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DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN

WAT?

De dienst voor opvanggezinnen biedt aan werkende ouders de gelegenheid om 
een goede dagopvang te vinden voor hun kinderen. Ook ouders die slechts 
één keer of  enkele keren in de week opvang nodig hebben kunnen terecht 

bij de dienst. 

De dienst voor opvanggezinnen biedt een opvangoplossing voor baby’s en peuters 
van 0 en 3 jaar maar er kan ook naschoolse opvang geboden worden aan kinderen 
tot 12 jaar.

Het huishoudelijk reglement van de dienst bepaalt een aantal afspraken die gelden 
voor elke ouder en elk opvanggezin. Daarnaast kan de onthaalouder een aantal 
afspraken maken die de werking een persoonlijke toets geven, bijvoorbeeld: begin- 
en einduren, heen- en weerschriftje, ...

Sinds 1 april 2003 is er een sociaal statuut voor opvanggezinnen. Ze 
hebben nu ook recht op pensioenopbouw, kinderbijslag, uitkering bij 
ziekte,…

WAAR?

Opvang in een opvanggezin gebeurt in huiselijke kring.  Op die manier heeft elk 
opvanggezin zijn eigenheid en karakteristieke sfeer. Een opvanggezin kan slechts een 
beperkt aantal kinderen opvangen. De maximum capaciteit is vier voltijdse kinderen.  
Er mogen niet meer dan acht kinderen op hetzelfde moment aanwezig zijn. Zo kan 
de taak als opvanggezin op een persoonlijke  manier gebeuren. De kindjes krijgen 
hierdoor ook de nodige warmte en aandacht.

Er zijn opvanggezinnen in Jabbeke, Snellegem, Zerkegem en Varsenare.

WANNEER?

Elk opvanggezin heeft persoonlijke begin- en einduren, afhankelijk van hun eigen 
wensen.  
De verantwoordelijke van de dienst is elke werkdag bereikbaar, behalve op woensdag.

KOSTPRI JS?

De ouders betalen een dagprijs die wordt berekend op basis van hun inkomen. Dit 
gebeurt aan de hand van het aanslagbiljet. Er worden minderingen toegekend als 
er meerdere kinderen ten laste zijn. De bijdragen zijn sinds 1 januari 2005 fi scaal 
aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.
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I N L I C H T I N G E N

Dienst opvanggezinnen
coördinator: Nancy Cloet 
Caverstraat 3
8490 Jabbeke
tel: 050/81 01 87
fax: 050/81 46 86
e-mail nancy.cloet@jabbeke.be

contactmoment:
maandag- en donderdagvoor-
middag (of op afspraak) in 
het O.C.M.W., Caverstraat 
16 te Jabbeke.

De prijzen worden jaarlijks aangepast, de lijst ervan kan gevraagd worden aan 
de dienst. Je kan de opvangprijs ook zelf berekenen via de website van Kind en 
Gezin: www.kindengezin.be. 

Het opvanggezin krijgt een vastgestelde dagvergoeding per dag, per kind.  

INSCHRIJVING?

Ouders die gebruik willen maken van de dienst voor opvanggezinnen kunnen 
bij de verantwoordelijke informeren of er vrije plaatsen zijn. Het is raadzaam 
om enkele opvanggezinnen met een vrije plaats te bezoeken. Zodra je een 
keuze gemaakt hebt, laat je dit weten aan de dienst en aan het opvanggezin, 
zodat de plaats gereserveerd kan worden.
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BUITENSCHOOLSE OPVANG

WAT?

Het initiatief buitenschoolse opvang ‘Harlekijn’ biedt opvang aan kinderen van 
2,5 tot en met 12 jaar. Ze kunnen er zowel voor als na schooltijd terecht, en 
ook tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.

