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beste Jabbekenaar,

Graag knopen wij aan met een nieuwe editie van 
het gemeentelijk infoberichtenblad. In deze uit-
gave willen we al het mooie, prikkelende en avon-
tuurlijke in Jabbeke nog eens in de kijker zetten. 
De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat we op 
zoek moesten naar ‘avontuur in eigen buurt’, iets 
wat in onze veelzijdige gemeente zeker te vinden 
is. 

Het bestuur heeft door de jaren heen ervoor ge-
zorgd dat er ruimte gegeven werd aan alle Jab-
bekenaars en dat die ruimte telkens betekenisvol 
werd ingevuld. op die manier willen we steeds 
een meerwaarde bieden aan de buurten en de be-
woners prikkelen om naar buiten te gaan, samen 
te komen en interacties aan te gaan. Deze aanpak 
heeft des te meer zijn nut bewezen in deze co-
ronatijden, waarbij iedereen op zoek moest naar 
leuke activiteiten in eigen buurt. In deze editie 
willen we dit nog eens extra in de verf zetten. 

Intussen winnen we stilaan onze vrijheden terug 
dankzij het doorzettingsvermogen en de vacci-
natiebereidheid van jullie allen. De vaccinatiecam-
pagne draait intussen op volle toeren zodat alle 
inwoners zo snel mogelijk van een vaccin kunnen 
voorzien worden. 

Wanneer u dit gemeentelijk infoblad in de brie-
venbus ontvangt, moet de helft van de Jabbeke-
naars een vaccin ontvangen hebben. begin juli zou 
voor iedereen de kans moeten voorzien zijn op 
een eerste vaccinatie. 

We zien dat de vaccinaties daadwerkelijk zijn ef-
fect hebben: de leeftijd van besmette personen 
is in dalende lijn en ook de besmettingen volgen 
dezelfde trend. met andere woorden, we zijn 
goed bezig! 

nog even volhouden dus en zoek nog eens het 
‘avontuur in eigen buurt’ op.

kafT // Door de redactie werd deze kaft gekozen - oP aVonTUUr In De bUUrT - een aanzet om deze zomer te 
genieten in eigen gemeente. op de kaft is een ‘Happy Stone’ te zien aan de ingang van Vloethemveld in Snellegem;  deze 
zijn op onverwachte plaatsen terug te vinden om iemand blij te maken.

Terrassen - 24 Laat je vaccineren - 28



gemeenTeraad 19 april 2021

• er wordt ingestapt in het raamcontract van De 
Watergroep voor het onderhoud van het gemeentelijk 
hydrantennetwerk – geraamde kostprijs: 24.179 euro 
(incl. bTW) per jaar.

• Goedkeuring voor het lokaal veiligheidsplan 
‘Informatie Veiligheid’ met een privacyverklaring in 
het kader van het algemeen beleid op het vlak van 
gegevensverwerking en –bescherming, een voorstel 
van procedure voor disaster recovery (DrP) en 
business continuity planning, en het actieplan 
‘Informatie Veiligheid 2021 voor gemeente en 
oCmW Jabbeke’.

• er werd goedkeuring verleend voor het ontwerp voor 
de omgevingsaanleg van bko Snellegem – kostprijs: 
45.212 euro.

• beslissing om ook voor het nog niet her aangelegde 
gedeelte van de Spanjaardstraat een ontwerper aan 
te stellen. 

• Het ‘Gekleurd wegdek oversteekplaatsen 
Schoolomgevingen’ heeft een geraamde kostprijs van 
18.000 euro.

• er wordt een deelmobiliteitsstudie opgemaakt voor 
de kern Jabbeke, o.a. voor de schoolomgeving in de 
kapellestraat, en in het bijzonder rond de nieuwe 
regeling met mogelijkheid voor subsidiëring van 
schoolroutes.

• Voor het project Vloethemveld wordt aan de 
os en de ezel een onthaalpunt georganiseerd via 
een langlopende huurovereenkomst van 27 jaar – 
huurprijs: 2.000 euro per jaar.

• De gemeenteraad gaf goedkeuring aan een beleidsnota 
‘Zwerfvuil’, in het bijzonder voor de ondersteuning 
van het initiatief ‘mooimakers’.

gemeenTe- en ocmW-raad 17 mei 2021

• Het charter ‘masterplan toegankelijke haltes’ wordt 
onderschreven.

• Aan elk gezin dat een 75+ of een specifi eke doelgroep 
telt, wordt een gele doos en sticker bezorgd. Deze 
gele doos dient voor het opbergen van medicatie-
info op een voor hulpverleners vaste en herkenbare 
plaats - de koelkast. kostprijs: 2.500 euro. 

