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Relance als thema voor dit infonummer voor juli 2020, een unieke gelegenheid om de eigen 
gemeente te ontdekken.



onze gemeente na covid-19

Daniël Vanhessche
Burgemeester
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Beste inwoners

toen begin maart de omgang van de coronacrisis 
ook voor ons heel duidelijk werd, werd van het 
lokaal bestuur het omgekeerde verwacht van wat 
wij doorgaans promoten. 

mensen samenbrengen binnen het werkveld 
van vrijetijd en gemeenschappelijke belangen is 
één van de kernopdrachten van de gemeente. 
nu moest er gezorgd worden voor het sluiten 
van diensten en het afstand houden. voor de ge-
meente was er de dagelijkse opvolging van crisis-
maatregelen met eerst de sluiting van de diensten 
en daarna het terug opstarten. tussendoor werd 
gepoogd om zo goed als mogelijk mee te wer- 
ken voor het aanreiken van veiligheidsmateriaal 
en maskers. een aantal investeringsprojecten 
werden uit voorzorg even op wacht gezet.

Uit de cijfers blijkt dat Jabbeke al bij al een bep-
erkte besmettingsgraad gekend heeft. dit bete- 
kent niet dat er aan het menselijk leed kan voor-
bij gegaan worden. en deze crisis is niet voorbij 
zodat wij iedereen met aandrang moeten vragen 
om nog steeds de voorgeschreven veiligheids-
maatregelen stipt te blijven opvolgen.

Wij ontdekken nu de uiteindelijke gevolgen van 
deze pandemie voor de economie en de vrije- 
tijdsbeleving en dit is voor velen onder ons bang 
afwachten. dit belet niet dat er door de ge-
meenteraad reeds een aantal herstelmaatregelen 
werden beslist. Wij kiezen daarbij vooral voor 
gemeentelijke tussenkomst voor veiligheidsmate-
riaal en voor die verenigingen die effectief schade 
hebben geleden ten gevolge van deze crisis. Wij 
reserveren het budget vooral voor een duurzaam 
toekomstig middenstandsbeleid en zetten ook in 
voor de ondersteuning van relance-initiatief van- 
uit de basis.

mag ik met u hopen dat deze nachtmerrie vlug 
voorbij is, dat er geen nieuwe ‘lockdown’ komt, 
dat er snel een krachtig vaccin komt en dat wij 
zo vlug als mogelijk ons normale patroon van Jab-
beekse relaties en samenzijn kunnen hernemen 
zoals voordien.
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Uit de gemeenteRaad
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Onder deze rubriek wordt gepoogd om een aantal items aan 
bod te laten komen waarover de gemeenteraad heeft beslist, 
die van algemeen belang zijn en geen bijzondere vermelding 
krijgen in dit gemeentelijk Infoblad. Voor een volledig verslag 
van de zittingen van de gemeenteraad verwijzen we naar 
www.jabbeke.be > bestuur > gemeenteraad. Van de laatste 
gemeenteraad is de presentatie ook steeds ter inzage via 
www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf.

Renovatie SPC Varsenare • ontwerp
door de gemeenteraad werd goedkeuring verleend voor 
het ontwerp van de grondige renovatie van het SPc 
varsenare. Het onderdeel ruwbouw en afwerking heeft 
een ramingsprijs van 2.727.704,98 euro. de technieken 
worden geraamd op 1.821.203,67 euro.

Het is de bedoeling dat er ook nog een globale studie 
komt voor de omgevingsaanleg met de parking en de 
studie van de Hof van Straetendreef. er wordt gepoogd 
om geen onderbrekingen in de exploitatie te hebben. de 
volledige presentatie van dit dossier vind je via de link  
www.jabbeke.be/bijlage/SPCVarsenareRenovatie.pdf. 

Vrijetijdscentrum Jabbeke • uitbreiding met ber-
ging en fietsenstalling
in het kader van de samenwerking met de 
Hulpverleningszone voor een snelle interventiepost in 
Jabbeke wordt een carport aangebouwd. daarnaast 
wordt er ook gezorgd voor een overdekte fietsberging 
bij het vc Jabbeke. de totale kostprijs wordt geraamd 
op 91.230 euro.



Begraafplaatsen Jabbeke en Varsenare • nieuwe 
sanitaire voorzieningen en berging
dit wordt opgelost met containerunits  (twee per 
begraafplaats) met een totale kostprijs van 73.571 euro. 

leefmilieu • ondergrondse glascontainers Kapel-
lestraat 
zoals in varsenare worden de glasbollen in de kern 
Jabbeke vervangen door ondergrondse containers – 
kostprijs na subsidie: 23.852 euro. 

Muziekonderricht Jabbeke - samenwerking con-
servatorium Brugge
in samenwerking met het conservatorium Brugge 
worden de basisjaren van het conservatorium nu ook 
georganiseerd in Jabbeke en varsenare. de gemeente 
voorziet hiervoor een budget van 38.000 euro.

Stroperspad • tractorsluis
er wordt voor Jabbeke een eerste toepassing gemaakt 
van een tractorsluis voor de beperking van de 
voertuigmobiliteit.

gemeente-OCMw Jabbeke • samenwerking voor 
de realisatie van de verbinding tussen Sarkoheem 
en park Zerkegem
in het kader van een ocmW-patrimoniumdossier werd 
beslist om een verbinding te realiseren tussen Sarkoheem 
en park zerkegem.

Verbouwing gemeentehuis • fase 2 • renovatie 
voorbouwgedeelte
de gemeenteraad gaf goedkeuring voor fase 2 van de 
werken aan het gemeentehuis voor een bedrag van 
1.068.821 euro.
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JaBBeKe BoUWt digitaLe dienSt-

Steeds meer steden en gemeenten zijn actief op de 
sociale media. Uit een onderzoek van de vvSg en 

Socialmediaburo.be in 2019 bleek dat 97% van de vlaamse 
gemeenten actief is, waarbij Facebook (74%), Youtube 
(58%) en instagram (37%) veruit de populairste tools 
blijven. Politie- en hulpverleningszones zijn dan weer 
vaker actief op twitter. ocmW’s opteren dan weer 
liever voor (diverse) Facebookpagina’s, die afgestemd 
worden op specifi eke doelgroepen.

Lokale besturen experimenteren ook steeds en meer 
met nieuwere sociale media zoals Snapchat en Whatsapp. 
maar hoe zit dat nu in Jabbeke? 

VERTREKKEND VAN DE WEBSITE ALS BASIS

de gemeentelijke website blijft een vaste waarde. 
doorgaans zijn er een 300-450 dagelijkse gebruikers die 
veelal via de zoekfunctie naar de website komen. 

op maandbasis zijn er 7.400 unieke bezoekers, meestal 
via desktop (59.2%), maar ook via smartphone (35.6%).