Specifi ek opgeleid personeel vangt de kinderen op en tracht een veilige en vertrouwde 
omgeving aan te bieden. Naast vrij spel, worden er tal van leuke activiteiten 
georganiseerd, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van elk kind. 
Deze activiteiten staan elke maand in het teken van een bepaald thema.

WAAR?

Er is opvang op vier lokaties: in Jabbeke, Varsenare, Snellegem en Zerkegem. Elke 
locatie is gezellig ingericht in speelhoeken en beschikt over pedagogisch verantwoord 
materiaal voor verschillende leeftijden. 

Tijdens de vakantieperiodes wordt de opvang gecentraliseerd in Jabbeke en is het 
aantal plaatsen beperkt.

WANNEER?

De ‘Harlekijn’ is open van 7.00 uur tot begin schooltijd en van einde schooltijd tot 
18.30 uur. Tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen is de ‘Harlekijn’ open van 7.00 
tot 18.30 uur.

KOSTPRI JS?

Voor de voor- en naschoolse opvang bedraagt de prijs 0,67 euro per begonnen 
halfuur.
Tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen, varieert het tarief van 3,80 euro tot 10 
euro, afhankelijk van het aantal uren opvang.
Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting 
verleend.

INSCHRIJVING?

Opvang is pas mogelijk nadat de kinderen zijn ingeschreven. Bij deze eenmalige 
inschrijving wordt een dossier per kind opgemaakt. Vanaf dan kan men onbeperkt 
gebruik maken van de opvang, behalve tijdens de schoolvakanties. 

Tijdens de schoolvakanties is het aantal plaatsen beperkt en is vooraf inschrijven 
verplicht.BU
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I N L I C H T I N G E N

Dienst buitenschoolse 
opvang
coördinator: Sofie Bultiauw
Caverstraat 16
8490 Jabbeke
tel: 050/81 01 89 
fax: 050/81 46 86 
e-mail: ibo@jabbeke.be

Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
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BIBLIOTHEEK

Je bent een jonge avonturier, een boekenwurm, een sportieveling of een dromer.
De bibliotheek is voor iedereen een open huis waar je altijd binnen kunt lopen 
om boeken in te kijken, of om iets te vragen. Het maakt niet uit of je wel of geen 

lid bent van de bibliotheek. 
Meer dan 20.000 jeugdboeken en strips staan er op je te wachten, en elk jaar komen 
er zo’n 2000 bij.

WAT?

Als je iets mee naar huis wil nemen moet je lid worden van de bibliotheek, je krijgt 
dan een bibliotheekpas. Voor kinderen (tot 18 jaar) is het lidmaatschap gratis.

Met je jeugdlidkaart kan je volgende materialen ontlenen:
peuterboeken ~ kleuterboeken ~ eerste leesboeken ~ jongerenboeken ~ weetboeken  
~ strips (en ook een collectie anderstalige strips) ~ tijdschriften ~ CD-roms ~ 
DVD’s.

Je mag alles zelf kiezen en als je iets niet weet of niet vindt dan helpen de mensen van 
de bibliotheek je graag.

Ook kan je vanaf 12 jaar gebruik maken van de internetcomputers in de bibliotheek.

WAAR?

Je vindt de jeugdbibliotheken vind je op volgende adressen :
Jabbeke  Kapellestraat  1 C 
Varsenare  Hof Van Straeten 2
Snellegem  Eernegemweg 34
Zerkegem  Sarkoheemstraat 2

WANNEER?

De bibliotheek is open op volgende dagen en uren :

KOSTPRI JS?

