, maar bij 
een dagblad zijn er meestal strakke 
deadlines. Toch zijn al mijn bijdragen 
zuiver redactioneel, hoe groot de 
tijdsdruk ook is. 

Andere methodes zoals bijvoorbeeld 
werken op basis van ingezonden 
stukken, worden namelijk niet 
geapprecieerd, noch bij mijn oversten, 
noch bij de lezers. 

Ik ervaar wel een positieve trend in 
de kwaliteit van sommige geschreven 
media. Bepaalde media halen uit 
recessietijden juist hun voordeel, door 
kritischer te worden voor zichzelf.

Wie is Wim Kerkhof?

Geboren in 1978 • studeerde 
communicatiebeheer • opge-
groeid in Varsenare, woont 
nu in Brugge • journalist sinds 
2002 • werkt freelance voor 
de kranten Het Nieuwsblad 
en Passe-Partout • schrijft 
over Jabbeke sinds november 
2009
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JaBBeKe en de LOKaLe media
Bijna dagelijks lees je nieuws over onze gemeente in de regiopagina’s van de kranten. Wie zijn ze, die 
journalisten die over Jabbeke schrijven, wat drijft hen en hoe is hun ervaring met onze gemeente? De 
interviewers geïnterviewd; voor één keer zijn de rollen omgekeerd. We laten Wim Kerkhof, Patrick Anthone 
en Jelle Hanseeuw zelf aan het woord over hun werk en het onderwerp waar ze zo vaak over schrijven: 
Jabbeke.

13

Bijna dagelijks lees je nieuws over onze gemeente in de regiopagina’s van de kranten. Wie zijn ze, die 

‘Ik probeer altijd woord 
en wederwoord te 
bieden, ook de andere 
kant van het verhaal te 
horen en zoveel mogelijk 
betrokken partijen op 
te zoeken. Zo bewaak 
ik ook mijn redactionele 
onafhankelijkheid.’

‘
‘

uAlle artikels over Jabbeke verschijnen de dag zelf nog 
op www.nieuwsblad.be/jabbeke.

JEu
G

D

Stefaan
Desmedt

DE SuCCESfORMulE

Wat zijn nu de ingrediënten 
van die succesformule? Moeilijk 
om dat op papier te zetten … 
want daarvoor heb je eigenlijk 
je zintuigen nodig. Dan zou je de 
KlJ-sfeer opsnuiven, het enthou-
siasme van bestuur en leden 
voelen en de spirit proeven om 
er telkens weer iets super van te 
maken.  

KlJ Jabbeke wil geen eendags-
vlieg zijn. Stilstaan is achteruit-
gaan en daarom kijken we ook 
naar de toekomst. 

KlJ Jabbeke wil haar werking 
verder uitbreiden : ieder jaar 
nieuwe leden aantrekken, de 
bestuurswerking versterken, een 
fuif organiseren om de nodige 
centen in kas te hebben, mis-
schien wel een aantal deel-

werkingen opstarten met een 
eigen vlaggengroep en/of mini-
voetbalploeg, ... wie weet. ‘

inFOFiCHe KLJ JaBBeKe

DOElGROEP   16+

WERVINGSGEBIED  Jabbeke, Varsenare, Snellegem, Stalhille en Zerkgem

ACTIVITEITEN  Tweewekelijks op vrijdagavond of zondagnamiddag

MEER INfO BIJ  leen Vandamme - lenievandamme@hotmail.com - 0472/92 19 91

WEBSITE   www.klj-jabbeke.be

verder uitbreiden : ieder jaar 
nieuwe leden aantrekken, de 
bestuurswerking versterken, een 
fuif organiseren om de nodige 
centen in kas te hebben, mis-
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PatRiCK antHOne

Ik werk al sinds 2000 rond Jabbeke 
en mijn ervaring in de gemeente 
is super ! Ik kom er graag vanwege 
de gemoedelijke, soms volkse, sfeer. 
Ik schrijf vooral graag over cultuur 
en breng graag de mens achter het 
verhaal. 

Ooit gaf de voorzitter van de 
cultuurraad, Marcel Desmedt, in een 
speech een sneer naar de geringe 
belangstelling van de pers. Samen 
hebben we - denk ik - daar af en toe 
wel wat verandering in gebracht. Zo 
waren het ‘Permekejaar 2002’  en 
‘Varsenare 1000’ twee evenementen 
waarmee Jabbeke een aanbod 
had waarmee het ook buiten de 
gemeentegrenzen kon uitpakken. 

En Noël Blontrock heeft me doen 
inzien dat de mensen de ‘verhalende 
stijl’ erg appreciëren.

De relatie met de politiek en de 
fracties in Jabbeke mag ik goed 
noemen. De burgemeester zegt dat 
ik te veel luister naar de oppositie én 
de oppositie zegt dat ik te veel luister 
naar de burgemeester. 

Dus een beter evenwicht kan niet 
hé?  (in maatschappelijk werk en 
gezinsbegeleiding, spreekt Minuchin 
van ‘meerzijdige partijdigheid’). 

Het artikel over Jabbeke dat 
mij het langst zal bijblijven? Dan 
noem ik graag twee recente.  
In december 2009 heb ik een bladzijde 
gewijd aan het marktgebeuren. 