• er wordt gestart met de verkoopprocedure voor de 
verkoop van de resterende 24 percelen gelegen in 
Vk1 van de verkaveling Varsenare-noord.

• nieuwe straatnamen: ‘Westdorp’ voor de 
verkaveling aan de oude Dorpsweg 106-108 en 
‘Van Haveskerckestraat’ voor de verkaveling aan het 
monnikenveld/Windmolenstraat.

• Voor de hoofdkernen Jabbeke en Varsenare 
worden Crossfit-toestellen aangekocht en wordt 
een wedstrijd georganiseerd voor 2 vaste skate-
infrastructuren.
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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.

gemeenTeraad 1 feBruari 2021

• olivier fourier legde de eed af als gemeenteraadslid 
en dit in opvolging van raadslid Lieselotte Debackere 
die ontslag nam. 

• Vanaf 1 maart 2021 is er een aangepast algemeen 
GaS-reglement (www.jabbeke.be/link/gasreglement). 
Het GaS-reglement is uniform voor de gemeenten 
van de Politiezone kouter.

• Het individueel personenvervoer naar het 
vaccinatiecentrum wordt gesubsidieerd met een 
eigen bijdrage van 15 euro.

• In de Zuidmoere wordt in de zone aan de schoolpoort 
een verkeersverbod ingevoerd, met uitzondering 
voor fi etsers.

gemeenTe- en ocmW-raad 8 maarT 2021

• er is een nieuwe regeling en retributie voor de 
aanvoer van asbestafval op het recyclagepark (www.
jabbeke.be/link/asbest)

• er komt een nieuw postregistratie- en 
notuleringssysteem bij de gemeentediensten met een 
geraamde kostprijs van 20.000 euro. 

• Voor de realisatie van een woonproject om 
personen met een beperking zelfstandig te laten 
wonen op de zorgsite van Licht en Liefde, wordt 
een procedure met wedstrijd op basis van een 
erfpachtovereenkomst uitgeschreven (www.jabbeke.
be/link/erfpachtovereenkomst).

• Het ontwerp voor de realisatie van een nieuw gebouw 
voor tennisclub Varsenare beloopt 1.018.562 euro.



ToekomsTvisie

De renovatie van het Permekemuseum schept voor de 
museumploeg mooie opportuniteiten aangezien het 
inhoudelijk helemaal herdacht kan worden. In dat kader 
lanceerde de cultuurdienst een oproep naar getuigenissen 
rond Permeke en dit met succes. 

De resultaten hiervan zullen meegenomen worden 
in de verdere invulling van het museum. bovendien zal 
de tuin na de renovatie intensiever worden ingezet als 
tentoonstellingspark. De succesvolle educatieve vorming 
via Studio Permeke zal er ook opnieuw staan bij de 
heropening.
  
Deze renovatie schept niet alleen voor het museum heel 
veel mogelijkheden, maar ook voor gemeente Jabbeke 
waar Permeke de laatste 20 jaar van zijn leven heeft 
gewerkt en gewoond. 

Door Permeke als merk uit te zetten kan Jabbeke 
uitgroeien tot de ‘Permekegemeente’, juist zoals oostende 
zich profileert als Ensorstad. Om dit te realiseren gaat 
het Permekemuseum de samenwerking aan met partners 
zoals Toerisme Vlaanderen en Westtoer maar vooral  
met Jabbeke en haar inwoners.
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renoVaTIe PermekemUSeUm
Sinds 8 november 2020 blijven de rolluiken van het 
Permekemuseum dicht.  Het voormalige woonhuis van 
Constant Permeke was toe aan een grondige renovatie 
aangepast aan de hedendaagse technieken en noden. 

Voor de renovatie werd door de Vlaamse Gemeenschap 
1.286.000 euro uitgetrokken. abDm architecten werd 
aangesteld voor de uitvoering van de werken.  

WaT zal er veranderen?

In het najaar van 2020 werd het volledige museum 
leeggehaald en een groot deel van de werken opgeslagen 
in het depot van mu.Zee in oostende, waarvan 
Permekemuseum deel uit maakt.  De start van de 
eigenlijke renovatiewerken staat gepland voor midden dit 
jaar.

De verschillende ruimten worden opgeknapt conform 
de regels van behoud en beheer. ook de fysieke 
toegankelijkheid, de elektriciteit en verwarming worden 
aangepakt. Daarnaast wordt de toegang tot het museum 
en het beeldhouwatelier onder handen genomen om het 
museum een meer hedendaagse look te geven. 