Lid worden van de bibliotheek is volledig gratis voor alle kinderen en jongeren tot 18.  
Je kan alle materialen gratis lenen, behalve DVD’s: die kosten 1,50 euro. B
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Jabbeke Varsenare Snellegem Zerkegem
maandag 16.00 - 20.00 - - 16.00 - 18.00
dinsdag 10.00 - 12.00 16.00 - 19.00 - -
woensdag 14.00 - 18.00 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00
donderdag 15.00 - 18.00 - - -
vrijdag 15.00 - 19.00 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00 -
zaterdag 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 - -
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I N L I C H T I N G E N

Bibliotheek 
bibliothecaris: Peggy Truyen
Kapellestraat 1 C
8490 Jabbeke
tel: 050/81 01 60
e-mail: bibliotheek@jabbeke.be

KJV

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen is een boekenjury van kinderen en 
jongeren tussen 4 en 16 jaar.  De juryleden komen samen in leesgroepen 
waar ze praten over een selectie van jeugdboeken.

Na het lezen van alle boeken wordt een rangorde opgesteld. Alle stemmen van 
alle juryleden in Vlaanderen worden samengeteld en de beste boeken worden 
bekroond.

Inschrijven is gratis en kan vanaf augustus. De eerste leesvergadering vindt 
plaats midden oktober
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SPORTDIENST

De sportdienst stimuleert het sportgebeuren binnen de gemeente zodat 
een groot deel van de inwoners zich aangesproken voelt om een sport te 
beoefenen. 

De dienst wil ook zoveel mogelijk jongeren aanzetten om te sporten. Voor hen is er in 
Jabbeke een ruim en kwaliteitsvol sportaanbod : 

aerobic – bouncing – atletiek – avonturensporten – badminton – dansen – hengelen – 
judo – krachtbal – minivoetbal – paardrijden – minivoetbal – sportacademie – squash 
– taekwondo – tafeltennis – tennis – turnen – voetbal – waterski – zwemmen.

De sportdienst organiseert ook zelf activiteiten, sportinitiaties en vervolmaking van 
die sporten,  al dan niet in samenwerking met de sportverenigingen. 

SPORTVERENIGINGEN

In Jabbeke zijn heel wat sportverenigingen actief die ook een aanbod hebben voor 
jongeren. 

Bij de sportdienst kan je een volledig overzicht krijgen van de verenigingen die aan 
jeugdwerking doen,  wie hiervoor verantwoordelijk is, waar en wanneer de sport 
beoefend wordt…

WAAR?

De sporten kunnen beoefend worden zowel op gemeentelijke als op privé terreinen 
en dit zowel indoor als outdoor. Onze gemeente telt verschillende sporthallen, 
sportlokalen, open luchtterreinen, tennisterreinen, visvijvers, ruiterscholen en een 
recreatiedomein.

WANNEER?

Gedurende het hele jaar kan er gesport worden. De meeste verenigingen starten echter 
hun activiteit in september en eindigen in juni.

KOSTPRI JS?

Iedere sportclub bepaalt zelf zijn lidgeld - inschrijvingsgeld – verzekeringsbijdrage.

Je vindt de lijst met sportverenigingen en hun contactgegevens in een aparte bijlage 
bij deze brochure.

Je vindt de lijst met sportverenigingen en hun contactgegevens 
in een aparte bijlage bij deze brochure.S
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I N L I C H T I N G E N

Sportdienst
sportfunctionaris: Gino 
Jonckheere
Oude Dorpsweg 58
8490 Jabbeke - Varsenare
tel: 050/81 02 06
gsm: 0496/59 51 14
fax: 050/81 01 17
e-mail: sportdienst@jabbeke.be

Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke

SPORTACADEMIE

De sportacademie wil kinderen vanaf de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar 
met zoveel mogelijk sporten kennis laten maken. Per leerjaar is er een 
aparte lesgever. De sportactiviteiten zijn aangepast aan de leeftijd : de 

allerkleinsten beginnen met coördinatieoefeningen, de grotere kinderen maken 
kennis met de echte sporten. 

WAAR? 

In de gemeentelijke sporthal, Kapellestraat 3 te Jabbeke. 

WANNEER 

Tijdens het schooljaar op vrijdagnamiddag 
- om 15.10 uur voor de 1ste kleuterklas tot en met het 2de leerjaar 
- om 16.05 uur voor het 3de tot en met het 6de leerjaar

KOSTPRI JS?

