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STALHIL LE IN DE K IJ KER - ZATERDAG 26 JUNI 1999 

Z in in een boeiende uitstap? Wil u uw eigen gemeen te (her)ontdekken vanop hel water? Schrijf u dan in voor 
een gratis boottocht op het kanaal op zaterdag 26 juni. Het wordt gegarandeerd een onvergetelijke en leer

rijke ervaring! 

GRATIS RONDVAART MET DE YSERSTA R 

Op zaterdag 26 juni wordt in Stalhille de nieuwe aanlegsteiger officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid 
hiervan biedt het gemeentebestuur alle inwoners de kans o m met de Yserstar een gratis rondvaart te maken op 
het kanaal Brugge-Oostende. 

De Yserstar, een modern passagiersvoertuig met bouwjaar 
1998, zal in de namiddag van 26 juni enkele vaartoc hten 
maken op het kanaal tussen Varsenare en Plassendale. Het 
binnen- en buitendek zijn vrij toegankelijk en opvarenden 
kunnen gebruik maken van de bistro-faciliteiten op het 
binnendek. 

Een ervaren gids zal uitl eg geven over alle landschapselementen die tij dens de tocht aan het oog voorbijschui
ven: de polders , Nieuweghe, de Kwetshage, het poldergemaal, de Hoge Dijken, de Schobbejak, ... 

De Yserstar vaart in de loop van de namiddag driemaal uit: 
om 14u - 16u - 18u. 

Een tocht duurt telkens ca. 80 mi nuten en start aan de aan
legsteiger in Stalhille. 

HOE I NSCHR IJVEN? 

Iedereen is welkom, maar wie inschrijft. is zeker van een 
plaats. Reservatie is dus niet verplicht , wel wenselij k. 

U kunt telefonisch reserveren bij het gemeentebestuur, tel. 
050 / 8 1 0 1 35 in de voorm iddag tussen 8u en 1 2u. 

,, 

Jgf, 
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su[hil[e_ in cic 
Zdler~ ::_junl 1999 
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U {Omt toe 00 { ! 
Hof ter Straeten, Varsenare 

3 0 JANUARI 2000 

MILLENNIUMAPERITIEF VOOR DE JABBEEKSE BEVOLKING 

H
et millenniumaperitief op zondag 30 januari in Hof 
ter Straeten werd een onvergetelijk succes! Meer dan 

1600 Jabbekenaars gingen in op de uitnodiging van het 
gem eentebestuur om sam en de start van het nieuwe mil
lennium te vieren . 

Het feest werd ingezet met een swingende filmvoorstel
ling van onze gem eente waarin enkele Jabbeekse jonge
ren de hoofdrol speelden. Tussendoor interviewde Leen 
Demaré het zestal over wonen , welzi jn , werken , milieu 
en vr ije tijd in Jabbeke - thema 's d ie ook in de film aan 
bod kwamen . Het kam erorkest Panache zorgde voor de 

muzikale om lijsting. 
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' Ook Jabbeke is in 
de millenniumsfeer 

WIJ NODIG EN OOK U GRAAG UIT OP HET MILLENNIUMAPE RITIEF 
VOOR DE ]ABBEEKSE BEVOLKING 

Wij nodigen ALLE INWONERS uit voor een gratis MILLENNIUMAPERITIEF 
op zondag 30 JANUARI 2000. iedereen is van harte welkom tussen / I U EN /JU in sport
en cultuurcentrum HOF TER STRAETEN IN VARSENARE. Ontvangst en ko ffie vanaf/ Ou45. 

LEEN DEMA RÉ brengt ambiance bij het originele programma en het KAMERORKEST 
PANACHE zorgt voor de muzikale omlijsting. Nadien volgt een uitgebreide receptie. 

Voor de kinderen is er een te gek aanbod: SPACE STATION met BALLENBAD en HINDER
NISSENPARCOURS, CINEMA, GRIME, BALLONPLOOIEN en een eigen drank- en eetstand! 

Het geheel wordt afgesloten met een uitgebreide receptie. iedereen is welkom ! 

Wij nodigen ALLE INWONERS uit voor een gratis MILLENNIUMAPERITIEF 
op zondag 30 JANUARI 2000. iedereen is van harte welkom tussen I I U EN l 3U in sport
en cultuurcentrum HOF TER STRAETEN IN VARSENARE. Ontvangst en koffie vanaf I Ou45. 