SOCIALE MEDIA ALS uITDAGING

vergeleken met de klassieke media hebben sociale media 
het grote voordeel dat ze echte conversatiekanalen zijn. 
communicatie tussen inwoners en gemeenten gaat op 
sociale media meer en meer in twee richtingen. daarom 
is het belangrijk dat gemeenten hun dienstverlening ook 
volwaardig uitrollen via sociale media. Jabbeke heeft op 
vandaag 3640 volgers op Facebook, wat in de coronatijd 
sterk is aangegroeid en het vermoeden leeft dat dit nog 
in belangrijke mate kan toenemen.

GEMEENTELIJKE JABBEKE-APP

Sinds november 2019 is er de Jabbeke-app. momenteel 
zijn er 1.307 geregistreerde gebruikers. de ervaring leert 
dat deze app voor android  en ioS vooral de mobiele 
gebruiker ten goede komt. met de app werd ook de 
toepassing e-govFlow in gebruik genomen. gebruikers 
van de app en de website kunnen de meeste documenten 
van de dienst bevolking digitaal aanvragen en verkrijgen. 
de Jabbeke-app is gratis te installeren via de google Play- 
en apple-store.

veRLening veRdeR Uit
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door de gemeenteraad werden de volgende ondersteu- 
nende maatregelen goedgekeurd:

1/ Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via 
het OCMW

geraamd wordt dat ocmW Jabbeke uit verschillende 
‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 
38.919 euro. door het ocmW worden passende onder-
steunende maatregelen genomen ten behoeve van kwets-
bare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk 
en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. 
meer informatie kan bij ocmW Jabbeke via het telefoon-
nummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

2/ Voor de sector lokale economie

door de vlaamse overheid waren midden juni 263 hin-
derpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in 
Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 mil-
joen euro. 

de gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst van- 
uit haar eigen middelen te ondersteunen. er werd niet ge-
kozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoop-
bons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en 
omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een 
heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de 
federale en vlaamse steunmaatregelen.

er werd op advies van de Raad voor Lokale economie 
wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stel-
len van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij 
de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. daarnaast 
komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket te- 
rug’. voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/
bijlage/CoronaLokaleEconomie.pdf.

daarnaast werd er door de gemeenteraad ten princi- 
piële beslist om de beschikbare middelen te investeren 
in het uitwerken van een concept ‘Smart cities’, waarbij 
dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief 

te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmo-
biliteit.

3/ Voor de sector sport, jeugd en cultuur

de gemeente ontvangt van de vlaamse overheid extra 
middelen voor cultuur, sport en jeugd – 153.499 euro. 
vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeente- 
lijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. 
in het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de ver-
minderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het 
subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden. 

verder werd een geheel van relancemaatregelen voor 
sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. voor de belangheb-
bende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige tek-
sten onder www.jabbeke.be/bijlage/CoronaSJC.pdf.

de krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het ver- 
enigingsleven zijn de volgende:

• Het terugbetalen van de effectief geleden 
schade (dus geen vergoedingen van winstder- 
ving, minderontvangst, winstverwachting of spontane 
terugbetaling lidgelden of huurgelden).

• Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht 
voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.

• De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugd-
verenigingen in het kader van de noodzakelijke veilig-
heidsmaatregelen bij zomerkampen.

• een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de 
aankoop door verenigingen van eHBo-materiaal.

• ondersteuning van hernemend en nieuw op te star- 
ten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de 
gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrije- 
tijd en gericht is op een breed publiek verder dan de 
leden van de vereniging.

• ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
• een bijzondere aanvullende coronadotatie voor ver- 

enigingen die ten gevolge van de coronacrisis spe- 
cifieke noden hebben.

coronacrisis • gemeentelijke
 ReLancemaatRegeLen
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oP veRKenning in JaBBeKe en
   in Het BRUgSe ommeLand
Het Brugse ommeland ademt 

geschiedenis. meer dan honderd 
kastelen verstoppen er zich diep in de 
bossen. en authentieke abdijen ma-
ken al eeuwenlang ongestoord deel 
uit van het historische decor. 

in 2017 werd dit bijzondere erfgoed, 
samen met de vele verhalen die eraan 
verbonden zijn, in de kijker geplaatst 
tijdens het jaar rond kastelen en ab-
dijen.

FIETSROuTES LANGS KASTE-
LEN EN ABDIJEN IN hET 
BRuGSE OMMELAND

Speciaal voor het themajaar ‘Kaste-
len en abdijen’ stippelde Westtoer in 
2017 vijf gratis fi etsroutes uit op het 
fi etsnetwerk Brugse ommeland, dit 
om de talrijke adellijke buitenverblij-
ven en abdijsites in de regio per fi ets 
te kunnen verkennen. 

de knooppunten en routekaartjes 
vind je op www.brugseommeland.be. de 
routes zijn 30 tot 50 kilometer lang. 
er is keuze tussen een route door de 
Kasteelbossen, het Landschapspark 
Bulskampveld en het Houtland. 

Fietsen langs rust- en stilteplekjes kan 
via de twee abdijenroute of de Pol-
derbedevaartroute. 

hET KASTELENBOEK

Wie met kennis van zaken op pad wil, 
kan eerst eens het boek “Steenrijk en 
Begeesterd - Kastelen en abdijen in 
het Brugse ommeland” van de hand 
van historica véronique Lambert 
lezen. 

dit boek, uitgegeven door de Pro-
vincie West-vlaanderen, neemt je 
mee voor een tocht door meer dan 
duizend jaar geschiedenis. Je ontdekt 
de mooiste kastelen en abdijen in het 
Brugse ommeland en maakt kennis 
met hun architecten, bouwheren en 

bewoners. in het boek staan ook de 
vijf fi etstochten die je naar de top-
locaties brengen. Het hele werk is 
ook doorspekt met leuke anekdotes, 
vertellingen, illustraties en interviews.  

Het boek is te koop bij de dienst ont-
haal in het gemeentehuis (prijs 15 
euro) en is ook verkrijgbaar in het 
Provinciaal informatiecentrum tol-
huis, Jan van eyckplein 2 te Brugge of 
via www.west-vlaanderen.be/webshop.