Alles was nog in voorwaardelijke zin, 
omdat het eigenlijk iets is dat Jabbeke 
nodig heeft heb ik het zo opgesteld 
dat men bijna niet meer terug kon. 

Dat voorbeeld toont eigenlijk ook de 
macht van de pers aan. 

Een ander recent artikel - met 
dank aan de tipgever - was dat 
van het onbewoonbaar verklaard 
appartementscomplex. 

Ik meen dat ik hierbij vooral het 
menselijke verhaal heb gebracht 
én het niet spectaculairder heb 
voorgesteld dan het al was.

Wat de inhoud van de artikels betreft, 
kan ik eigenlijk alles brengen in 
samenspraak met de redactie. Jabbeke 
mag in die zin gerust wat actiever zijn, 
meer ‘nieuws’ aanbrengen. Ik ben 
al langer vragende partij voor een 
gedegen communicatiebeleid. 

Het Brugsch Handelsblad werkt  niet 
echt rond reeksen (over Jabbeke); 
een krant werkt ‘sjabloonmatig’, dus 
volgen wij die en voor de rest probeer 
ik altijd zoveel mogelijk ‘de mensen‘ 
te belichten.

‘De burgemeester zegt dat 
ik teveel luister naar de 
oppositie én de oppositie 
zegt dat ik teveel luister 
naar de burgemeester. 
Dus een beter evenwicht 
kan niet, hé?’

Het is soms ‘knallen’ om de Jabbeke-
pagina’s te vullen, omdat ik eigenlijk 
met veel te veel bezig ben. De 
maandagavond moet ik alles afwerken 
om het op vrijdag te kunnen brengen 
in het Brugsch Handelsblad. 

Toch probeer ik zo weinig mogelijk 
ingezonden teksten te behouden of te 
bewerken. Altijd moet er een verhaal 
zijn. Maar inderdaad, omwille van de 
tijdsdruk lukt dat niet altijd. 

En of je nu wil of niet, je wordt 
altijd gestuurd. Het is vooral een 
kwestie om dat te beseffen en een 
evenwicht te bewaren. Maar het lukt, 
denk ik toch, om mijn redactionele 
onafhankelijkheid te bewaren.

Mijn ambitie naar de toekomst toe? 
Zolang ik het nog graag doe, doe ik 
het nog. Je ervaart wel een duidelijke 
evolutie in het brengen van nieuws. 

Om het vrij naar Bram Vermeulen 
te zeggen : ‘Harder jan, hoger jan. Alles 
heb je al maar dat is nog niet genoeg’ 
Ik vind het ook een te betreuren 
maatschappelijke evolutie.

Wie is Patrick anthone?

Geboren in 1971 • studeerde 
sociaal werk aan de univer-
siteit Gent • woont in Asse-
broek • journalist sinds 1998 
en doet daarnaast ook maat-
schappelijk werk • werkt als 
freelancer voor Het Brugsch 
Handelsblad • schrijft over 
Jabbeke sinds 2000

‘

‘
JeLLe HanSeeuW

Jabbeke is natuurlijk geen grootstad, 
waar elke dag groot nieuws te rapen 
valt. Toch zie ik het een beetje als 
een erezaak, om mijn dorpsgenoten 
tijdig en correct te informeren. faits 
divers en rechtbankverhalen doe ik 
normaal gezien niet, daarvoor staan 
gespecialiseerde journalisten dag en 
nacht paraat. 

Wel het ‘zachtere’ nieuws: belangrijke 
projecten en gebeurtenissen, 
opmerkelijke actuele verhalen en 
prestaties van bewoners, handelaars 
of verenigingen, beslissingen die 
invloed hebben op het dorp, de 
gemeentepolitiek, en zo verder.  

Ik ben zelf Jabbekenaar. Ik groeide 
er op, woonde ooit in Zerkegem en 
verhuisde onlangs naar Varsenare. 
Door mijn werk als journalist 
leerde ik de gemeente uiteraard nog 
beter kennen. Iets typisch Jabbeeks 
kan ik niet meteen bedenken. 
Elke deelgemeente is verschillend. 
Misschien staat men in Jabbeke iets 
terughoudender tegenover ‘de pers’ 
dan bijvoorbeeld in Brugge.

Op politiek vlak zit Jabbeke eenvoudig 
in elkaar. Het beleid is volledig in 
handen van één partij. Daardoor kom 
je als journalist automatisch het meest 
met die partij in contact. Al zitten ook 
in de oppositie sterke fi guren, die zich 
inzetten voor de gemeente. Toch blijft 
het contact beperkt. Weinig Jabbeekse 
politici hebben de neiging om zelf de 
pers te contacteren. En hoezeer de 
politici ook hun best doen, heel wat 
onderwerpen uit een gemeenteraad 
zijn moeilijk in een krantenartikel te 
gieten.

‘Tijdens één van mijn eerste 
persmomenten in het gemeentehuis 
belandde ik aan tafel met minister Hilde 
Crevits. Die kwam op werkbezoek 
om enkele Jabbeekse dossiers te 
bespreken. Een medewerker stuurde 
me de vergaderruimte binnen, hij 
dacht blijkbaar dat ik de chauffeur van 
de minister was. 