LEEN DEMARÉ brengt ambiance bij het originele programma en het KAMERORKEST 
PANACHE zorgt voor de muzikale omlijsting. Nadien volgt een uitgebreide receptie. 

Voor de kinderen is er een te gek aanbod: SPACE STATION met BALLENBAD en HINDER
N/SSENPARCOURS, CINEMA, GRIME, BALLONPLOOIEN en een eigen drank- en eetstand! 

Het geheel wordt afgesloten met een uitgebreide receptie. iedereen is welkom! 

MILLENNIUMAPERITIEF VOOR DE JABBEE K SE BEVOL K ING 

et millenn iumaperitief op zondag 30 januari in Hof 

H ter Straeten werd een onvergetelijk succes! Meer dan 
1600 Jabbekenaars gin gen in op de uitnodiging van het 
gem eentebestuur om samen de start van het n ieuwe mil-

lennium te vieren . 

Het feest werd ingezet met een swingende filmvoorstel
ling van onze gemeente waarin enkele Jabbeekse jonge
ren de hoofdrol speelden. Tussendoor interviewde Leen 
Demaré het zestal over wonen , welzijn , werken , milieu 
en vrije tijd in Jabbeke - thema's die ook in de film aan 
bod kwam en. Het kamerorkest Panache zorgde voo r de 

muzikale omlijsting. 



NOG ENKELE SFEERBEELDEN VAN HET MILLENNIUMFEEST. 



Van harte proficiat m et dit initiatief en bedankt 
voor de uitnodiging. 
Veel kindjes, veel plezier, veel leute!! 
Samen genieten maakt ons rijk . Samen zijn - zo 
talrijk - maakt ons de koning te rijk . 
Ondanks dat het deze dag mijn verjaardag was, 
was het heel leuk . 
'T was vré maf! 
De kennismaking met Jabbeke was héél aange 
naam! Leuk om zo'n enthousiaste mensen te 

ontmoeten. (Leen Demaré) 



De turnzaal was speciaal voor de gelegenheid omgeto
verd tot een kinderparadij s. In en rond het spacestation 
en ballenbad liepen paarse honden (van de ballonplooi
er) en geschminkte poezen (van de grimestand). Bij een 
tekenfilm en met een zak oliebollen in de hand konden 
de kleinsten weer op adem komen. 
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Officiële opening 

loods gellleentewerken 
te Jabbeke 



c".".", r 

Jabbeke 

Het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke heeft de eer u uit 

te nodigen voor de officiële opening van het nieuwe bedrijfsgebouw van de 

dienst gemeentewerken op vrijdag 15 september 2000 om 18u.30. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen, 

De sec retaris, 

Gabriël Acke 

De burgemeester, 

Roland Verleye 

Programma 

18u.30 

19 uur 

ontvang st van de genodigden en bezoek aan het gebouw 

verwelkoming en toespraken door 

dhr. Gabriël Acke, gemeentesecretaris 

dhr. Gerard Naeyaert, bestendig afgevaardigde 

dhr. Roland Verleye, burgemeester van Jabbeke 

receptie aangeboden door het gemeentebestuur 

De loods gemeentewerken is gelegen in het Vlomingveld 9 te Jabbeke 

a~liiëk apemn 
bxls e.rru:.e..~we.r e..n 

• 1 ~ .5efle..mkr :i_ooo 
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Officiële opening 

gemeentehuis 
te Varsenare 

22 



Het co ll ege va n burge mees ter en sc hepenen van Jab beke hee ft de ee r u uit 

te nodi ge n voo r de offi ciële opening van hel dee lgemee nte huis te Varsenare 

op vr ijdag 22 sep tember 2000 om 19 uur. 

Wij hopen u le mogen ve rwe lk omen, 

De secretari s, 

Gab riël Acke 

De burg emees ter, 

Roland Verleye 

Programma 

19 uu r 

19u. 15 

ont van gs t van de genodigd en 

verwe lkoming en toespraken doo r 

dhr. Gabri ël Acke, ge meen tesecre ta ris 

dhr. Ro land Ve rl eye , burge mees ter van Jabb eke 

recep tie aangebo den doo r het ge mee nt ebestuur 

Hee deelg emeenc ehuis Var senare is ge legen lang s de Oude Docp sweg 58 te Va rsenare . 
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Op donderdag 22 februari om 19u worden in het gemeentehuis van Varsenare de 
brevetten van het Koninklij k Instituut der El iten van de Arbeid overhandigd aan de 

laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur biedt hen bij deze gelegenheid een 
geschenk en een receptie aan. 