OP VERKENNINg IN gISTEl, 
OuDENBuRG EN JABBEKE

‘op verkenning in gistel, oudenburg 
en Jabbeke’ voert je langs de mooi-
ste plekken van Jabbeke en de twee 
buurgemeenten. 

naast abdij ten Putte, het vloethem-
veld, ‘t Spaans tolhuis is ook het huis 
van Permeke - de vier Winden - te 
ontdekken.

in 1929 ontwierp kunstenaar con-
stant Permeke zijn huis ‘de vier Win-
den’, een erg moderne woning voor 
die tijd.  Het huis is perfect op de wind-
richtingen georiënteerd, wat de naam 
meteen verklaart. Wie het museum 
binnen stapt, komt alles te weten over 
zijn werken, atelier en levensloop.  er 
worden regelmatig workshops en 
tentoonstellingen met hedendaagse 
kunstenaars georganiseerd. in de 
zomer valt er van alles te beleven tij-
dens Permeke zomerfestival. 

dit en zo veel meer valt te ontdekken 
op de nieuwe fi etstroute ‘op verken-
ning in gistel, oudenburg en Jabbeke’.

WANDELEN EN FIETSEN IN 
EN OM JABBEKE

Het mooie weer biedt opnieuw de 
gelegenheid om te genieten van de 
natuur en de talrijke bezienswaardig-
heden in en om Jabbeke en dit zowel 
met de fiets als te voet. 

de gemeente Jabbeke heeft dan ook 
heel wat interessante fiets- en wan-
delroutes. 

We brengen ze graag nog even 
onder jullie aandacht. alle wandel- 
en fietsroutes kun je terug vinden op 
de gemeentelijke website onder het 
menu vrije tijd.

ontdek in en om Jabbeke onder 
meer het nachtegaalpad 
(10.5km), het Baekelandtpad 
(10km), het terwallepad 
(18.2km), het Permekepad 
(15km), Fiets Permeke 
achterna (27km), de 
Romain maesroute 
(42km), ‘op verkenning 
in gistel, oudenburg 
en Jabbeke’ (50km), 
de Bossenroute 
(27km) en de 
oudendijkenroute 
(43km). Het Blauwe 
torenpad is voorlo-
pig niet beschikbaar 
wegens het afslui-
ten van de overweg 
ter hoogte van de 
Kwetshage.

in de loop van 2020 
worden de wandel- en 
fietsroutes volledig her-
zien en geactualiseerd. de 
nieuwe edities zullen uite-
raard ook digitaal beschikbaar 
zijn op de gemeentelijke website 
en te verkrijgen zijn aan de balies 
van het gemeentehuis Jabbeke en 
varsenare.

Wie nog meer mooie bezienswaar-
digheden wil ontdekken, kan hier-
voor steeds terecht op ons toeris-
tisch portaal www.visitjabbeke.be. 
Het portaal wordt in de loop van 
2020 ook volledig herwerkt.

Op de rechterpagina van boven naar onder: ab-
dij Ten Putte, Sint-Andriesabdij, priorij O.L.V. van 
Bethanië, schuur abdij Ter Doest, kasteel van Lop-
pem, kasteel Wijnendale, kasteel Bulskampveld, 
kasteel Tillegem, kasteel Ryckevelde, kasteel 
d’Aertrycke, kasteel Beisbroek, kasteel Tudor, 
kasteel Gruuthuuse en kasteel Ravenhof.
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BmX of Bicycle motorcross is een jonge sport die eind 
de jaren ‘70 ontstaan is in amerika. enkele jaren later 

is de sport via nederland bekend geworden in België. 

BmX wordt gereden op een speciaal aangelegd zand-/
grindparcours van maximum 400 meter met aangelegde 
bergen en bochten. 

de BmX-competitie is ingedeeld in verschillende 
leeftijdsreeksen waarbij er telkens 8 renners aan de 
start komen. naargelang het aantal deelnemers komen 
de beste 8 renners in de fi nalerit na het afl eggen van 
kwalifi catiereeksen en achtste fi nales, kwartfi nales en 
halve fi nales. België telt naast vele recreatieve BmX’ers 
momenteel een 300-tal ‘piloten’ in competitie.

in 2008 stond deze sport voor het eerst op het olympisch 
programma in Peking. Sindsdien kent men een jaarlijkse 
stijging van het aantal BmX-banen.

na vraag van enkele recreatieve beoefenaars uit Jabbeke 
heeft het gemeentebestuur in samenwerking met deze 
aanvragers een niet-competitief parcours uitgegraven 
en aangelegd in de Krauwerstraat te Jabbeke, naast de 
hondenweide.

de baan die vrij toegankelijk is voor recreanten is 250 
meter lang en bestaat uit een startheuvel, verscheidene 
bochten en heuveltjes.

de gemeente had voor deze realisatie de vrijwillige 
medewerking van Steve Ramon, ex-wereldkampioen 
motorcross, Jerome Biets, dougan Paepe en nog vele 
anderen.
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BmX-PaRcoURS te JaBBeKe



de aanleg van kunstgrasvelden kende de voorbije jaren 
een exponentiële groei. Kunstgrasvelden werden 

aangelegd in Brugge, torhout, zedelgem, oostkamp 
enz… en ook in varsenare werd een kunstgrasveld 
gerealiseerd.

voor de gemeente is het van belang om permanent over 
een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur te beschikken. 
dit gebeurt door een ruim aanbod aan openluchtvelden 
aan te bieden om zo sport in georganiseerd verband 
maximale kansen te geven. 

in varsenare was er nood aan een extra voetbalterrein 
wegens overbelasting door de hoeveelheid aangesloten 
jeugdleden en wedstrijden. Ruimtelijk was er ook geen 
mogelijkheid om nog een nieuw grasterrein aan te leggen. 
daarom werd gekozen om één voetbalterrein om te 
bouwen tot een kunstgrasveld. 

Kunstgrassportvelden hebben een constante en 
hoge kwaliteit en kunnen meer bespeeld worden dan 
natuurgrasvelden. ook bij slecht weer is een kunstgrasveld 
nog altijd zeer goed bespeelbaar. ze renderen dus beter 
en vervangen 2,5 à 3 natuurgrasvelden. de aanleg ervan 
is dus zowel een meerwaarde voor de kwaliteit van de 
sport als slim ruimtegebruik. aan de minzijde is er  de  
kostprijs van een kunstgrasveld en het gevoel dat je 
niet op natuurgras speelt. een vergelijk van alle kosten 
toont evenwel aan dat de kosten van een kunstgras- en 
natuurgrasterrein steeds dichter bij elkaar liggen.
 
intussen is het kunstgrasterrein varsenare één seizoen  in 
gebruik en er is grote tevredenheid.

naar aanleiding van het aanleggen van het 
kunstgrasterrein te varsenare werd een nieuw gebruiks- 
en retributiereglement opgesteld voor dit terrein en de 
andere sportterreinen van de gemeente.