Mijn eerste undercoveropdracht 
duurde jammer genoeg maar een 
minuutje. Ik werd vriendelijk verzocht 
om buiten de persbabbel af te 
wachten.

Ik probeer steeds beter op de 
hoogte zijn van wat er reilt en zeilt 
in de regio. Dat kan door nog meer 
onder de mensen te komen. Al is het 
moeilijk, de werkdagen zijn vaak lang 
en vermoeiend, ook in het weekend. 
Zaterdag is de enige dag zonder 
deadline, tenzij ik iets lever aan De 
Zondag. De dagelijkse deadline ligt op 
18 uur voor de meeste teksten, voor 
sommige 22 uur. Naarmate de dag 
vordert, stijgt de spanning om alles 
tijdig rond te krijgen. 

Als alles binnen is, begint de 
voorbereiding voor de volgende dag, 
zodat ik meestal niet voor 20 uur 
klaar ben. Als er nog gemeenteraad is 
of een andere late activiteit, dan durft 
de werkdag gemakkelijk uitlopen tot 
23 uur.

Via mail komen persberichten en 
uitnodigingen voor persconferenties 
binnen.  Daaruit maak ik een eerste 
selectie en stel een agenda samen, 
verdeeld over mijn gemeenten 
Jabbeke, Brugge, Oudenburg en 
Zuienkerke. 

Afhankelijk van de tijd die ik heb, ga ik 
ter plekke. Die offi ciële zaken dienen 
als basis. Ingezonden teksten letterlijk 
overnemen is voor mij uit den boze, 
hoe hoog de werkdruk ook ligt. 

De uitdaging of de manier om je 
te onderscheiden, ligt in originele 
stukken. Nieuws een andere 
invalshoek geven, zaken opvolgen of 
echte primeurs. Alert zijn voor wat je 
ziet of hoort en die zaken dan ook 
bevestigd krijgen.

Een krantenartikel dient informatief 
en relevant te zijn. Als je dat in het 
achterhoofd houdt, zie ik weinig 
problemen rond redactionele 
onafhankelijkheid. 

‘

‘Vooral de menselijke 
verhalen spreken mij 
aan: het volkscafé dat 
na vele jaren de deuren 
sluit, de vissers die ij-
veren om hun visput 
te behouden, het fami-
liebedrijf dat na 65 jaar 
doorverkocht wordt,...’

Wie is Jelle Hanseeuw?

Geboren in 1983 • studeerde 
af als bachelor marketing 
• opgegroeid in Zerkegem, 
woont nu in Varsenare • 
journalist sinds 2009 • werkt 
freelance voor de krant 
Het laatste Nieuws en le-
vert ook bijdragen voor De 
Streekkrant en De Zondag 
• schrijft over Jabbeke sinds 
februari 2009
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Als alles binnen is, begint de 
voorbereiding voor de volgende dag, 

Ann
Gheeraert
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Er zijn mensen die je proberen te 
beïnvloeden of die teksten willen 
nalezen en er weinig subtiel een 
promotietekst voor zichzelf of 
hun bedrijf van maken. Dan wijs 
ik hen vriendelijk door naar de 
commerciële afdeling.  

Dat journalistiek ook hard en 
competitief kan zijn, heb ik 
jammer genoeg ondervonden 

in de recente zaak rond de 
gemeentefi nanciën. Het toonde 
aan dat sommige mensen daarin 
wel erg ver willen gaan. 

Wat ik van Jabbeke als organisatie 
verwacht? Dat ik van belangrijke 
nieuwtjes als eerste en exclusief 
op de hoogte wordt gebracht 
(lacht). Nee, natuurlijk wil je als 
journalist op de hoogte zijn van 

wat er in de gemeente gebeurde 
of te gebeuren staat, goed of 
slecht. 

Dat geldt ook voor inwoners. 
Een krant is een ideale manier 
om dat over te brengen. De 
communicatie naar de pers toe 
kan wat beter gestroomlijnd 
worden.

‘
JABBEKE IN BEELD

JO deman
fotografe Brugsch 
Handelsblad/
Streekkrant/Tamtam

Contactgegevens:
E-mail: jo.deman@telenet.be
Gsm: 0475/47 56 83

BennY PROOt
fotograaf Brugsch 
Handelsblad

Contactgegevens:
Email: benny.proot@telenet.
be
Gsm: 0475/75 64 49

G
EVAT

miCHeL VanneuViLLe
fotograaf Het Nieuwsblad

Contactgegevens:
Email: fotografi e.vanneuville@skynet.
be
Tel: 050/39 07 74

JeROen neiRinCK
fotograaf Het laatste Nieuws

Contactgegevens:
Email: jeroen.neirinck@telenet.be
Gsm: 0497/44 97 37

Wie zelf nieuws te melden heeft, kan mailen of bellen naar:

Het Nieuwsblad
jabbeke@nieuwsblad.be of wimkerkhof@hotmail.com

0495/25 06 78

Het Laatste Nieuws
jellehanseeuw@yahoo.com - 0473/71 22 74

Brugsch Handelsblad
patrickanthone@skynet.be - 0486/65 63 86

‘ Vooreerst is het belangrijk om je fi ets altijd te sluiten. Ook al ben 
je maar even weg, zo geef je gelegenheidsdieven vrij spel. Sluit je 
fi ets ook met een degelijk slot en bevestig je slot rond het kader 
van je fi ets en een vast voorwerp. Zo voorkom je dat ze je fi ets 
met slot gewoonweg opladen.

laat verder ook niets achter in je fi etstassen of op je 
bagagedrager en verwijder alle afneembare toebehoren.
laat je fi ets ook registreren met je rijksregisternummer. Dit 
maakt het voor de politie makkelijk om te vinden aan wie de 
fi ets toebehoort. Ook kan dit een potentiële dief afschrikken om 
je fi ets te stelen. 