De brevetten worden uitgereikt in volgende categorieëi: 

Urbêl in Vêl n bossel 

W illy Bekëlert 
Gilbert Himpens 
Hervé Tëlvern ier 
Kêl rl Vêl ndermeersch 
André Vêl ndewêl ll e 
Did ier Vêl n hoecke 

Rozêln Desm it 
Peter Devriese 

Gouden Erekentekens 

Plël Fon neerders en 
pleisterwerken 

ZJ/veren Erekentekens 

Geiten Fokkeri j 
Brood-Bël n ketbêl kkeri i 
Brood- Bël n ket bël k ke r i i 
B rood - Bël n ketbêl kkeri j 
Brood-Bël n ketbêl kkeri i 
Sociël le, medische en 
med ico-sociêl Ie diensten 

Bronzen Erekentekens 

M ëlëlt schêlppelqk welzijn 
Pêlpier-en 
kël rtonverwerkende 
ni jverheid 

Gouden P4/men der l<roonorde 

André Crivits Uurwerkmëlker, juwelier 
en opticien 

22- ebrUdrL 2001. 
' 
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Pensioenviering Gilbert D'hondt op 31 juli 2002 

Gilbert D"hondt werd geboren op 22 juli 1942 in Brugge. 

Hij behaalde met onderscheiding volgende diploma's: 

AJ houtbewerking (meubels) - in 1959 
boll\vkundig tekenaar (bouwkundig- en meubeltekenen) - in 1963 via avondleergangcn 

Ilij behaalde ook de "Ereprij s Galerij en De Jonckheere" als laureaat in de afdeling 
bouwkundig tekenen. 

!n 1964 huwde hij met Anita Meulcman. Hij is vader van 1 zoon en heeft 2 kleinkinderen 

I lij is voorzitter van KFC Varsenare. 

Overzicht van z ijn loopbaan 

1 !ij startte zij n carrière als schrijnll'erker-meestergast en werkte meer dan 12 jaar bij diverse 
pri\·é-firma·s in Brugge en Maldegem. 

Op 18 maan 1986 werd hij adjunct-H'erkopzichter bij het gemeentebestuur van Jabbeke. ! lij 
kwam in dienst als TWW (tewerkgestelde werk loze) en vervolgens - op 7 januari 1987 - als 
gesubsidieerde contractueel. 

Op 1 december 1988 werd hij hcraangesteld tot werkopzichter. Sinds de invoeri ng van de 
CAO Kelchtcrmans (in 1994) is de correcte benaming van zijn functie ploegbaas. 

De ca rrière rnn Gilbert bij de gemeente Jabbeke 

Gilbert begon bij de t0cnmal igc ··Technische dienst"· samen met Carlos Dcmi lde. Zijn oude 
locatie was nog het platen kot achteraan het voormalig gemeentehuis van Varsenare (nu CM 
gebouw) en het gebouw te nellegem \Vaar nu De Schelpe staat. 

! let was nog de periode dat naar de arbeiders werd rondgereden per fiets met de boekentas 
aan het stuur om toch een aantal administratieve documenten mee te hebben. 
1 let transportmiddel van de arbeiders was de groene lompe zelfgemaakte stOotkar! 
Er was één werktuig van formaat in dienst, nl. de tractor Fcndt met de rode kar erachter. 

Gilbert heeft de volledige evolutie meegemaakt, niet alleen van naamsverandering van 
technische dienst naar "" Dienst Gemeentewerken'·. maa r ook van de diverse locaties van 
gebouv\·en en materi aal. In Varsenare werd tijdelijk een onderkomen gevonden in de oude 
sporthal Gruuthof. te nellcgem werd de loods gebouwd op het containerpark en te .Jabbeke 
\\erd een nieuwe loods gebouwd aan de overkant van het gemeentehuis. 1 lij heeft tenslotte 
sedert 3 jaar mee zijn intrek genomen in de nieuwe loods op het Vlaming veld waar de dienst 

gemeentewerken een eigen centra le locatie kreeg. Ook de evolutie van het waoen- en 
machinepark heeft Gi lbert meegemaakt. 0 

G~ l bcrt heeft meegewerkt ~an de evolut ie van gebouwen en infrastructuur op de gemeente. 
Diverse spor~acc?mmod~ttcs . waar Gil bert toch een boontje voor had!Met zijn jaren 
beroepscrvan n_g 111 de pnvébouw. was Gi lbert de man die steeds instond voor de afwerkino en 
de laatste loodjes voor de opening van diverse gebouwen. 0 

Hij wa~- ook graag bij de recepti es_ bij o fficiël e openingen, meermaals om de zaak te slu iten. 
maar h '.~ was ook steeds de ~an die er de vo lgende morgen terug stond om alles terug in orde 
of o.~ ZtJn plaa ts t~ zctte_n! l3 tJ ve le veren igingen of manifestaties zien we volk genoeg rnoraf 
en tijdens de mani festaties. maar zelden op de opkuis! Gilbert was er altijd te vinden! 