Het retributievoorstel is terug te vinden op de 
gemeentelijke website via bestuur > reglementen.
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inveSteRing dUURzaam
 KUnStgRaSvoetBaLteRRein
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d e bibliotheek Jabbeke en de 
bibliotheek varsenare blijven de 

hele zomer open voor jullie. 

de jaarlijkse zomersluiting van 
bibliotheek varsenare wordt dus  
geannuleerd en in plaats daarvan 
opent de bibliotheek varsenare zowel 
op de dinsdagen als op de vrijdagen 
en dit een hele zomer lang. 

door de gedwongen coronasluiting 
kon de bibliotheekservice niet 
aangeboden worden. vandaar  de 
inspanning om in juli en augustus 
doorlopend open te blijven. 

BiBLiotHeeK HeLe zomeR oPen

OPENINgSUREN JUlI EN AUgUSTUS 2020
BiB jaBBeke • 050/81 01 60 BiB Varsenare • 050/81 02 10

DAG VAN TOT DAG VAN TOT
maandag 10u 19u maandag / /
dinsdag 10u 19u dinsdag 16u 19u
woensdag 10u 19u woensdag / /
donderdag 10u 19u donderdag / /
vrijdag 10u 19u vrijdag 14u 18u
zaterdag 09u 12u zaterdag / /
zondag / / zondag / /

ACTIVITEIT VOOR DE KIDS: ‘BESTEMMING BIBLIOThEEK’

een boek lezen… dat is altijd een beetje reizen. deze zomervakantie is de bib de reisbestemming voor alle kinderen 
en jongeren tot en met 18 jaar! ga mee op reis in zes verhalen en win een mooie prijs. Want reizen in je hoofd brengt 
je op verschillende plaatsen.

Bij elke trip hoort een genre en voor elk gelezen boek krijg je een bibstempel. Heb je zes stempels verzameld, dan is 
je reispas vol en kan je hem inleveren in de bib. zo maak je kans op een mooie prijs. 

meer info kun je krijgen/vinden via bibliotheek@jabbeke.be of via www.boekenzoeker.be.



ACTIVITEIT VOOR DE KIDS: ‘KINDERLEESGROEPEN KJV’

de KJv (Kinder- en Jeugdjury vlaanderen) brengt kinderen en jongeren van 4 tot 16 
jaar in contact met goede, recente jeugdboeken. als lid van de KJv lees je 8 boeken 
per jaar en bepaal je mee welk boek in mei bekroond wordt. 

tussen september en april kom je 6 keer samen in bibliotheek Jabbeke om in jouw 
leeftijdsgroep de boeken te bespreken en te stemmen. vanaf augustus kan je inschrijven 
voor het nieuwe leesjaar en zijn ook de nieuwe leesboeken beschikbaar. Kom ze dan 
al eens inkijken of zelfs al lezen. 

Lees nu de winnaars van vorig leesjaar:

13 inFo JaBBeKe JULi 2020

ZOMERACTIE E-BOEKEN

ga je op reis en is er geen plaats meer in je valies voor een grote stapel boeken? Las jij nog nooit een e-boek en 
weet je ook niet hoe eraan te beginnen ? de bibliotheek helpt je graag op weg. Leen bij ons een e-reader met daarop 
drie e-boeken. Het is de ideale manier om kennis te maken met een nieuwe manier van lezen en om dat extra 
zomerkleedje toch mee te nemen op reis.

voordelen van een e-reader :
• een e-reader is licht, klein en compact (ongeacht het aantal pagina’s of boeken)
• met een e-reader kan je makkelijk de lettergrootte en de lichtsterkte aanpassen
• Je hebt geen bladwijzer nodig, de e-reader houdt zelf bij waar je was gestopt
• Je kan makkelijk lezen in de zon of in een donkere kamer zonder extra verlichting

er zijn 20 e-readers beschikbaar verdeeld over bib Jabbeke en bib varsenare. ondertussen hebben we al meer dan 600 
e-boeken aangekocht. Kies drie e-boeken die je wilt lezen in de catalogus (https://jabbeke.bibliotheek.be/e-boeken)
Kom naar de bib om je e-reader uit te lenen voor drie weken.

TIP: vanaf 15 september 2020 stapt de bibliotheek mee in een nieuw vlaams e-boekenplatform. dan zullen er nog 
meer e-boeken beschikbaar zijn en zal je ze ook kunnen lezen op je eigen e-reader, laptop, smartphone of ipad. meer 
nieuws volgt later.
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LandScHaPSKUnStPRoJect
 atLantiKWaLL KRiJgt voRm
tussen de twee groene barakken in het voormalig mili-

tair domein vloethemveld (zedelgem en Jabbeke) zijn 
begin mei 2020 tien silhouetten in cortenstaal geplaatst. 
ze verbeelden de verscheidenheid van mensen die de 
geschiedenis van vloethemveld vormen.

de silhouetten zijn het resultaat van een oproep die de 
gemeenten zedelgem en Jabbeke, natuur en Bos van de 
vlaamse overheid en de vlaamse Landmaatschappij lan-
ceerden in het najaar van 2019. Kunstenaar andy ver-
schoote uit zedelgem kon de jury het meest overtuigen. 
Het ontwerp van andy spreekt aan omdat de silhouetten 
het individu weerspiegelen en de verscheidenheid van 
mensen (militairen, krijgsgevangenen, bewakers, …) uit 
verschillende landen weergeeft. 

de silhouetten werden uit cortenstaal gemaakt, een ma-
teriaal dat verwijst naar het staal dat gebruikt werd voor 
de ondersteuning van gebouwen en spoorlijnen in het 
vloethemveld. de kosten voor de realisatie, ongeveer 
9.000 euro, worden gefinancierd via het creative europe 
project atlantikwall (60%), de gemeente zedelgem betaalt 
de overige 40%. de vLm zorgde voor de realisatie.

Het vloethemveld is een natuurgebied van zo’n 330 
hectare met een verborgen verleden. Het is een heel 
gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en 
voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair 
erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp 
door de kunst van zijn bewoners.

de silhouetten werden geplaatst in het kader van het cre-
ative europe project atlantikwall als herinnering aan de 
duizenden militairen en krijgsgevangenen die hier verble- 
ven. 

met het project willen we een bijdrage leveren aan de be-
wustwording over de persoonlijke impact van oorlogen 
op mensen en door herinnering de hoop op vrede uit- 
drukken.  zo willen we die geladen geschiedenis stap voor 
stap een plaats geven in het verleden van zedelgem en 
Jabbeke.

Wie de silhouetten graag van dichtbij wil ‘ontmoeten’, 
kan hiervoor een groepsbezoek reserveren.  vanaf 1 
juli worden gidsbeurten voor groepen van max. 20 per-
sonen terug toegelaten mits toepassing van de coRo-
na-maatregelen. 

voor info en reservatie richt je je tot de cel vrije tijd, 
gemeentehuis@jabbeke.be, tel. 050/81 02 11.