Je betaalt 2 euro per beurt, en er is een korting voor lessenreeksen. 

INSCHRIJVING? 

Voor verdere inlichtingen en inschrijving kan je terecht bij de sportdienst.
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JEUGDDIENST

De jeugddienst organiseert de gemeentelijke speelpleinwerking, voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar en coördineert de activiteiten van jeugdhuis Utopia vzw, 
voor jongeren vanaf 14 jaar.  

Jabbeke telt heel wat speelterreinen en speeltoestellen. De jeugddienst regelt de plaatsing, 
het onderhoud en eventuele herstellingen, zodat spelen en ravotten veilig kan gebeuren. 

Jongeren die problemen hebben én ook hun ouders kunnen bij de jeugddienst terecht. 
Die helpt in de mate van het mogelijke, vooral door veel te praten en samen aan een 
oplossing te werken, of verwijst hen door naar beter geschikte instanties of personen.

Ook als je op zoek bent naar informatie, moet je zeker eens langskomen bij de 
jeugddienst. Met een abonnement op praktisch alle relevante vakliteratuur en een 
uitgebreide up-to-date documentatiedatabank is er een schat aan gegevens beschikbaar 
over allerlei thema’s. 

De jeugddienst wil de Jabbeekse jongeren vanaf eind 2005 via een e-nieuwsbrief 
regelmatig inlichten over de geplande activiteiten. Wil je die nieuwsbrief graag 
ontvangen? Stuur dan een berichtje naar jeugddienst@jabbeke.be.

JEUGDVERENIGINGEN

In de gemeente Jabbeke zijn een aantal jeugdverenigingen actief. Hieronder vind je 
een overzicht. Je kan natuurlijk ook bij de jeugddienst terecht voor de meest actuele 
informatie. Je komt er te weten welke activiteiten de verenigingen organiseren en 

waar, wie de contactpersonen zijn, enzovoort.

KSA VARSENARE

De jeugdbeweging is ingedeeld in vijf verschillende groepen met elk hun eigen 
leeftijdscategorieën. Naast avontuurlijke tochten, bos- en dorpsspelen, knutselen, 
uitdagingen en tentenkampen is een toffe sfeer en een goede groepsfeer hier uitermate 
belangrijk. De activiteiten gaan tweewekelijks door op zaterdagnamiddag van 14.00 
tot 17.30 uur aan de jeugdlokalen te Varsenare.

VKSJ VARSENARE

Vksj Varsenare is een bloeiende jeugdbeweging die garant staat voor spel, fun en avontuur. 
Zo’n 150-tal leden vinden tweewekelijks de zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.30 
uur hun weg naar de jeugdlokalen te Varsenare. Naast bos- en dorpsspelen, knutsel- en 
kookactiviteiten, playbackshows is er tijdens de zomervakantie ook steeds een kamp.

VVKSM PERMEKE

De scoutsleden zijn ingedeeld in zes groepen, ook wel takken genoemd. Elke tak wordt 
geleid door een groep gemotiveerde leiders, die elke zaterdagnamiddag van 14.00 tot 
17.00 uur achter het gemeentehuis te Jabbeke het beste van zichzelf geven met heel 
wat fantasie, creativiteit, expressie en scoutstechnieken in hun activiteiten.J
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JEUGDMUZIEKATELIER

Het Jeugdmuziekatelier (JMA) biedt aan kinderen en jongeren de 
mogelijkheid om op een actieve en zinvolle manier in contact te 
komen met de rijke wereld van de muziek: ritme, melodie, harmonie, 
begeleiding,… De muzikale gaven, die in ieder kind en jongere 
aanwezig zijn, worden op een creatieve  en kwaliteitsvolle manier tot 
ontwikkeling gebracht dankzij de wekelijkse inzet van gediplomeerde en 
ervaren begeleiders. Elk niveau heeft een eigen aangepast programma dat 
progressief voortbouwt volgens de hedendaagse muziekpedagogische 
inzichten en dat tevens perspectief biedt op verdere muziekbeoefening. 
Dit alles gebeurt elke zaterdagvoormiddag in het parochiaal centrum in 
Varsenare.

