















































































































































































	Guldenboek - voorkaft
	Declaratie bestuur anno 1966
	19 januari 1966 - Nieuwe openbare verlichting wordt in werking gesteld in aanwezigheid van burgemeester-senator Albert Bogaert.
	13 maart 1966 - Ontvangst zangkoor Cantabo naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het mannenkoor.
	25 juni 1966 - In aanwezigheid van olympisch kampioen Gaston Roelants werd plaatselijk loper Roger Serroels ontvangen ter gelegenheid van zijn afscheid aan de atletieksport.
	9 oktober 1966 - Uitreiking van het Kruis van de Heilige Donatianus aan Gyssels Irène, Rotsaert Ernestine, Debra Karel en Vanmaele Marcel.
	27 augustus 1967 - Ontvangst van stuntman Roland Vandeputte.
	15 oktober 1967 - Ontvangst van Roger Sanders, kampioen motorcross bij de juniors-debutanten van België. 
	24 februari 1968 - Vijftigjarig bestaan van de plaatselijke Vuurkruisersbond.
	14 oktober 1968 - Opening van de viaduct (Legeweg) over de autosnelweg door burgemeester-senator Albert Bogaert.
	30 november 1968 - Ontvangst Alfred Jacobs, 25 jaar dienstbetoon, Sint-Niklaasfeesten te Jabbeke.
	28 januari 1969 - Ontvangst Alma Van Kerrebrouck uit sympathie voor het vriendelijk onthaal van burgemeester-senator Albert Bogaert tijdens zijn reis in Canada.
	1 april 1969 - Afscheid van eerwaarde Raoul Doutreligne als pastoor te Jabbeke.
	9 mei 1969 - Dankwoord van xxxxxx voor het aangenaam en prettig verblijf te Jabbeke.
	4 juli 1969 - Afscheid van Augustin Govaerts als voetbaltrainer van S.V. Jabbeke.
	2 oktober 1969 - Overhandiging van Erekentekens van de Arbeid aan Alice Tousseyn en Gilbert Van Den Berghe.
	15 november 1969 - Gouden jubileum van Pieter Clicteur en Mathilde Coremans.
	31 december 1969 - Gouden huwelijksjubileum van Petrus Marchandt en Bertha Deruyter.
	17 februari 1970 - 50-jarig huwelijksjubileum van Henri De Visch en Maria Vanhessche.
	21 maart 1970 - Gouden huwelijksjubileum van Lingier Louis en Steyaert Alice.
	17 april 1970 - Gouden huwelijksjubileum van Camiel Roels en Louise Dumon.
	15 mei 1970 - Aandenken aan de eerste diplomauitreiking van het 'Vlaams Kruis - eerste hulp bij ongevallen'.
	6 juni 1970 - Tentoonstelling van kunstschilder Piet Van den Buys.
	28 juni 1970 - Viering 40-jarig huwelijk van Jonckheere Cyriel en Roose Juliana.
	29 augustus 1970 - Tentoonstelling van kunstschilder Renaat Saey.
	13 september 1970 - Ontvangst van Adrien Devriendt na zijn geslaagde kanaalovertocht op waterski's.
	21 september 1970 - Overhandiging van Eretekens van de Arbeid aan Maurits Vandenheede en Gerard Sinnaeve.
	26 september 1970 - Ontvangst van Margriet Gunst ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum.
	5 december 1970 - Vijftienjarig bestaan van de plaatselijke biljartclub 'Vermaak na Arbeid'.
	20 maart 1971 - Herinnering aan de Boomplantdag met medewerking van Jabbeekse verenigingen.
	28 maart 1971 - Roepingsdag - ontvangst van alle geestelijken afkomstig van Jabbeke.
	30 april 1971 - Ontvangst van alle deelnemers aan de Handelsbeurs te Jabbeke.
	13 juni 1971 - Ontvangst van elf echtparen ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum.
	10 juli 1971 - Opening van de gemeentelijke bolderszaal.
	4 augustus 1971 - Ontvangst van Daniël Jonckheere na zijn kanaalovertocht op waterski's.
	28 augustus 1971 - Tentoonstelling 'Werk der Volkstuinen'.
	4 september 1971 - Ontvangst van de laureaten van de tekenwedstrijd voor de Jabbeekse jeugd.
	17 januari 1972 - 60-jarig huwelijksjubileum van Camiel Cuvelier en David Juliana.
	26 januari 1972 - Overhandiging van Eretekens van de Arbeid aan Demonie Omer en Gereels Adrien.
	29 april 1972 - Ontvangst plaatselijke voetbalclub S.V. Jabbeke ter gelegenheid van de kampioenstitel in 4e provinciale afdeling seizoen 1971-1972.
	20 mei 1972 - Viering Sint-Ceciliafanfare Jabbeke - promotie naar eerste afdeling.
	11 juni 1972 - Ontvangst ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum van Billiau Petrus en Steyaert Zoë, Provoost Camille en Reynaert Valerie, Marchand Arthur en Roels Emma, De Bruyne Franciscus en Dhondt Leonia.
	17 juni 1972 - Ontvangst van de deelnemers en inrichters van de Hobbytentoonstelling.
	22 juli 1972 - Ontvangst ter gelegenheid van de inrijding van de Permekeroute.
	24 september 1972 - 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Albert Bogaert.
	2 oktober 1972 - Eerste officieel bezoek van een minister in functie te Jabbeke, J. De Saeger, minister van Openbare Werken.