1a de pensionering van Maurice Vander Moere nam Gi lbert ook de taak op zich voor het 
v~rzeke_1:en van de gemeentelij ke dienst voor de begrafen issen op onze gemeente. 
~ i et alttJd een aangename taak die Gilbert altijd op een ccnvoud ioe en serene manier 
uitvoerde en steeds sti pt op tijd was. 

0 

O~k de taak van werkleider van de tak wegenbouw nam Gilbert ten harte. 
1-~ iJ heeft ontc l bar.~ herstell ingen en renovaties van wegen, waterlopen en voetpaden 
uitgevoerd \vaarbtJ steeds gestreefd werd om kwalitat ie f werk af te leveren. 
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Op donderdag 27 maart 2003 om 19 uur worden in het gemeentehuis van 
Varsenare de brevetten van het Koninklij k Instituut der Eliten van de Arbeid 

overhandigd aan de laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur biedt hen 
bij deze gelegenheid een geschenk en een receptie aan. 

De brevetten worden uitgereikt in volgende categorieën : 

Eredeken van de arbeid 

Paul Deroose 

Zilveren erekentekens 

André Devisch : tuinbouw 

Rolan d Leveke : goederenvervoer over de weg- goederenbehandeling 
voor rekening van derden 

Bronzen erekentekens 

Thierry Declerck: suikernijverheid en - derivaten 

Luc Van Eenoo : militaire luchtvaart 
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TR EXCEEDS 125 MPH 



In mei 1953 reed Ken Richardson, ontwikkelingsingenieur en testrijder 
van Triumph, met een TR 2 voorzien van een standaard motor een 
gemiddelde van 124,889 mi.jl of 200,94 km per u ur op d e autosnelweg 
te Jabbeke. Een voor d c tijd ongehoorde snelheid voor een 
productiewagen met een ei nderinhoud van slech ts 2 li te r. 
Ken Richa on, testrijder ij BRM, werd in 1952 d oor Sir John Black 
~die .in de aoorlogse perio e aan he t roer stond van Standard-T riumph) 
in d ienst nomen om het prototype van de "Tri umph Spon s 2 0 TS" 
verder te o twikkelen tot n rasechte sportwagen, en zo zag de TR 2 
het levensli ht. De T niet alleen even snel als zijn concurrent, 
de Austin~Healey, maar ook goedkoper en economischer in het gebruik 
: een gem iddeld verbruik van 32 mpg of 6,9 liter op 100 km met een 2 
lite r motor is zelfs vandaag nog een toonbeeld van winigheid. 

5 0 JAAR LATER 
In het j~r 2003, 50 jaar na dahm1, organiseert het "TR Register Belgium " 
een driedaags eventmem op 16, 17 en 18 mei, waarbij aan iedere 
deelnemer dt mogelijkheid wordt gege11m om het histo1·isch tmject IJIJIJ Km 
Richardson te rijden. 

"Domein Wt!Sthoek" in Oostduinkerke, op 20 minuten 11an Jabbeke, wordt de 
uitva~basis voor alk activiteiten die TR Register Belgium dat weekend 
orgamseert voor de fanatici van TR 2, TR 3, TR 4, TR 5, TR 6, TR 7 en TR 8. 

In . May 1953 Ken Richardson, d~velopmenc engineer and test pilot of 
Tnumph, drovc a TR 2 , fitted \Vith a standard engine, and rc:ached an 
average speed of .J 24,889 miles or 200,94 km per hour on the Jabbeke 
m.otorway. Ac that time an amazing speed for a volume production car 
w1th a 2000 cc capaciry. 