SAMENWERKEN AAN NATuuR EN ERFGOED 
IN hET VlOEThEMVEld - EEN gEZAMEN- 
LIJKE DROOM

Het vloethemveld is een uniek natuurgebied van on-
geveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin 
we zowel de europese topnatuur als het erfgoed willen 
bewaren. in 2019 ondertekenden natuur en Bos van de 
vlaamse overheid, de gemeenten zedelgem en Jabbeke 
en de vlaamse Landmaatschappij (vLm) een samenwer- 
kingsovereenkomst. deze overeenkomst vormt het kader 
voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige 
vloethemveld, de exploitatie van het Kamp vloethemveld 
met het onthaalgebouw Kamphuis, alsook de gidsenwer- 
king. 

ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. 
aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van 
zo’n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hier- 
mee worden niet alleen de bezoekers warm onthaald 
door te investeren in een nieuw onthaalplein, een ont- 
haalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en 
wordt het vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen, 
graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop 
van het natuurlandschap laten genieten.

momenteel wordt er volop gewerkt aan de inrichting 
van het Kamphuis. dit onthaalgebouw zal het ideale ver-
trekpunt vormen om je bezoek aan het vloethemveld te 
starten. de vrijwilligers en gidsen van de kersverse vzw 
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vloethemveld verwelkomen je hier in de toekomst graag. 
de opening van het Kamphuis is gepland voor het najaar 
van 2020 of het voorjaar van 2021, afhankelijk van de im-
pact van de coronamaatregelen.

UNIEK BEZOEK VOOR INwONERS VAN JAB-
BEKE AAN hET KRIJGSGEVANGENKAMP 
VLOEThEMVELD

eind 1944 besloot het Britse leger om een krijgsgevangen-
kamp in te richten in het munitiedepot van het vloethem-
veld in zedelgem. er verbleven tot 120.000 gevangenen. 
dit kamp verbergt een boeiend stukje lokale geschiedenis 
dat onlangs uit de vergetelheid werd gehaald door een 
vRt-reportage in de reeks ‘Publiek geheim’. gidsen Ludo 
meulebrouck (gewezen commandant van de school voor 
onderofficieren) en raf Devriendt (gidsenkring) nemen 
je op 5 september om 14u op sleeptouw door het Kamp 
vloethemveld. een unieke kans om het gebied te bezoe-
ken! 

aangepaste (regen-)kledij en stevig schoeisel (water- 
dichte schoenen of zelfs rubberlaarzen) zijn onontbeerlijk: 
we maken een stevige wandeling door het domein. neem 
een mondmasker mee en zorg voor handhygiëne. afspraak 
aan de poort van het oude munitiedepot vloethemveld, 
tegenover de voormalige kazerne (diksmuidse Heirweg). 

Parkeren kan op de parking van het Provinciaal oplei- 
dingscentrum voor veiligheidsdiensten, diksmuidse Heir-
weg 6, 8210 zedelgem. Langs de kasseiweg is het nog een 
kwartiertje wandelen tot aan de poort van het oude mu-
nitiedepot. de deelname bedraagt 5 euro (je betaalt na 
ontvangst van een bevestigingsmail). 

inschrijven kan via www.vormingplus-brugge.be/vloethemveld. 

OPROEP: hELP JIJ ONS MET hISTORISChE 
INFO OVER hET VLOEThEMVELD?

Beschik je over informatie (geschreven, gedrukte 
teksten, foto- of filmmateriaal, mondelinge verhalen 
of materiële relicten) i.v.m. de geschiedenis van het 
vloethemveld, de omgeving (boerderijen, bossen,...), 
het krijgsgevangenenkamp, het bosbeheer, de kazerne 
of het munitiedepot? Kwam je ooit op één of andere 
manier in contact met het vloethemveld of met mili-
taire aspecten ervan? 

Heb je een verhaal over wat jij (of je ouders, groot-
ouders, familie of kennissen) in Jabbeke, zedelgem 
meemaakte(n) in het vloethemveld (bos, natuur, mi- 
litair)? Heb je nog oude foto’s, tekeningen of ander 
beeldmateriaal over het vloethemveld? We horen het 
graag en alvast bedankt ook daarvoor.

neem contact op met Ludo meulebrouck, voormalig 
commandant van de school van onderofficieren (050/82 
75 45 • 0494/92 50 91 • meulebrouck.l@gmail.com).
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ontdeK de mogeLiJKHeden van

Wil je een muziekinstrument beoefenen, tekenen, 
schilderen, animatiefilmpjes maken, zingen 

en spelen, spreken en vertellen dan ben je bij de 
Kunstacademie Jabbeke op de juiste plaats. Leef je 
creativiteit uit vanaf het volgende schooljaar!

de gemeente Jabbeke samen met de Stedelijke academie 
Brugge dKo en het Stedelijk conservatorium Brugge 
zorgen ervoor dat je hiervoor op verschillende plaatsen 
in de gemeente terecht kan.

Sinds 1977 is er een Jeugdmuziekatelier in varsenare 
ondergebracht in de vBS de Wassenaard. dit op 
initiatief van enkele ouders uit het oudercomité van de 
desbetreffende school. 

Het was meteen een succes en in het eerste jaar werden 
reeds twee klassen ingericht. Het aantal leerlingen 
groeide tot een hoogtepunt van ongeveer 160 kinderen 
en jongeren begeleid door 14 bekwame monitoren. 

vorig schooljaar zochten de organisatoren een overnemer 
voor hun taken maar niemand stelde zich kandidaat. dit 
werd gemeld aan de gemeente en er werd gevraagd wat 
de mogelijkheden waren om deze jarenlange inspanning 
niet verloren te laten gaan. 

de gemeente nam het initiatief om een nieuwe 
Kunstacademie Jabbeke op te richten. de Stedelijke 
academie Brugge dKo die reeds in Jabbeke gevestigd 
was voor de beeldende kunsten, krijgt het gezelschap van 
het Stedelijk conservatorium Brugge met de afdelingen 
muziek en Woordkunst-drama. zo kan een uitgebreid  
pakket aangeboden worden aan de inwoners van Jabbeke.

de lessen van de Stedelijke academie Brugge dKo, 
atelier tekenfilm en beeldatelier gaan gewoon door in 
Jabbeke en varsenare.

voor de nieuwe afdeling muziek en Woordkunst-drama 
zijn er twee vestigingsplaatsen, namelijk Jabbeke en 
varsenare. vBS de Wassenaard blijft de locatie waar men 
in varsenare na de schooluren terecht kan. in Jabbeke is 
het project gestart om het gebouw aan de Kapellestraat, 
waar vroeger de bibliotheek gevestigd was en nu deel 
uitmaakt van het inbreidingsproject, om te bouwen tot 
een muziekcentrum. 

voor het eerste schooljaar werd gezocht naar een 
tussentijdse locatie tot de verbouwing gerealiseerd is. de 
muzieklessen zullen in vBS de Klimtoren georganiseerd 
worden, terwijl woordkunst in de Basisschool Permeke 
zal onderwezen worden. 

voor leerlingen die reeds muziek hebben gevolgd 
in het Jma varsenare is er een mogelijkheid om op 
niveau ingeschakeld te worden in de leergang van het 
conservatorium. omwille van de corona-maatregelen 
werd er besloten om tijdens de eerste maanden van het 
nieuwe schooljaar samen met deze kinderen en jongeren 
dit individueel te bekijken. na een proefperiode tot 1 
november wordt dan beslist of de leerling in die klas kan 
blijven of anders ingeschaald moet worden. 