Raakt je fi ets toch gestolen, dan doe je best aangifte bij de lokale wijkpolitie van Jabbeke. Het 
is voor de politie belangrijk om een goede beschrijving te hebben van de fi ets. Hoe beter de 
beschrijving van de fi ets, hoe groter de kans dat we de fi ets bij het terugvinden aan de eigenaar 
kunnen toeschrijven. Deze beschrijving kan je best ergens opschrijven in het geval je deze nodig 
zou hebben. 

Bij deze beschrijving is het belangrijk om te weten:

• welke fi ets het betreft ( merk en type)
• de kleur van de fi ets
• welke kenmerken typerend zijn voor jouw fi ets
• als je fi ets gegraveerd is of niet 
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PO
lIT

IE
BeSCHeRm u tegen FietSdieVen
Sommigen onder jullie zullen het al meegemaakt hebben dat je fi ets werd gestolen. Allesbehalve 
een aangenaam gevoel. Hierbij willen we graag wat tips meegeven om diefstal te voorkomen en 
wat u kunt doen in geval van diefstal.

Is uw fi ets gestolen maar heeft u nog geen nieuws of hij al gevonden is? Kijk eens op de desbetreffende website 
www.gevondenfi etsen.be. Wie weet staat uw fi ets er al op? Wenst u uw fi ets te laten registreren? Hiervoor 
kunt u zich wenden tot de gemeente Jabbeke, bij voorkeur via een aanvraag op de webstek www.jabbeke.be. U 
ontvangt gratis via de post anti-diefstallabels met vermelding van uw rijksregisternummer. Verdere inlichtingen 
kunt u bekomen via het telefoonnummer 050/81 01 11.

Tip: bewaar een digitale foto van uw fi ets.
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ViJFentWintig JaaR natuuRPunt
Natuurpunt bestaat vijfentwintig jaar en dit werd onlangs uitgebreid gevierd met een Natuur.Festival. Reden 
temeer om de huidige voorzitter Kris D’hondt aan het woord te laten.

Voorzitter bij een actieve na-
tuurvereniging, een bewuste 
keuze?

Ja en neen. Voorheen was ik ac-
tief lid van VElT, de Vereniging voor 
Ecologisch leven en Tuinieren en 
mijn zoon Maarten was bestuurslid 
bij Natuurpunt. Nu hij sinds enkele 
jaren verhuisd is, heb ik de fak-
kel overgenomen. De sfeer en het 
enthousiasme van de groep is uit-
stekend. Het is ongelofelijk hoeveel 
mensen hun vrije tijd in deze vereni-
ging spenderen. 

Sinds een tweetal jaren ben ik dan 
verkozen als voorzitter. Het is al 
een drukke periode geweest. We 
hebben in de jongste jaren heel wat 
grote activiteiten georganiseerd, 
waarvan het Natuurpuntfestival het 
hoogtepunt was.

Hoe is de natuurvereniging ontstaan?  

Halfweg jaren tachtig verenigden enkel mensen zich in 
Varsenare als de Groot-Jabbeekse Milieuwerkgroep. Ze 
hadden zelf een eigen publicatie ‘De Bloeyende Biese’. Het 
was ook dezelfde tijd dat er een vraag rees naar een echte 
gemeentelijke adviesraad, de zogenaamde milieuraad. 

Deze is er niet direct gekomen, maar uiteindelijk is ze er 
toch. Dit is ondermeer de verdienste geweest van voor-
trekker Boudewijn De Graeve. Hierna hebben we ons 
aangesloten bij Natuurreservaten, een traditionele na-
tuurbehoudsorganisatie. 

In 2001 kwam het tot een fusie tussen Natuurreservaten 
en De Wielewaal en zo ontstond Natuurpunt. Momenteel 
maakt onze Jabbeekse afdeling deel uit van Natuurpunt 
Brugs Ommeland. 

Hierdoor kunnen we onze activiteiten over de gemeente-
grens bekend maken en mogen we een beroep doen op 
een administratief medewerkster, Ans Dewolf.

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen en ver-
wezenlijkingen van de vereniging?

Er zijn in onze rijke geschiedenis een aantal belangrijke 
dossiers die niet alleen het gezicht van onze vereniging, 
maar ook het gezicht van de gemeente mee hebben hel-
pen bepalen. 

Het hoogspanningsdossier als dat van Electrabel en de 
geplande doorkruising van de A17 door Varsenare heb-
ben dynamische mensen verenigd die luid hebben gepro-
testeerd. 