Ken Richar~son, test pilot of BRM, was hircd in 1952 by Sir John Black 
- " '.ho was in charge of t.he Standard-Triumph company in the post-wa 
pcnod - to devclop the "Triumph Spons 20 TS" prototype and mak~ 
a tru~ sp.orrs car; so the T R 2 was born. The TR 2 was not only as fas t 
as h1s n val, the Auscin-Healcy but also chcaper to bu d . . ' · • y an more 
econom1cal m use : an avcragc 32 mpg pccrol consumption 

0 
6 9 1· 

100 '- . · 1 · . r , lier 
per 1<.m wit l a 2 liter engme is even today a model of economy. 

5 0 YEARS LATER 
In 200~, 50 years la.ter, the "TR R.egister Belgium " organises a time da 
hap~n_1~ng 011 tl~e I 6th, I 7th t111d I 8th of May. F.ach participam wiU have tk 
pombi!tty to dnve the historical route of Ken Richardson. 
"Domain We_srhoek " in Oostdufokerke, located 20 mi11111es from Jabbeke, is the 
centra! mutmg place /or all rhe activitil!S oroanised by TR !),.,.;,,_Be' · 
l 1 fi · .". ·~"'"''"' tgmm to p ease we anarm of TR 2, TR 3, TR 4, TR 5, TR 6, TR 7 and TR 8. 

- 2DDJ 

Im Mai 1953 fuhr Ken Richardson, En rwickl ungstechn iker und 
Testpilot bei Triumph, einen mi t Orginal-Motor ausgcstatteten T R2, 
u nd c r re ichte au f d er Jab~ke-Autobahn ine Durchschnitts
geschwind g ·e1t von 124,889 Meilen in der Stunde. Zu die~ r Zeit war 
d ies e ine e scaunlk he Geschwindigkeit für eincn Serienwage mit einer 
2000 cc apai.itä t. 
Ken Richarson, Testpilot bei BRM, wurde 1952 von Sir John Black, der 
Standard-T riu m ph in der ach kriegszeit leitete, eingestellc u m den 
'Triumph Spo ns 20 TS' Pro totyp w einen Sportwagen zu encwickeln: 
der T R2 war geboren . Der T R2 war n icht nur genau so schnell wie sein 
Ko n ku rrcnt, d er Austin-1 Iealey, sondern auch preiswerter und 
sparsamer im Verbrauch: ein \Vagen mie einem durchschnittlichcn 
Bcnzinverbrauch von 6.9 Licern per 100 km mit einem 2-Liter-Motor 
is selbst fu r hcut ige Verhälr n is~e wirtschaftl ich. 

5 0 J A H R E SPÄTER 
lm Jahre 2003, also 50 Jahre spiite1; organisiert der 'TR Register Belgium' ein 
3-Tnges-Treffen t1111 16, 17 und 18 Mai. Teilnehmer werden die Möglichkeit 
haben, die Origi11alstrake von Ken Richardson zu fahren. 
Die 'Domain Westhoek' i11 Oostduinkerke in Belgien, 20 Minuten t'On Jabbeke 
entfmu, wird der Ausgt1ngsp11nkt fiir aUe vom 'TR Register Belgium' organisiute11 
Akti11iliiten for die Fans von TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7 und TR8. 

The TR 2 pas.ing under one of the bridgea during the spttd test 

in touring trim at 114,213 mpb 

En mai 1953 Ken Richardso n, ingénieu r de développemenc et pilote 
d 'essai de Tri um ph, roulait au volant d'une T R 2, équipée d'un moteur 
d 'originc, à unc vitessc moyenne de 124,889 miles ou 200,94 km à 
l'heu re sur !'autoroute de Jabbeke. C'était. à cette époque, une vitesse 
épouscouAan te po ur une voiture de série avec un e cylindrée de 2 litres 
seulcmcnt. 
Ken Richardson, p ilote d 'essai cheL BRM, était engagé en 1952 par Sir 
John Black - lcquel dans la période d 'après-guerre d irigeait Ic groupe 
Standard-T riu mph - afin de développer Ie prototype « T riumph Sports 
20 TS » pour en fai re une vo itu re sport racéc; c'est ainsi q ue la TR 2 
est née. L1 T R 2 était non scu lement aussi rapide que sa co ncu r rente, 
l'Austin- l lealcy, mais égalcment moins onércuse et plus économique à 
l'usage: u nc conso mmat io n moycn nne de 32 m pg ou 6,9 litres au 100 
km avcc u n motcu r 2 l itrcs est même, enco re à l'heu re actue llc. u n 
modèlc de voiture économiq uc. 