KUNSTACAdEMIE JABBEKE: MUZIEK

vanaf 6 jaar kan je er terecht voor muziekinitiatie als 
voorbereiding op muzikale en culturele vorming (mcv). 

tijdens één uurtje zullen de kinderen aan de hand van 
beweging, spel, imitatie en creatie kennismaken met de 
basiselementen van de muziek: maatgevoel, ritme, gehoor, 
melodie, dynamiek, klankkleur, ... in deze afwisselende 
lessen komen o.a. zang, ritmische oefeningen en het 
bespelen van kleine instrumenten aan bod.

muzikale en culturele vorming (mcv) start vanaf 8 jaar 
en is beter gekend onder de vroegere benaming ‘noten-

  de KUnStacademie JaBBeKe
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-leer” of “solfège” maar met een uitgebreider 
lessenpakket. twee uren in de week leren de kinderen 
noten lezen, vormen ze hun gehoor en hun ritmisch 
gevoel. ze maken ook op een toegankelijke manier kennis 
met de muziektheorie. zo ontdekken ze dat muziek deel 
uitmaakt van de wereld van kunst en cultuur. 

in het tweede schooljaar wordt de leerstof verder 
uitgediept. de leerlingen maken o.a. kennis met de fa-
sleutel, de toonaarden, de intervallen, enkele italiaanse 
termen en nieuwe maatsoorten. dit alles wordt op een 
moderne en kindvriendelijke manier aangebracht, waarbij 
de musiceervreugde centraal staat. de kinderen zingen 
en klappen om melodie en ritme vorm te geven.

in het eerste jaar mcv kan je direct een instrument 
leren bespelen. de gemeente heeft ervoor gekozen 
om een zo breed mogelijk gamma op te stellen qua 
muziekinstrumenten. Je kan kiezen tussen piano, gitaar, 
viool, cello, dwarsfluit, klarinet, hobo, saxofoon, slagwerk, 
accordeon en koper (trompet, bugel, hoorn, trombone 
en tuba). van zodra er twee inschrijvingen zijn voor een 
instrument, wordt de les ingericht waarbij je maximaal 
met vier in een les zit.

KuNSTACADEMIE JABBEKE: WOORDKuNST-
DRAMA

Wil je vlot leren praten en honderduit vertellen in correct 
nederlands? al spelend wordt een hele wereld bij elkaar 
gefantaseerd. er wordt een veilige plek gecreëerd om 
natuurlijk te spreken en te bewegen. dit kan vanaf 8 jaar, 
twee uren in de week zowel in Jabbeke als varsenare.

KuNSTACADEMIE JABBEKE: BEELDENDE 
KuNST

Heb jij er altijd van gedroomd om zelf tekenfilms te 
maken? dan ben je hier aan het juiste adres! in de richting 
tekenfilm leer je allerlei verschillende tekenfilmtechnieken 
zoals stop-motion, plasticine-animatie, poppenanimatie, 
getekende animatie, papiersnitanimatie, noem maar op. 
je leert zelf met de computer werken om je tekenfilmpjes 
beeld per beeld te kunnen opnemen. 

tijd om je fantasiewereld leven in te blazen in de 
richting tekenfilm! Dit kan van 6 tot 12 jaar tijdens twee 
lesmomenten per week enkel in Jabbeke.

in varsenare kan je twee keer per week terecht om zelf 
een kleine kunstenaar te worden. Het atelier staat voor 
je klaar om te leren wat tekenen is, wat schilderen is, … 

dat leer je met allerlei materialen en tools zoals verf, 
inkt, krijt, klei, papier-maché, hoofd- en bijkleuren, 
basisvormen, … ook je fantasie, zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen groeien. daarnaast maak je kennis 
met een nieuwe, creatieve wereld.

MEER INFO EN INSChRIJVINGEN

Voor beeldende kunst
•	 info@academiebruggedko.be • 050/44 11 70 
• online inschrijven via www.academiebruggedko.be

Muziek en woordkunst-drama
•	 info@conservatorium-brugge.be • 050/33 43 30 
• online inschrijven via www.conservatorium-brugge.be
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ivBo veRzoRgt SindS 1 aPRiL

Sinds eind vorig jaar staat ivBo in Jabbeke in voor de afvalophaling in de deelgemeente zerkegem en sedert 1 april 
2020  zamelt de ivBo in heel Jabbeke het afval in. de afvalkalender blijft voor dit jaar ongewijzigd.

 
in Jabbeke werd het huisvuil tot nu toe ingezameld door danny verscheure, met uitzondering van zerkegem, waar 
de afvalophaling eind vorig jaar al door ivBo werd overgenomen van aline Knockaert. aangezien danny verscheure 
met pensioen is gegaan, heeft de  ivBo de afvalophaling overgenomen. 

dat wil zeggen dat ivBo het afval inzamelt op het hele grondgebied van Jabbeke, dus niet alleen in zerkegem, maar 
ook in Snellegem, varsenare en Stalhille. 

Belangrijk om weten is dat de afvalrondes van ivBo al om 7u starten. net als in de hele ivBo-regio mogen de 
restafvalzakken en ook het papier en karton dat wordt aangeboden, niet zwaarder wegen dan 15 kg. Papier en karton 
dienen degelijk samengebonden te worden. 
 
AFVAlKAlENdER wIJZIgT NIET IN 2020

de verschillende afvalfracties worden nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is opgehaald, dus zoals vermeld 
op de afvalkalender. Wel is het mogelijk dat het tijdstip van de ophaling wijzigt en dat het afval dus vroeger of later 
ingezameld wordt. Hiervoor wordt in de beginsituatie begrip gevraagd van de inwoners. op termijn zal duidelijk 
worden op welk uur de laders langskomen.

