































































































































































































































	Guldenboek - voorkaft 
	Declaratie burgemeester Albert Bogaert anno 1977
	12 februari 1977 - Ontvangst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de plaatselijke Boerenbond.
	21 februari 1977 - Ontvangst ter gelegenheid van de oppensioenstelling van P. Vermeulen, ere-adviseur en districthoofd Openbare Werken.
	19 juni 1977 - Ontvangst ter gelegenheid van de viering der huwelijksjubilarissen.
	19 juni 1977 - Ontvangst van de familie August Deschacht ter gelegenheid van het vijfgeslacht.
	25 augustus 1977 - Viering sportkampioenen van Groot-Jabbeke.
	23 oktober 1977 - Ontvangst van de bloedgevers.
	Datum onbekend - Receptie ter gelegenheid van het 1000ste lid van de 'Heemkundige Kring'.
	19 juni 1978 - Ontvangst huwelijksjubilarissen.
	16 juli 1978 - Ontvangst E.H. Wilried Jonckheere ter gelegenheid van zijn priesterwijding.
	23 november 1978 - Ontvangst van Nele Been als 10.000ste inwoner van de gemeente.
	23 november 1978 - Ontvangst van veldwachter Michel Verhaeghe naar aanleiding van zijn oppensioenstelling.
	15 februari 1979 - Receptie ter gelegenheid van de uitreiking der eretekens en diploma's.
	17 juni 1979 - Ontvangst van de huwelijksjubilarissen.
	25 november 1979 - Ontvangst 'Bloedgevers van Groot-Jabbeke'.
	21 december 1979 - Officieel bezoek van J. Ramaekers, minister van Nationale Opvoeding ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe klaslokalen der R.B.S. te Jabbeke.
	17 mei 1980 - Ontvangst ter gelegenheid van de opening der nieuwe lokalen voor verenigingen.
	15 juni 1980 - Ontvangst ter gelegenheid van de viering van de huwelijksjubilarissen.
	26 juni 1980 - Ter nagedachtenis aan Albert Bogaert, 35 jaar burgemeester van Jabbeke.
	28 november 1980 - Ontvangst ter gelegenheid der sportkampioenen.
	23 januari 1980 - S.O.S. Italië - aktie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving. 
	23 januari 1980 - S.O.S. Italië - aktie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving. 
	23 januari 1980 - S.O.S. Italië - aktie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving. 
	23 januari 1980 - S.O.S. Italië - aktie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving. 
	14 maart 1981 - Ontvangst van de leden van het Davidsfonds ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
	14 maart 1981 - Ontvangst van de leden van het Davidsfonds ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
	15 april 1981 - Receptie ter gelegenheid van het overhandigen van de resultaten van het onderzoek der woningen, gebouwd voor 1946, door het Huisvestingscomité West-Vlaanderen.
	9 mei 1981 - Ontvangst Laureaten van de Arbeid en de oppensioenstelling van de gemeentewerkman.
	9 mei 1981 - Opening van de gemeentezaal De Zwaan in aanwezigheid van de aannemers, medewerkers en het gemeentebestuur.
	18 juni 1981 - Ontvangst Roger De Backer, adjudant-chef van de rijkswachtbrigade Jabbeke ter gelegenheid van zijn afscheid door oppensioenstelling.
	21 juni 1981 - Receptie ter gelegenheid van de huwelijksjubilarissen.
	3 juli 1981 - Rwanda-actie
	8 oktober 1981 - Receptie ter gelegenheid van de opruststelling van ere-gemeentesecretaris Albert Van Driessche.
	7 november 1981 - 50-jarig bestaan van de bibliotheek Sint-Mauritsius te Varsenare. Huldiging van Frans Hasaert, 35 jaar bibliothecaris.
	24 januari 1982 - Ontvangst van de 100-jarige Edmond Dumarey. 
	24 januari 1982 - Ontvangst van de 100-jarige Edmond Dumarey. 
	17 februari 1982 - Ontvangst ter gelegenheid van de opruststelling van ere-gemeentesecretaris André Tubex.
	2 mei 1982 - Viering met praalstoet ter gelegenheid van de 100-jarige Edmond Dumarey.
	16 mei 1982 - Schildpadactie
	20 mei 1982 - Ontvangst 60- en 50-jaar huwelijksjubilarissen.
	1 juli 1982 - Ontvangst van Verschaeve Julien, 42 jaar krantenverkoper en Delancker Hendrik, directeur V.B.S. Zerkegem-Snellegem, ter gelegenheid van hun opruststelling.
	27 augustus 1982 - Ontvangst 'Werk der Volkstuinen' ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in aanwezigheid van Bestendig Deputatielid Olivier.
	27 augustus 1982 - Receptie ter gelegenheid van de tentoonstelling der werken van Jabbeekse kunstenaars.
	14 september 1982 - Ontvangst ereburgemeester der gemeente Jabeek (Nederland).
	20 september 1982 - Receptie ter gelegenheid van de 'Week van de Landbouw'.
	14 november 1982 - Ontvangst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de B.G.J.G.