De aankoop van een eigen natuurgebied ‘het Maskobos’ is, 
dankzij de medewerking van het gemeentebestuur, onze 
belangrijkste realisatie. De eerste jaren na de aankoop 
hebben we echter wat zorgen gekend met betrekking tot 
de financiering, maar dankzij de houtverkoop en de vele 
giften hebben we de betaling succesvol afgerond.

Voorzitter Kris D’hondt

Boudewijn De Graeve, één van de pioniers van de vereniging, boeit de kin-
deren tijdens de week van het bos.

Verder denk ik hierbij ook nog aan de inbreng in 
de gemeentelijke milieuraad, waarbij onze verte-
genwoordigers de belangen van de natuur beharti-
gen. In het begin was dat een beetje oorlog tussen 
natuur en landbouw omdat we elkaar nog niet zo 
goed begrepen. 

Nu is er dankzij de informatisering en communica-
tie veel meer duidelijkheid en is er ook meer begrip 
van weerszijden. We zien in dat ook de landbouw 
de nodige compensaties moet krijgen in geval van 
natuurontwikkeling.

Zijn de huidige activiteiten verschillend met 
die van vroeger?

Ik zou eerder zeggen dat er een accentverschui-
ving is in onze vereniging waarbij het vroeger toch 
vooral een kring van natuurkenners en specialisten 

was. Nu zijn we gegroeid naar een vereniging die 
een breder publiek toelaat. 

Ik bedoel hiermee dat iedereen met een gezonde 
portie interesse voor onze natuurlijke leefomgeving 
en duurzaamheid zijn gading kan vinden. 

Zo is er ook een grotere betrokkenheid in de acti-
viteiten. Iedereen is welkom en kan een handje hel-
pen bij de projecten. Er zijn nooit handen teveel als 
je bosbeheerswerken uitvoert…

Hoeveel leden zijn er tegenwoordig? 

We hebben vandaag meer dan 300 leden. Dit bete-
kent dat er zo’n 300 gezinnen uit Groot Jabbeke ef-
fectief lid zijn van onze natuurvereniging. Dit is toch 
niet mis. Proportioneel zijn we één van de grootste 
afdelingen van Vlaanderen. 

is er samenwerking met het gemeente-
bestuur?

Zeker en vast. We krijgen veel logistieke steun bij 
het onderhoud van het bos en bij de organisatie van 
evenementen. Ook het aankoopbeleid van de ge-
meente is erop gericht om het natuurreservaat het 
Maskobos uit te bereiden en te versterken. Onlangs 
werd hiervoor nog de ‘speelplekke’ aangekocht.

natuurpunt bruist duidelijk van ambitie. Wat 
zijn jullie toekomstplannen? 

De jaren van de grote feestelijkheden zijn voor-
lopig wat achter de rug en we kunnen weer even 
op adem komen met het werk op het terrein. Onze 
aandacht zal voornamelijk gaan naar het bosbeheer 
in het Maskobos. Bovendien zullen we de jaarlijkse 
6 grote activiteiten nog meer uitwerken.

M
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Foto uit de oude doos

De beginjaren van de natuurvereni-
ging. We herkennen onder meer 
Boudewijn De Graeve, Hugo Gevaert 
en oud-schepen André Allemeersch.

Je had het daarnet over de speelplekke, wat 
is dat juist?

De gemeente kocht recent een perceeltje aan 
nabij het Moordenaarsbos langs de Zilverstraat. 
Het is de bedoeling dat we samen met de ge-
meente dit terrein wat inrichten als speelzone of 
ontmoetingsplaats voor de jeugd.

We zijn momenteel aan het onderzoeken of we 
een deel van het bos zouden kunnen inrichten als 
speelbos. Ook hier is het compromissen sluiten, 
maar dan tussen natuurbehoud en natuurbeleving. 

Ik geloof er wel in dat dit ook zal lukken. Boven-
dien ben ik ervan overtuigd dat ‘spelen in het bos’ 
nog altijd de beste manier is om kennis te maken 
met de natuur. In feite is het spelenderwijs respect 
opbrengen voor het milieu. 
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aLS Het KRieBeLt, mOet Je SPeLen
Speelkriebels is de geïntegreerde aanpak van de vakantiewerking van de dienst buitenschoolse kinderopvang 
en de speelpleinwerking. Deze werking wordt enkel in de paas- en zomervakantie georganiseerd. Tijdens 
Speelkriebels worden kinderen opgevangen door de vaste medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang, 
aangevuld met jobstudenten en animatoren.

Marthe gaat tijdens het schooljaar naar de school in Stalhille en is gewoon om 
opgevangen te worden in een kleine opvang. Tijdens de vakantieperioden gaat 
ze zowel naar de opvang te Jabbeke als te Varsenare.

Marthe komt graag naar de opvang omdat er leuke activiteiten zijn. Ook laat 
ze weten dat er leuk speelgoed is en “als er zon is mogen we naar het grote 
speelplein”. Wat ze minder leuk vindt is dat er niet altijd vriendinnen zijn 
van haar school. 