Bij problemen bij de inzameling kan ivBo gecontacteerd worden op het nummer 050/45 63 11. 

in de huidige context van corona is het aanbevolen om dagelijks de website www.ivbo.be en/of de facebookpagina van 
IVBO te raadplegen om te zien of alle geplande ophalingen kunnen doorgaan.

    aFvaLoPHaLing JaBBeKe
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zondeR BiJen een Lege WinKeLKaR
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze sa- 

menleving. Bestuiving door insecten is noodzake- 
lijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen.Ho- 
ningbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat 
we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appe- 
len, braambessen, frambozen en mango’s. ook groen- 
ten zoals courgettes, paprika’s, avocado’s zouden 
verdwijnen zonder de bij.  We maken elke dag dank-
baar gebruik van deze ecosysteemdiensten. daarom 
is er een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nec-
tarbronnen.

Wil je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin? 
Bied ze dan een volwaardig menu aan. Bijen hebben 
vooral een samenspel van bloeiende kruiden, struiken 
en bomen nodig. een bloemenmengsel inzaaien is een 
lekker voorgerechtje of dessert voor bijen. Bomen, 
struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel 
die hen voorziet van voldoende nectar en stuifmeel. 
zo wordt een vierkante meter bloemen een paar ku-
bieke meter planten mét bloemen. Kies voor bomen 
en heesters die goed zijn voor bijen, want die leveren 
jaren lang voedsel. 

meer info over goede bijenplanten kun je vinden op 
www.weekvandebij.be.

onlangs trad Jabbeke samen met twaalf an-
dere gemeenten toe tot het bijenproject 
‘Kruisbestuivers’ van Regionaal land-
schap Houtland. Samen zullen we de 
komende 3 jaar extra inspanningen 
doen om onze bijen een duwtje in 
de rug te geven. 

Heb je nog vragen over deze 
bijenmonitoring of het bij- 
enproject neem een kijkje 
op www.rlhoutland.be/pages/
houtland-zoemt.

WESPENNEST VER-
WIJDEREN OF NIET 

Je hebt een wespennest en 
je wilt het laten verdelgen? 
Weet je niet of het bijen, 
wespen of hommels zijn? Kijk 
dan zeker eens naar de infor-
matie op wespennest.vlaanderen. 

door de brandweerdienst wordt steeds gevraagd om 
alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te 
melden. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn 
erg nuttige dieren. ze jagen op vliegen, bladluizen en 
muggen. ze zijn ergens dus ook bondgenoten van de 
mens.

Het verdelgen van een wespennest kan meestal enkel 
door middel van een gif in de opening van de nest te 
spuiten.  dit product is niet enkel giftig voor wespen, 
maar ook voor andere levende organismen.

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een 
hok waar je nooit komt? Help ons dan om onnodig 
gif in het milieu te verspreiden door de nesten die 
niet hinderlijk zijn niet te laten verdelgen. nesten 
van bijen of hommels zullen trouwens nooit verdelgd 
worden. 

in Jabbeke is Hulpverleningszone zone 1 bevoegd 
voor het verwijderen. er wordt gemiddeld €48,40 
aangerekend voor wespenverdelging. via de link  
www.zone1.be/aanvraag-interventie-wespenverdelging 
kan je een aanvraag indienen. 
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gemeente JaBBeKe SteLt

gemeente Jabbeke is trots om de allereerste 
toeristische en recreatieve kaart van Jabbeke 
voor te stellen. 

er wordt gehoopt dat dit een leidraad is waar-
mee men een aantal verborgen pareltjes, onbe-
kende plekjes natuur, een verrassend eethuis of 
gezellig terras, een korte ketenadresje, een fijn 
hapje cultuur of een uniek brokje erfgoed kan 
ontdekken. 

Jabbeke heeft heel wat recreatieve en toeristi-
sche troeven en met deze kaart worden ze in the 
picture geplaatst. 

de kaart bevat een zevental doe-tips. deze wor-
den op de kaart aangeduid met nummer 1 tot 
en met 7 en focussen zich op onze geklasseerde 
kerken, het Permekemuseum en prachtige stuk-
jes natuur.  

voor de vijf bewegwijzerde erfgoedwandelingen, 
de drie vermelde fietsroutes en de mountain-
bikeroute wordt telkens het startpunt vermeld. 

er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
vijf nieuwe natuurwandelingen te ontwerpen en 
op deze kaart aan te duiden.

voor iedere gebruiker van de kaart, veel plezier 
en ontspanning!

De toeristische kaart werd via een huis-aan-huisbe-
deling aan iedere inwoner bezorgd. Heb je nog geen 
exemplaar ontvangen, kan je hiervoor terecht op 
de onthaalbalies van het gemeentehuis Jabbeke en 
Varsenare.

Ontdek ook alle zomeractiviteiten via de gemeentelij-
ke ActiviteitenAgenda juli-augustus, de extra informa-
tiefolder ‘Ik zomer West-Vlaams’ en via www.jabbeke.
be > vrije tijd > zomeractiviteiten.

   toeRiStiScHe KaaRt vooR
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viJFStammige LindenBoom
 in inBReidingSPRoJect
voor de realisatie van het inbreidingsproject in de kern 

van Jabbeke startte de gemeente Jabbeke met de ver-
plaatsing van een grote lindeboom, en dat was een uniek 
gebeuren in een landelijke gemeente.

Hiervoor volgde de gemeente Jabbeke het advies van land-
schapsarchitect Paul deroose die de werken begeleidt: 

“We hebben in ons land jammer genoeg te weinig traditie voor 
het zorgzaam omgaan met nog levend erfgoed zoals oude 
bomen. Deze vijfstammige lindeboom is echter een uitzon-
derlijk mooie boom die men zich niet kan aanschaffen. Het 
pleidooi voor het behoud van deze boom is gebaseerd op een 
overtuiging dat we de plicht hebben waardevolle elementen in 
onze woonomgeving in stand te houden en te bewaren voor 
het nageslacht, en dit in de geest van goed rentmeesterschap.

De lindeboom, met een omvang van 20 meter hoog en een 
diameter van 18 meter, is een zeldzaam exemplaar omwille 
van de vijf stammen die nooit gesnoeid werden. De boom is 
een beeldbepalend element in de geplande parkzone vlak bij 
het historisch centrum van Jabbeke. Hij kon jammer genoeg 
niet bewaard worden op de plaats waar hij stond. Maar door 
gebruik te maken van speciale technieken kon de boom, met 

quasi zekerheid van slagen, verplant worden naar een locatie 
ongeveer 70 meter ten westen van waar hij zich bevond. Zo-
doende kan de boom een eeuwenlange toekomst tegemoet 
gaan, want een lindeboom kan tot 1000 jaar oud worden.