	25 november 1982 - Ontvangst van André De Schacht, gemeentewerkman, ter gelegenheid van zijn oppensioenstelling.
	5 december 1982 - Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de K.W.B. Jabbeke.
	16 december 1982 - Ontvangst sportkampioenen Groot-Jabbeke.
	27 december 1912 - Ontvangst ter gelegenheid laatste gemeenteraadszitting 1982.
	19 mei 1983 - Ontvangst van Firmin Van Litsenburgh, gemeentewerkman, ter gelegenheid van zijn oppensioenstelling.
	16 juni 1983 - Ontvangst van al de gouden huwelijksjubilarissen van het jaar 1983.
	11 september 1983 - Receptie ter gelegenheid van de ontvangst van de gevierde bloedgevers van Groot-Jabbeke.
	8 oktober 1983 - Officiële hulde aan burgemeester Eric Gheeraert. 
	8 oktober 1983 - Officiële hulde aan burgemeester Eric Gheeraert. 
	24 juni 1984 - Ontvangst van de huwelijksjubilarissen.
	15 september 1984 - Aandenken aan de filmopname 'Het werk en leven van C. Permeke' te Jabbeke. 
	15 september 1984 - Aandenken aan de filmopname 'Het werk en leven van C. Permeke' te Jabbeke. 
	15 februari 1985 - Ontvangst ter gelegenheid van de uitgifte van het boek 'Jabbeke - historie en legenden'.
	16 juni 1985 - Ontvangst van de huwelijksjubilarissen.
	14 april 1986 - Ontvangst ter gelegenheid van de uitreiking van eretekens.
	15 juni 1986 - Ontvangst ter gelegenheid van de huwelijksjubilarissen gehuwd in 1921-1926-1936.
	30 juni 1986 - Onze Rode Duivel Hugo Broos - Mexico 1986.
	Datum onbekend - voorlopig geen gegevens.
	23 oktober 1986 - Ontvangst bloedgevers. 
	23 oktober 1986 - Ontvangst bloedgevers. 
	21 juni 1987 - Ontvangst van de huwelijksjubilarissen.
	12 juni 1988 - Ontvangst bloedgevers.
	19 juni 1988 - Ontvangst van de huwelijksjubilarissen.
	20 september 1988 - Ontvangst van Roland Vannieuwenhuyse, adjudant-chef van de Rijkswachtbrigade Jabbeke ter gelegenheid van zijn oppensioenstelling.
	22 september 1988 - Ontvangst ter gelegenheid van de uitreiking van de eretekens.
	Datum onbekend - uitreiking diploma Elsy Vandenbussche.
	Datum onbekend - ontvangst stadhuis Straatsburg en het Europees Parlement.
	1 januari 1989 - Installatie van de nieuwe gemeenteraad.
	5 maart 1989 - Viering 100-jarige Theodoor Saelens.
	25 mei 1989 - Ontvangst Jaquarclub
	25 juni 1989 - Ontvangst huwelijksjubilarissen.
	10 maart 1990 - Overlijden 101-jarige Theodoor Saelens.
	17 juni 1990 - Viering huwelijksjubilarissen.
	Datum onbekend - Viering 50-jarig bestaan S.V. Jabbeke.
	16 juni 1991 - Viering huwelijksjubilarissen.
	22 september 1991 - Opening deelgemeentehuis Varsenare.
	20 oktober 1991 - Viering 60-jarig bestaan Davidsfonds Jabbeke.
	27 maart 1992 - Viering oppensioenstelling veldwachter Vanwalleghem Maurice.
	4 mei 1992 - Huldiging vrijwilligers stickerverkoop actie Levenslijn.
	22 mei 1992 - Viering oppensioenstelling Urbain Cooleman.
	21 juni 1992 - Viering huwelijksjubilarissen.
	20 december 1992 - Viering 100-jarige Claeys Adil.
	20 mei 1993 - 40 years of Triumph TR's.
	20 juni 1993 - Viering huwelijksjubilarissen.
	23 december 1993 - Viering oppensioenstelling Vandermoere Maurice.
	19 juni 1994 - Viering huwelijksjubilarissen.
	14 juli 1994 - Uitreiking diploma Huysseune Danny.
	7 september 1994 - Oppensioenstelling Jan Creytens, W.V.E.M.
	9 september 1994 - Diploma-uitreiking Elsy Vandenbussche.
	31 mei 1995 - Viering oppensioenstelling Guido Vanpoucke en Maurice Moyaert.
	18 juni 1995 - Viering huwelijksjubilarissen.
	7 september 1995 - Diploma-uitreiking veldwachters Decoene Nathalie en Deroover Dirk.
	11 november 1995 - Voorstelling boek Luc Packo 'Jabbeke 1940-1947'.
	24 november 1995 - Officiële opening sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten. 
	24 november 1995 - Officiële opening sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten. 
	16 juni 1996 - Viering huwelijksjubilarissen.
	28 augustus 1996 - Viering oppensioenstelling Deketelaere Yvonne.
	14 november 1996 - Uitreiking van de herinneringsmedaille van de Gewapende Humanitaire Operaties aan Willy Ver Eecke.
	15 juni 1977 - Viering huwelijksjubilarissen.
	6 augustus 1997 - Eerstesteenlegging Civiele Bescherming.
	3 oktober 1997 - Openig politie- en rijkswachtkantoren.
	6 november 1997 - Officiële voorstelling van de tentoonstelling 'Jabbeke in wit en zwart'.
	30 april 1998 - Viering Laureaten van de Arbeid.
	21 juni 1998 - Viering huwelijksjubilarissen.
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