	3 oktober 1972 - Ontvangst van de Laureaten der Bebloemingswedstrijd ingericht door het 'Werk der Volkstuinen'.
	19 oktober 1972 - Vol bewondering voor Permeke, het Hof van Beroep van Gent.
	28 oktober 1972 - Ontvangst van Antoine Van Hoestenberghe, ere-notaris en bijzonder hoogleraar.
	4 maart 1973 - Ontvangst middenstanders van Jabbeke ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Middenstandsverbond Jabbeke.
	24 maart 1973 - Boomplantingsdag en bezoek van staatssecretaris Marcel Vandewiele.
	6 april 1973 - Overhandiging nieuwe vlag aan de Vuurkruisersbond Jabbeke.
	26 mei 1973 - Ontvangst Kruger Girls ter gelegenheid van het behalen van de nationale titel dameskrachtbal 1972-1973.
	24 juni 1973 - Ontvangst ter gelegheid van het 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van Janssens Henri en Jonckheere Ludovica, Tousseyn Medardus en De Bruyne Fidelia, Demarest Petrus en Cornelis Rachel, Sierens Leo en Gyssels Maria.
	27 juli 1973 - 25-jarig ambtsjubileum van veldwachter Michel Verhaeghe.
	25 augustus 1973 - Ontvangst laureaten van de tekenwedstrijd voor de Jabbeekse jeugd.
	20 oktober 1973 - Ontvangst van de Wielertoeristen Jabbeke.
	8 december 1973 - Overhandiging van een cheque ter waarde van 325.000 frank door alle Jabbeekse verenigingen voor de Daktari-jeep voor zuster Rosa.
	14 december 1973 - Overhandiging van Eretekens van de Arbeid aan Daniel Viaene, Lahousse Andre en Van Cleven Robert.
	16 december 1973 - Ontvangst van Andre Van de Woesteyne voor het behalen van de zwarte gordel in de judosport.
	Datum onbekend - Ontvangst ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Z.E.H. Saelens.
	26 januari 1974 - Ontvangst van de Katolieke Landelijke Vrouwen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
	31 maart 1974 - Ontvangst van de Wielertoeristen Nieuwpoort ter gelegenheid van het rijden van de Permekeroute.
	10 mei 1974 - Tweede diplomauitreiking van het 'Vlaamse Kruis - eerste hulp bij ongevallen'.
	10 mei 1974 - Uitreiking sportbrevetten en medailles van het olympisch minimum.
	16 juni 1974 - 50-jarig huwelijksjubileum van D'hondt Remi en Tierssoone Alexia, D'hoore René en Saelens Camilla, Viaene Gulielmus en Bienstman Eugenie.
	10 augustus 1974 - Ontvangst krachtbalgirls ter gelegenheid van het behalen van de titel 'Kampioen van België 1973-1974'.
	23 augustus 1974 - Ontvangst ter gelegenheid van de keramiektentoonstelling van Gilbert Van Hoe.
	26 oktober 1974 - Ontvangst van Marie Christine Van Ovenberghe ter gelegenheid van het behalen van een kampioenentitel accordeon.
	31 oktober 1974 - Officiële inhuldiging van de kabeltelevisie te Jabbeke.
	24 januari 1975 - Ontvangst van Gilbert Taecke ter gelegenheid van het overhandigen van het Bronzen Ereteken als Laureaat van de Arbeid.
	24 januari 1975 - Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de sociale werking in het huis Scharmantika werd Petrus Bonamie ontvangen.
	24 januari 1974 - Receptie voor Ann Crivits ter gelegenheid van het behalen van de Prijs der Jeugdpoëzie te Eindhoven.
	27 maart 1975 - Officieel bezoek van minister van Openbare Werken J. Defraigne.
	16 mei 1975 - Derde diplomauitreiking van het 'Vlaamse Kruis - eerste hulp bij ongevallen'.
	8 juni 1975 - Gouden huwelijksjubileum van Cobbaert Maurice en Allemeersch Magdalene.
	11 juli 1975 - Ontvangst van de tafeltennisclub Jabbeke ter gelegenheid van de kampioenenviering dames en heren.
	30 augustus 1975 - Krachtbalgirls voor de derde maal Kampioen van België.
	4 september 1975 - Ontvangst Bond der Gepensioneerden ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan te Jabbeke.
	23 januari 1976 - Ontvangst van Jean Pierre Dekeersgieter voor het behalen van de zwarte gordel in de judosport.
	16 maart 1976 - Ontvangst van wielrenners Jan Blomme (Trophee van West-Vlaanderen), Julien Pascal (Kampioen West-Vlaanderen B.W.F.), Carlos Deklerck (Kamioen West-Vlaanderen B.W.F.) en Lucien Blomme (Kampioen West-Vlaanderen Wielertoeristen) voor het behalen van de kampioenstitels.
	12 april 1976 - Receptie voor de deelnemers van de Europa Mars.
	13 juni 1976 - 50-jarig huwelijksjubileum van De Schacht Henri en Vanpoucke Urbanie, Cools Emiel en Deceur Marie, Vandenbussche Camiel en Debruyne Pauline, Rammant Constant en Algoet Julie.
	22 augustus 1976 - Ontvangst rallyclub Drie Zwanen Jabbeke ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.
	28 augustus 1976 - Ontvangst Krugergirls ter gelegenheid van het behalen van de nationale titel 'Kampioen van België, dameskrachtbal, 1975-1976'.
	18 september 1976 - Ontvangst van Dirk Tanghe ter gelegenheid van het behalen van de titels 'Kampioen van West-Vlaanderen', 'Kampioen der beide Vlaanders' en 'Kampioen van België' 1975-1976, motorcross juniores.
	23 september 1976 - Ontvangst van de laureaten van de wedstrijd 'Week der verkeersveiligheid'.
	8 oktober 1976 - voorlopig geen informatie.
	Datum onbekend - voorlopig geen informatie.
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