Toevallig heeft de lindeboom vijf forse stammen, wellicht omdat 
hij als jonge boom ooit is afgehakt. De gemeente Jabbeke heeft 
vijf deelgemeenten en zo is de ‘Zomerlinde’ vlak bij het nieuwe 
gemeentehuis tevens een symbool voor de samenhorigheid van 
de Jabbeekse gemeenschap. Lindebomen werden in de loop 
van de geschiedenis vaak aangeplant als herdenkingsbomen 
en vredesbomen (vrijheidsboom).

De verplaatsing was ook een uiting van de waarde die de ge-
meenschap hecht aan één boom, die symbool is voor de natuur 
en ons leefmilieu als geheel. De Nederlandse dichter Lucebert 
(1924-1994) P.C.Hooftprijs en Prijs der Nederlandse Letteren, 
zegt het als volgt: “Alles van waarde is weerloos”. 

volgens de berekeningsformule had de boom een 
waarde van ongeveer 12.000 euro. de verplaatsing van 
de Lindeboom kon slechts gebeuren via een gespeciali-
seerde firma uit aalter en met inzet van groot materiaal.

Voor meer info en filmpjes verwijzen we graag naar 
www.jabbeke.be/link/lindenboom.
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Wandel en fiets deze zomer rond de kerk van Zerkegem, 
deelgemeente van Jabbeke en je bemerkt in de voortuintjes 

poëziebordjes. Selecteer uit de vele gedichten en lees zolang je wil, 
maar respecteer de afstand met anderen. 

De wandel- (1,5km) en de fietsroute (10km) is overgoten met een 
100-tal gedichten. Het concept van Poëzie in de tuin is immers om 
dichters een platform te geven om hun mijmeringen te tonen aan het 
grote publiek, jullie dus! 

Het project heeft vele personen gesensibiliseerd. vorig jaar deed de 
cultuurraad een oproep naar Jabbekenaren om zelfgeschreven ge-
dichten in te dienen. nieuw is dat de leerlingen van de Jabbeekse 

scholen ook in de pen gekropen zijn. 

een selectie van gedichten vormt nu de wandel- en/
of fietsroute langs voortuintjes die vrijwillig ter 

beschikking wordt gesteld. Het geheel is een 
warme, positieve en zelfs humoristische ge-

dichtenbundel. 

de routes kunnen overal gestart 
worden maar meer uitleg is er aan 
Sarkoheem, het gemeenschapscen-
trum van zerkegem, achter de 
kerk. 

er zijn ook gedichten samen 
met enkele kunstwerken 
van lokale kunstenaars ten-
toongesteld in de kerk van 
zerkegem. Het geheel is een 
mooie mix van woord en 
beeld. 

Sommige werken werden 
speciaal voor Poëzie in de tuin 
ontworpen!

de Sint-vedastuskerk van zer- 
kegem is open op 5 juli, 12 juli, 

2 augustus en 16 augustus van 
10u-12u en van 14u-17u. 

Kom deze zomer naar zerkegem! ge-
niet van de omgeving en laat je onder-

dompelen door poëzie tijdens de wandel- en 
fietsroute ‘Poëzie in de tuin’. 

Poëzie in de Tuin loopt van 1 juli tot en met 23 
augustus en is volledig digitaal te ontdekken op de 

website www.poezieindetuin.be.

Poëzie in de tUin...
  een zomeR Lang te zeRKegem

2
0

2
0 uinTin de

Poëzie

Zerkegem - dorp van de Poëzie

WANDEL- EN FIETSROUTE
van 26 juni tot 23 augustus
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de gemeente Jabbeke heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar 
ultrazuinige ledverlichting. om dat mogelijk te maken, tekende de gemeente een overeenkomst met netbedrijf Flu-

vius. via de versnelde ombouw mikt Jabbeke vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en co2-uit-
stoot. tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of 
toepassingen voor slimme steden. 

LED-OMBOuW IN CIJFERS

in Jabbeke staan momenteel 2.975 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2018 988.647 kilowattuur elektriciteit 
verbruikten, goed voor een co2-uitstoot van 229.366 kg.  in het referentiejaar 2018  stonden  er 14  ledtoestellen in 
Jabbeke. om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten er 247  toestellen per jaar worden omgebouwd. 
dankzij die snelle ledombouw dalen het energieverbruik en de co2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan via het huidige 
ombouwprogramma. ‘We zijn bijzonder trots op dit project. Fluvius zal de ombouw van de openbare verlichting in Jabbeke 
vakkundig en secuur uitvoeren.’ aldus Regiomanger guido vandenbruwaene.

MINIMALE hINDER VOOR BuuRTBEWONERS 

zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. zo loopt de plaatsing 
van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd.  voor 2020 werden/worden  de volgende straten opgenomen 
in het meerjarenprogramma ‘verledden’ in Jabbeke:

STRATEN/PLAATSEN uITVOERINGSPERIODE
Westernieuwweg (57) najaar 2020
Bekegemstraat (19) najaar 2020
Kapellestraat (9) najaar 2020
noordstraat (33) najaar 2020

Hellegatstraat (6) najaar 2020

Klaverveld (5) najaar 2020

MOGELIJKhEDEN VOOR LIChT OP MAAT EN ‘SLIMME STEDEN’

vandaag beheert Fluvius 1.200.000 lichtpunten in opdracht van 
300 vlaamse steden en gemeenten. Het netbedrijf helpt elk lokaal 
bestuur om hun lichtpark doelgerichter, energiezuiniger en duurza- 
mer te maken. dat gebeurt onder meer via de toepassing van brand-
programma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of 
doven, of door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige 
leds. 

Sinds oktober 2015 plaatst Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoe- 
stellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan 
klassieke lampen. Samen met de lokale besturen wil het netbedrijf  alle lichtpunten in vlaanderen tegen 2030 ombouwen 
naar leds, wat een forse versnelling betekent. dankzij die investering kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 
54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44 000 ton aan co2. Bovendien biedt een ombouw ook meer moge- 
lijkheden om beter in te spelen op de razendsnelle evoluties in interactieve verlichtingstechnologie. 

om alle vlaamse steden en gemeenten te kunnen ondersteunen ontwikkelde Fluvius een nieuw aanbod ‘Fluvius open-
bare verlichting’. Dat omvat een flexibel keuze-aanbod waarmee lokale besturen hun verlichtingspark versneld kun-
nen moderniseren. Fluvius tekende ook een intentieverklaring met de vlaamse vereniging voor Steden en gemeenten 
(vvSg) en technologiefederatie agoria voor een intensievere samenwerking op het vlak van openbare verlichting. 

omBoUW veRLicHtingSPaRK
  naaR dUURzame LedS



VIJFSTAMMIGE LINDENBOOM

NA VERPLAATSING