Op de vraag over welke leuke activiteiten ze het heeft dan haalt ze het 
moment aan wanneer er poppenkast wordt gespeeld. Ook het muzikaal 
pak vindt ze leuk. Daarnaast helpt ze heel graag mee met de begeleiding 
bij de voorbereiding van de activiteiten voor de kleintjes. Zo helpt ze 
graag mee met het uitknippen van figuren uit papier ed …

Waar ze het liefst mee speelt buiten de begeleide activiteiten is met de kussens en 
matten in het clublokaal (jutezak). Samen met vriendinnen bouwt ze dan kampen en bureaus.
Voor de rest speelt ze graag met de handpoppen. Samen met anderen speelt ze dan bestaande verhalen na of vindt ze 
zelf verhalen uit.

Speelkriebels is een vakantiewerking 
waarbij in de voor- en namiddag een geleide 
activiteit wordt gegeven. Kinderen worden 
gestimuleerd om daaraan deel te nemen 
maar worden niet verplicht. 

Van de kinderen die niet wensen deel te 
nemen wordt verwacht dat ze zich op een 
rustige manier bezighouden zoals kleuren, 
tekenen, lezen, …

De geleide activiteiten worden gekaderd 
binnen de verschillende thema’s waarrond 
speelkriebels werkt. Naast knutselen worden 
er eveneens activiteiten georganiseerd rond 
sport en spel en rond verbale expressie zoals 
toneel, poppenkast, voorlezen en dergelijke.

Buiten deze geleide activiteiten zijn de 
kinderen vrij om te spelen zoals ze zelf 
willen. Het gebouw is ingedeeld in een 
hoekenwerking. Zo is er een clublokaal voor 
de kinderen vanaf het 2de leerjaar. 

De grote ruimte bestaat uit een autohoek, 
een poppenhoek, een bouwhoek en een 
plaats om te tekenen, te knutselen of om met 
een gezelschapsspel te spelen. Er is eveneens 
een rustige ruimte voorzien waar enkel kan 
worden gelezen of rustig worden gepraat. 

Naast de binnenruimte kunnen de kinderen 
ook buiten spelen. Het buitenspelen is zo 
geregeld dat de kinderen tussen 12u en 15u 
niet in de felle zon mogen spelen.
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VOORaF inSCHRiJVen

Om gebruik te kunnen maken van deze werking moet er 
vooraf worden ingeschreven. Doordat de vraag tijdens 
sommige weken groter is dan het aanbod wordt er een 
inschrijvingsbeleid toegepast. 

Dit kan worden nagelezen in het huishoudelijk reglement van de 
dienst dat kan worden nagevraagd op de dienst buitenschoolse 
kinderopvang of kan worden afgehaald via de gemeentelijke 
website www.jabbeke.be. Meer informatie kunt u steeds 
bekomen bij Sofie Bultiauw, dienst Buitenschoolse Kinderopvang, 
050/81 02 03.

Ouders die nog nood hebben aan opvang tijdens de 
periode van 19 juli tot 19 augustus kunnen zich nog 
altijd wenden tot de dienst. tijdens die periode zijn er 
nog een aantal plaatsen vrij.

tHema’S 
ZOmeRVaKantie

tV-WeeK
1 – 9 juli

OP ReiS
12 – 16 juli

een ROndLeiding 
in de WeReLd Van 
BeROePen
19 – 23 juli

de KeRmiS iS in Het 
Land
26 – 30 juli

de magiSCHe 
WeReLd Van de 
SPROOKJeS
2 – 6 augustus

teR Land, teR Zee en 
in de LuCHt
9 – 13 augustus 

eR WeRd een 
miSdaad gePLeegd! 
Wie? WaaR? Wan-
neeR?
16 – 20 augustus

eXtReem, eXtRemeR, 
eXtReemSt
23 – 31 augustus
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JudO niet in een HOeKJe geduWd
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de zaal voor gevechtssporten aan het SPC Hof ter Straeten 
te Varsenare. Ook judocentrum Jabbeke krijgt in 2012, met de komst van het SPC Jabbeke, een gloednieuwe 
zaal ter beschikking. Of hoe Jabbeke op het gebied van judo krachtig uit de hoek komt.

JuDOCENTRuM JABBEKE

De Jabbeekse Judoclub viert dit jaar het 40-jarig bestaan. 
Hoofdtrainer in derde dan André Vande Woestyne (69) 
was er van meet af aan bij en heeft in die vier decennia de 
judosport en de maatschappij zien evolueren. 

André Vande Woestyne: ‘fernand Collier was eigenlijk 
de oprichter van de Jabbeekse judoclub. Ik was 28 jaar 
en wou eens iets anders doen dan voetballen, na een 
demonstratienamiddag sloot ik me aan. In de beginfase 
van judocentrum Jabbeke was alles nog politiek getint: 
twee weken na de opstart werd er immers een tweede 
judoclub in het dorp opgericht! Maar gelukkig voor ons 
was hen geen lang leven beschoren. 

Judocentrum Jabbeke maakte in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw de forse ‘boom’ van de judosport mee. Ook 
huidig burgemeester Hendrik Bogaert was als kind bij ons 
aangesloten. Eigenlijk was hij heel sportief. Een leven zonder 
judo kan ik me niet voorstellen. Straks moet ik eerst een 
operatie ondergaan aan de linkerknie, maar omdat ik dit 
te lang heb laten aanslepen moet direct daarna ook mijn 
rechterheup aangepakt worden. Maar, na die revalidatie 
hoop ik terug om als trainer op de mat te staan.’