5 0 AN S A PR E S 
En /an 2003, soit 50 ans après, Ie « TR Register Btlgium » organist un 
i 11éne111e11t de 3 jours, les 16, 17 et 18 mai. A cette occasio11, chaque 
pnrticipam pourra parcourir Ie trajet historique dt Km Richardso11. 
Le " Domaine \ fftsthoek "à Oostduinkerke, à 20 minutes de Jabbeke, est û 
lieu de rencontre pour routes les activités que TR Register Belgium organise 
pour û s fa11t1tiques de TR 2, TR 3. TR 4, TR 5, TR 6, TR 7 et TR 8. 



PROGRAM 
MAY 16th - 17th - 18t\ 2003 

DAY 1: FRIDAY MAY 161
\ 2003 

- 2 to 9.30 pm : welcome to the TR guesrs in "Domein 
Westhoek", locatcd in Oostduinkerke; 
Welcome drink and North Sea buffet tiU 9.30 pm 

DAY 2: SATURDAY MAY l 7•h, 2003 
- 7.30 am 
- 9 am 
- IOam 
·Il am 

: breakfast buffet 
: departurc to Jabbeke 
: arrival and welcome at the town hall of Jabbeke 
: drive of the historica] route on the Jabbeke 

motorway 
- 12 -13.30 pm : picnic at the Lake of Loppem 
- 14 pm : tourist rally 
- 20 pm : dinner party with animation 

DAY 3: SUNDAY MAY 181
\ 2003 

- 8 am 
- 9 am 
- 12 pm 

: breakfast buffet and check out 
: round trip in the Westhoek Area 
: lunch and leave-taking 

Make your reservation before February 28•, 2003 and send your 
registration fom1 to TR Register Belgium (aten. Gertjan Van De 
Klashorsc), Rue Longchamp 62, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium. 

For booking via internet: http:l/users.skynet.beltr.register.belgium 

Domein Westhoek, Noordzeedreef 6-Sb 
8670 Oostduinkerke 

The ollicial time oonttol 
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Op maandag 9 februari 2004 worden in het gemeentehuis van Varsenare de 
brevetten van het Koninklijk Instituut van de Eli ten van de Arbeid overhandigd 

aan de laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur biedt hen bij deze 
gelegenheid een geschenk en een receptie aan. 

De brevetten worden uitgereikt in volgende categorieën: 

Gouden erekentekens 

Daelman Paul (metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, 
elektronische en kunststofverwerkende nijverheid) 

Vandenberghe Romain (metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, 
elektronische en kunststofverwerkende nijverheid) 

Zilveren erekentekens 

Bonte Rik (banken) 

Demonie Norbert (provincie- en gemeentepersoneel) 

Goethals Marleen (banken) 

Pallet Filip (banken) 

Tanghe Walter (metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, 
elektronische en kunststofverwerkende nijverheid) 

Bronzen erekentekens 

Casteleyn Geert (metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, 
elektronische en kunststofverwerkende nijverheid) 

Ster van cadet van de arbeid 

De Schagt J ürgen (banken) 

--
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Op maandag 19 september 2005 worden in het gemeentehuis van Varsenare de 
brevetten van het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid 

overhandigd aan de laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur biedt 
hen bij deze gelegenheid een geschenk en een receptie aan. 

De brevetten worden uitgereikt in volgende categorieën: 

Gouden erekentekens 

Jean Blomme: handel in voedingswaren 

Pierre Blomme: handel in voedingswaren 

Robert De Saeyer: handel in voedingswaren 

Bronzen erekentekens 

Franky Blanckaert: glasindustrie 

Kristel Deschacht: verzekeringsondernemingen 

Robert Lescrauwaet: bouw 

Luc Pollet: glasindustrie 

Rosane Vercruyce : handel in voedingswaren 
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Op maandag 7 mei 2007 worden in het gemeentehuis van Varsenare de 
brevetten van he t Koninklijk Instituut van de Eli ten van de Arbeid overhandigd 

aan de laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur biedt hen bij deze 
gelegenheid een geschenk en een receptie aan. 

De brevetten worden uitgereikt in volgende categorieën: 

Gouden erekenteken 

André Devisch : tuinbouw 

Bronzen erekentekens 

Logghe Colette : beenhouwerij en kleinhandel in wild en gevogelte 

Serpieters Susie : bloemenbinderij 

Van Eenhooge Dirk : boekhoudkundige en fiscale beroepen 

Cadet van de arbeid 

Josephine De Baere: professionele en interprofessionele organisaties 
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Gtmt tnt t 

Jabbeke 

2008 
De gemeente Jabb k . aan . . . e e reikt jaarlijks de br v . wie Zl)ne Majesteit de Konin .e etten uu aan haar inwoners 
Cadet van de arbe·d h f g de titel van Eredeke L . 