JONG SINT-CECILIA

Jong Sint-Cecilia is een vereniging van jongeren tussen de tien en 
vijfentwintig jaar. Naast een cursus notenleer kan je een opleiding van een 
instrument naar keuze volgen, grotendeels verzorgd door lesgevers uit eigen 
rangen. Jong Sint-Cecilia treedt meestal op als onderdeel van de volledige 
harmonie, maar af en toe is er een eigen jeugdconcert, een optreden, 
een vormingscursus of een saxofoondag. Er zijn wekelijks repetities in de 
gemeentelijke loods op de parking voor het gemeentehuis van Jabbeke.
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I N L I C H T I N G E N

Jeugddienst
jeugdfunctionaris: Stefaan 
Desmedt
Oude Dorpsweg 58
8490 Jabbeke - Varsenare
tel: 050/81 02 05
gsm: 0496/59 51 13
fax: 050/81 01 17
e-mail: jeugddienst@jabbeke.be

Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke

Je vindt de lijst met sportverenigingen en hun 
contactgegevens in een aparte bijlage bij deze 
brochure.
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SPEELPLEINWERKING

WAT?

De zomervakantie staat altijd in het teken van zon, zee en strand. Maar dat 
gaat al snel vervelen. Daarom combineert de speelpleinwerking de zomerse 
elementen met een vleugje avontuur, een snuifje spanning en vooral een 

hele grote dosis plezier. Knotsgekke, spannende en beestig leuke activiteiten zoals 
het speelplein inpakken, een grote waterspelendag, gigantische zandkastelen bouwen, 
bosspelen, pannenkoeken bakken, verrassende nieuwe kringspelletjes, playbackshows, 
spionage en geheimschriften, vlotjes bouwen, zweedse omlopen,….eigenlijk teveel 
om op te noemen. 

Enthousiaste monitoren zorgen voor de begeleiding van kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Iets wat je niet mag missen !!

WAAR?

De gemeentelijke speelpleinwerking is er op 2 plaatsen: 
• Jabbeke :  in de sporthal, Kapellestraat 1b 
• Varsenare : in de jeugdlokalen in de Oude Dorpsweg

WANNEER?

Tijdens de paasvakantie is er 2 weken speelpleinwerking in Varsenare. 
Tijdens de zomervakantie is er zowel in Jabbeke als in Varsenare 2 maanden 
speelpleinwerking. 
De ochtendopvang begint om 7.00 uur. 
De dagopvang begint om 9.00 uur en eindigt ten laatste om 17.30 uur.  

KOSTPRI JS?

De kostprijs is afhankelijk van de duur en het aantal kinderen per gezin:
• Een halve dag speelpleinwerking  kost 1,5 euro (1 euro vanaf het 2e kind).
• Een volle dag speelpleinwerking  kost 2,5 euro (2 euro vanaf het 2e kind).
• Ochtendopvang kost 0,50 euro per begonnen halfuur.

INSCHRIJVING?

Voor de gemeentelijke speelpleinwerking moet je niet vooraf inschrijven. Dit kan 
gewoon de dag zelf op het speelplein : tijdens de ochtendopvang (7.00 tot 9.00 uur), 
tussen 9.00 uur en 9.30 uur of tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
Tijdens een eerste inschrijving wordt gevraagd een medische fi che in te vullen.  

INLICHTINGEN

Jeugddienst Jabbeke, Oude Dorpsweg 58, 8490 Varsenare, tel.: 050/81 02 05, gsm: 
0496/59 51 13, fax : 050/81 01 17, e-mail : jeugddienst@jabbeke.be
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