Ook kompaan Jean-Pierre Dekeersgieter (55) maakte 
die succesjaren van de judosport mee. Jean-Pierre traint 
kinderen van 6 tot 10 jaar, maar is met zijn tweede Dan 
een niet onverdienstelijk judoka. 

Jean-Pierre Dekeersgieter: Ik heb eind de jaren 7O nog 
tegen Jean-Marie Dedecker gevochten. Iedereen was 
er bang van, maar ik heb hem toch maar tot bijna de 
wanhoop gedreven. Het werd uiteindelijk een match nul! 
In die tijd hadden we tijdens clubcompetities een quasi 
onoverwinnelijke ploeg. Het West-Vlaams team bestond 
op een bepaald moment uit louter Jabbeekse judoka’s!

Daarnaast waren er uiteraard ook hilarische momenten.. 
‘De week voor het huwelijk van Jean-Pierre stonden we op 
training tegenover elkaar,’ herinnert André zich nog. ‘Sla ik 
de aanstaande bruidegom geen blauw oog zeker! Hij heeft 
nogal wat opmerkingen gekregen op zijn huwelijksfeest.’

MEER INFORMATIE

Judocentrum Jabbeke 
Rik Vermeesch (0476/61 91 59)

vermeesch.rik@telenet.be
www.judocentrumjabbeke.be

SPO
RT

Gino
Jonckheere
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JuDOCluB VARSENARE

Tien jaar terug kreeg sportfunctionaris Gino 
Jonckheere bijna gelijktijdig twee vragen binnen 
om een judoclub te Varsenare op te richten. Hij 
bundelde de aanvragen van hoofdtrainer Dany 
De Clerck en van Dirk Pilaert. Samen met Gerda 
Paesbrugghe werd zo judoclub Varsenare opgericht. 

Dany De Clerck: ‘We waren al geruime tijd op 
zoek naar een locatie voor een club in de regio. 
En in Jabbeke was de zaak na één week beklonken. 
Reeds tien jaar maken we gebruik van de vroegere 
bergruimte van het Hof ter Straeten. Pas op, we 
waren én zijn tevreden, maar het was wel een 
noodoplossing. In de winter is het immers te koud 
in die ruimte en in de zomer ... te warm. Bovendien 
zorgt de betonnen ondergrond voor harde 
valpartijen! 

Nieuwkomers weten gelukkig van niet beter, maar 
wie van een andere club komt voelt wel eens pijnlijk 
aan zijn lichaam. Maar het belangrijkste is dat de 
matten er konden blijven liggen.

André Vande Woestyne pikt daarop in: ‘Vroeger waren 
de matten gemaakt uit rietstengels, dan had je nogal 
wat schaafwonden. En in een trainingsmoment 
in een wat vervallen school te Sint-Kruis hebben 
we ooit nog de sneeuw van de matten moeten 
kloppen!’

Voor Dany De Clerck -vijfde DAN- is judo een 
complete sport die goed is voor zowel lichaam als 
geest én voor het kweken van discipline. ‘Het is wel 
geëvolueerd. Vroeger was het meer op brute kracht, 
nu wordt vooral op de techniek gelet.’

ONDERSTEuNING

Beide dynamische verenigingen zijn dankbaar voor de 
gemeentelijke ondersteuning.  Vooral de inspanningen naar 
infrastructuur appreciëren ze enorm. Vanaf oktober 2010 
hoopt judoclub Varsenare actief te zijn in de nieuwe zaal voor 
gevechtssporten. Het tienjarig bestaan wordt gevierd op 7 mei 
2011. 
Judocentrum Jabbeke kijkt uit naar een analoge zaal te 
Jabbeke, die straks in het sport- en cultuurcentrum Jabbeke 
zal ondergebracht worden. Daarnaast zoeken beide clubs nog 
trainers, vrijwilligers,… 

‘En misschien vreemd, maar misschien zorgen die mooie zalen 
voor te veel aandacht voor gevechtssporten,’ menen de drie 
judoka’s. ‘Als er een paar andere gevechtssporten opduiken, 
zullen we immers de koek moeten delen. En we blijven kleine 
clubs, die -moeten vechten is in deze context een groot woord- 
creatief moeten zijn om te overleven.’

MEER INFORMATIE

Judoclub Varsenare
Dany De Clerck (0499/14 86 44)

dany.declerck@skynet.be 
www.judoclubvarsenare.be



Naast de meerwaarde voor de onthaalgezinnen 
heeft de speel-o-theek een sociale waarde.  

Onthaalgezinnen zien elkaar op een andere manier 
en er kan op een vlotte manier bijgepraat worden. 

Als onthaalgezin werk je alleen thuis met de 
opvangkindjes  en kom je maar op de geplande 

vormingsmomenten samen met collega’s.  
Daarbuiten kom je elkaar weinig tegen.

De speel-o-theek is dus een ideale gelegenheid om 
andere collega-onthaalgezinnen tegen te komen 
en intussen leuke spullen te ontlenen voor de 
opvangkindjes!
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Nancy Cloet
Sieska Sevenant
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Op woensdag 16 juni werd de Speel-o-theek officieel geopend

REACTIES TIJDENS DE OPENING

‘Heel mooi, veel leuk speelgoed. Speelgoed dat je 
anders niet zou kopen omdat het te duur of te 
groot is.’