1 
ee t verleend n, aureaat of 

Dit brevet en het daaraan een al verbonden eretek gemene selectieproced d en worden toegekend 
Arbeid. ure oor het Ko ninkl iJ.k l . . na nstituut van de 

De brevetten worden op 26 . mei 200 8 · 1 
nare overhandigd aa n de la . in iet gemeentehuis va n Va , ureaten uit o nze rse-gemeente. 

De brevetten wo d . r en ungereikt in de volgend . . c c.:atcgone: 

GOUDEN ERETEKEN 

De heer Willy M B k . .. · e aert 
Dierlijke productie 

De heer Gilbert HE H. · · impens 
Broodbakkerij Banketbakk .. , en1,Ambach1elijkc ijsbereiding en chocoladeb k. ewer mg 

De heer Hervé J A "1' • · . 1avernier 
Broodbakkerij, Banketbakkcrï .. J,Ambachtcl11ke ijsbereiding en chocoladeb k. ewcr mg 

De heer Karl R J v d Broodbakk .. . . an ermeersch 
ertj, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbcreiding en chocoladeb"' k. ~,ver rng 

· . an ewall e De heer André C 0 V d 
Brood, Banketbakkerij 

Het gemeentebestuu r wenst dez profi ciaL. .e Laureaten van de Arbe·d 1 van harte 

Bij deze gelegenheid biedt d en een receptie aa n. e gemeente Jabbeke hen een geschenk 

26 H[et' 2008 
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_u it --KANTOORGEBOUW INTERNE ZAKEN, CAVERSTRAAT 12 

OFFICIËLE OPENING VRIJDAG 06 MAART 2009 

I ' . 
10CMW 



Graag nodigen de besturen va n gemeente en OCMW Jabbeke u uit op vrijdag 06 maart 2009 om 16 uur 
voor de officiële opening van het kan toorgebouw Interne Zaken, Caverstraat 12 , 8490 Jabbeke . 

Om organisa tor'.s ch~ reden~n vragen wij u tegen dinsdag 03 maart 2009 uw deelname te bevestigen via 
antwoordkaa rt in b11lage. Dit kan ook tele fonisch op het nummer 05018 1 0 I 80 

of via mail: inge .welvaer t@jabbeke.be 

Wij hopen van harte u te mogen ve rwelkomen. ' 

\A. ~'-·~- -~- - - · . _ ... - _ - --~-- ~\kii,: . / 
Gabriël Acke, 
gemeentesecretaris 

L .-- ~ A '""- • 
Katrien Vandewalle, 
secretaris OCMW 

./ --
Paul Storme, 
voorz itter OCMW 

_/,,.. 

Hendrik Bogaert, 
burgemeester 





CERTIFICAAT 

BRUCE SUNDLUN 

EREBURGER GEMEENTE JABBEKE 

Uicgereikt o p zacerdag 25 apri l 2009 

Gabd~ . 
gemeentesecretari s 

x,,<oE.STUu Hendrik Bogaert /R'? ~ bu rgemeester 
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PROGRAMMA 

iouoo Onthaal 

10u30 Terugblik op de bestuursperiode en toespraak 
door Hendrik Bogaert, ontslagnemend burgemeester 

Toespraken door Paul Breyne, gouverneur van de provincie West Vlaanderen 

en door Hilde Crevi ts, Vlaams m1 n1ster van Mobd1te1t en Openbare Werken 

Voo rste l ling van burgemeeste r Danië l Vanhessche en toespraa k 

PRE5E N TATIL Evelien Vanw<ll leghem MU71KAAL 1NrERM EZZO The Woodl and Conncuion 

11U45 
Recept ie aangeboden door de gemeente Jabbeke 
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Op 3 februari 2011 droeg de heer Hendrik Bogaert 
het burgemeestersambt van de gemeente Jabbeke over 

aan de heer Dan iël Vanhessch e. 