‘Een reuzenleuke dag met de kindjes morgen. 
Verwend met al het nieuwe speelgoed, dank je wel!’

‘Proficiat, heel goed gekozen, ik zal zeker nog 
dingen bestellen later.’

‘De kindjes zullen superblij zijn met al het leuke 
speelgoed dat ze kunnen kiezen, testen en zich er 
op uitleven.’

‘Een zeer goede oplossing om de leegstand op te 
lossen. Dank voor de goede samenwerking.’

‘Een fantastisch initiatief. Onze kindjes zullen er 
dubbel en dik van genieten.’

De coördinator van de buitenschoolse opvang deed 
veldonderzoek, andere gemeenten die reeds een speel-o-
theek hebben werden bevraagd over hun werking, aanbod 
en de bijhorende successen.  De onthaalgezinnen van de 
dienst kregen een vragenlijst  en konden op die manier hun 
wensen aan de dienst laten weten.  De verantwoordelijken 
voor de dienst onthaalgezinnen konden aan het concrete 
werk  beginnen.  

De werking werd in overleg uitgestippeld 
en de keuze van speelgoed werd gemaakt.
Het aanbod werd ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: 
baby’s, peuters en kleuters.  

Voor de baby’s werd keuze gemaakt in kleurrijke spullen om  
wat afwisseling te brengen  met het aanwezige speelgoed 
bij het onthaalgezin.   Bij de keuze voor deze leeftijdsgroep 
werd veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om alles 
hygiënisch te houden.  

Veel stoffen speelgoed overwogen we niet om de netheid 
te kunnen garanderen. De keuze voor de grotere kindjes 
was moeilijker omdat er een heel ruim en 
aantrekkelijk aanbod bestaat aan speelgoed voor 
deze leeftijdscategorie. 

Er werd geopteerd voor meerdere stukken 
buitenspeelgoed omdat de start voorzien 
is voor de zomer en dat dit aanbod des te 
aantrekkelijker is om te ontlenen in deze periode.  

In het Sarkoheem te Zerkegem werd een geschikte locatie gevonden.

De onthaalgezinnen kunnen keuze maken tussen grotere 
stukken die het buitenspelen extra leuk zullen maken. 
Ander ‘rollend’ materiaal werd  gekozen en de 
kinderen kunnen hun fantasie volop ontplooien met het 
poppenhuisje, het werkbankje, de ingerichte speelkeuken 
en andere leuke creatieve spelen.

Vijf keer per jaar, op woensdagavond, wordt een 
uitleenmoment georganiseerd.  Per onthaalgezin 
kunnen 2 stukken speelgoed gereserveerd worden, 
de avond zelf kan er aangevuld worden tot max. 5 
stukken.  
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SPeeL-O-tHeeK OntHaaLOudeRS OPgeStaRt
Het idee speelde al jaren om een speel-o-theek voor de onthaalgezinnen op te starten in Jabbeke. Een 
geschikte locatie vinden bleef tot voor kort het grootste struikelblok. Na een kennismaking met een vrij lokaal 
in het Sarkoheem in Zerkegem werden concretere plannen gesmeed.
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Gemeente Jabbeke
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Op vrijdag 18 juni werden in het kantoor Interne Zaken de medewerkers van de Minder Mobielen Centrale en 
Kind & Gezin in de bloemetjes gezet. Na een korte, maar leerrijke vergadering werden de vrijwilligers vergast 
op een receptie, gevolgd door een etentje ter bedanking.

JaBBeKe LeeFt
Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een 
dynamische gemeente. 
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Op vrijdag 11 juni werd in de gemeenteraadszaal te Jabbeke 
de vijfde editie van Poëzie in de Tuin officieel geopend. De boei-
ende voorstelling werd opgeluisterd met woord, zang en beeld. 
Sarah Dhondt nam met een aantal Franse chansons het mu-
zikale aspect voor haar rekening.

Ter gelegenheid van de vijfde editie van Poëzie in de Tuin werd 
een bloemlezing ‘Van vijf jaar ver’ uitgegeven. De publicatie is te 
koop aan de balie van het gemeentehuis.

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni stelde fo-
tografe Pascale Schotte de Zerkegem(naren) 
tentoon in een aangrijpende reeks portret-
ten.

Het weekend van 26 en 27 juni vonden de Highland Games opnieuw plaats te Snellegem. 
Naast de highlandgames voor kinderen, werd het weekend doorspekt met tal van 
randevenementen en optredens.

De organisatie van Vrij Actief Snellegem kon opnieuw rekenen op heel wat deelnemers 
en bezoekers.

Meer dan dertig heren- en damesploegen streden voor eer en overwinning.
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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:

VIERING VAN DE HUWELIJKSJUBILARISSEN

Op zondag 6 juni ging de viering van de huwelijksjubilarissen door. Alle koppels die vijftig, zestig of 
vijfenzestig jaar gehuwd zijn, werden in de bloemetjes gezet. Een fotoreportage van de viering van 
de huwelijksjubilarissen kunt u vinden op www.jabbeke.be.