Het gemeentebestuur heeft het genoegen 
u en uw partner uit te nodigen voor de off iciële plechtigheid 

t er gelegenhe id va n deze 

BURG E MEESTE RSWI SS EL 
op 20 maart 2011vanaf10 uur 

in het sport- en cultuurcentrum HOF TER STRAETEN, 
Hof van Straeten 2 te Varsenare. 

lOuOO 

10u30 

11u45 

PROGRAMMA 

Onthaal 

Teru gbl ik op de bestuursperiode en toespraak 
door Hendrik Bogaert, ontslagnemend burgemeester 

Toes praken door Pa u 1 Breyne, gouve rneur van de provincie West-Vlaanderen 

en door Hilde Crev i ts, Vlaams minister van Mob1/itc1t en Openbare Werken 

Voorstel li ng van bu rgemees ter Dan iel Vanhessche en toespraak 

PRESrnTATI E Evel en Vanwalleghem - MUZIKAAL 11'HR"1f Z70 The Wood land Cornect 0'1 

Recept ie aangeboden door de gemeente Jabbeke 
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Op maandag 20 juni 2011 worden in het gemeentehuis van Varsenare 
de brevetten van het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid 
overhandigd aan de laureaten uit onze gemeente. 

Het gemeentebestuur biedt hen bij deze gelegenheid een geschenk 
en een receptie aan. De brevetten worden uitgereikt in de volgende 
categorieën: 

GOUDEN EREKENTEKEN 
DEMONIE NORBERT (gemeentepersoneel) 

ZILVEREN EREKENTEKEN 
LESCRAUWAET ROBERT (bouw) 

VAN EENOO LUC (Defensie) 

BRONZEN EREKENTEKEN 
CORNELIS RUDY (tabaksnijverheid) 
DAMME LUC (gemeentepersoneel) 
DE VISCH ANITA (tabaksnijverheid) 

DEKETELAERE PATRICK (bouw) 
GHEERAERT ANN (gemeentepersoneel) 

MASSCHAELE DANIËL (gemeentepersoneel) 
SCHUTYSER TOM (gemeentepersoneel) 

SMET SONJA (tabaksnijverheid) 
VAERNEWYCK DINA (tabaksnijverheid) 

VANDEN BUSSCHE MARC (gemeentepersoneel) 

VANEENOO CHRISTA (tabaksnijverheid) 

CADETVAN DE ARBEID 
EECKELOO BIRGER (gemeentepersoneel) 

Het gemeentebestuur wenst deze Laureaten van de Arbeid van 
harte proficiat. 

/ 
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Officiële opening - zaterdag 25 augustus 
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Gemeente 

Jabbeke_ 
g clt f( ruimt( 

Het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke heeft het genoegen u -~it :~ nodigen op 
zaterdag 25 augustus 2012 om 10u45 voor de officiële o?.ening van het Vri_1et11dscentrum }a~
beke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke. Het centrum is een gein tegreerd sport-, 1eugd- en cultuurcen 
trum met bibliotheek. 

Om organisatorische redenen vragen wij u tegen maandag 20 augustus 2012 uw_ dee_lname te 
bevestigen, telefonisch op het nummer 050 181 02 11 of via e-mail: gemeentehurs@Jabbeke.be 

gemeentesecretaris 
Gabriël Acke 

burgemeester 
Daniël Vanhessche 

----~ 
Lv~ ~ \(~ 
Tu .-t.e J-e.tv\ ~ ~:..... 

J UN\ fiPte f ói> 



Programma 
10u45: 

11 uur: 

12 uur: 

Onthaal 

Academische zitting 
sprekers: Daniël Vanhessche, burgemeester 

Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor ambtenarenzaken 
Marcel Desmedt, voorzitter cultuurraad 
Hilde Plas, stafmedewerker cultuur en erfgoed VVSG 

moderator: Evelien Vanwalleghem 
muzikale omlijsting 

Receptie 

Gemeente 

Jabbeke 
gcd1 1c ru1m1c 

Het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke heeft het genoegen u uit te nodigen op 
zaterdag 25 augustus 2012 om 10u45 voor de officiële opening van het Vrijetijdscentrum Jab
beke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke. Het centrum is een geïntegreerd sport-, jeugd- en cultuurcen
trum met bibliotheek. 

Om organisatorische redenen vragen wij u tegen maandag 20 augustus 2012 uw deelname te 
bevestigen, telefonisch op het nummer 050 181 02 11 of via e-mail: ~emeentehuis@jabbeke. be 

gemeentesecretaris 
Gabriël Acke 

burgemeester 
Daniël Vanhessche 
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Administratie 

Bestuur 
Bevolking (f3exoek I aft:é 
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