De ruimte waar de ticketing en de museumshop 
waren ondergebracht, wordt een salon voor culturele 
activiteiten. 

met de start van de werken willen de gemeente 
Jabbeke en het Permekemuseum de inwoners van 
Jabbeke graag deelgenoot laten worden van de 
plannen.  afhankelijk van de evolutie van corona, 
zullen we dit al dan niet fysiek organiseren op een 
info-avond. Lees in tussentijd ook de blog op www.
permekemuseum.be  waar de stand van zaken en 
allerlei leuke weetjes terug te vinden zijn.  
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nIeUWe WanDeLTrenD
GeoCaCHInG & HaPPY SToneS

geocaching

Geocaching is een soort van schattenzoektocht 
met behulp van je smartphone of GPS-coördinaten. 

overal ter wereld - dus ook in Jabbeke - zijn er 
‘caches’ verstopt. 

Het doel van geocachen is simpel: iemand verstopt een ‘schat’, 
wat we ook wel (geo)cache noemen. bij het zoeken naar een 

geocache bekijk je best altijd even wat de grootte van de geocache 
is, soms kan deze heel klein zijn. 

De cache moet uiteraard waterdicht zijn en het bevat steeds een logboek, 
waarin je jouw geocachenaam en de datum (en uur) van je vondst kan vermelden 

als bewijs dat je de geocache ook daadwerkelijk gevonden hebt.

In geocaches die iets groter zijn zal je ook enkele zogenaamde ‘goodies’ kwijt kunnen. 
bij Geocaching zijn goodies kleine spulletjes zoals speelgoed, munten of geocaching 

trackables. bedoeling van deze Geocaching goodies is dat als je er iets uit neemt, je ook iets 
(evenwaardig) in de plaats legt. een heel mooi principe in Geocaching dat jammer genoeg niet 

altijd gevolgd wordt.

maar hoe ga je aan de slag? Download een geocaching-app via je smartphone (de populairste zijn 
Geocaching en C:Geo). kijk in de buurt waar er caches verstopt zijn en stippel jouw route uit. Ga op 

pad en vind zo veel mogelijk caches terug. De routes die alvast in Groot-Jabbeke te vinden zijn onder 
meer de Pretparkentour (Varsenare): 5km – 9 caches, de IIJS- reis (Zerkegem): 3,5km – 7 caches, een 

rondje Snellegem: 7,5km - 21 caches en het Vloethemveld: 5km - 15 caches.

naast de traditionele geocaches, zijn er ook nog de multi-caches, de mysteriegeocache sof puzzelcaches, 
de letterbox hybride geocaches, de wherigo caches, de virtuele geocaches, webcamcaches en 
earthcaches.

meer info? Surf naar www.geocachen.be. 

happY sTones

Happy stones zijn eigenlijk een vorm van geocaching. Dit zijn beschilderde 
stenen die neergelegd worden om de gelukkige vinder blij te maken. Deze 
kan dan kiezen om de steen te houden of deze ergens anders neer te 
leggen om zo op zijn beurt weer iemand blij te maken. Je kan ook zelf 
happy stones maken om tijdens jouw wandeling op een geheime 
plek achter te laten. 

De exacte locatie van de Happy Stones wordt niet gedeeld. 
Je kan dus zomaar op je wandeling eentje tegenkomen. 
In de facebookgroep ‘Happy Stones WVL’ kan je 
foto’s plaatsen van jouw gevonden of zelfgemaakte 
Happy Stone. 

WerkGroeP ToerISme
VernIeUWDe ToerISTISCHe GIDS
Gemeente Jabbeke pakt uit met een volledig 
vernieuwde toeristische gids. Tot op heden 
werden de erfgoedwandelingen en fi etsroutes in 
Groot-Jabbeke hier nog niet in opgenomen. Dat 
zal in de nieuwe editie wel het geval zijn zodat 
alles vanaf nu gebundeld is in één uitgave. 

In de gids werden ook uitscheurbare kaarten 
voorzien zodat die makkelijk mee te nemen zijn 
voor wandelaar en fi etser. De brochure wordt 
in vier talen aangeboden, namelijk nederlands, 
frans, engels en Duits. 

Voor de vormgeving werd er samengewerkt 
met grafi sch ontwerpbureau Keppie&Keppie 
uit Jabbeke, de foto’s werden aangeleverd door 
de werkgroep ‘Toerisme’. Het resultaat is een 
compacte, vlot leesbare brochure die de lezer 
inspireert en uitnodigt om erop uit te trekken. 

Samen met het brugse ommeland heeft 
Gemeente Jabbeke de ambitie om zijn inwoners 
de mooie plekjes mee te helpen uitdragen.

aangezien iedere inwoner een ambassadeur 
is voor de regio, zal de gids eind juni bedeeld 
worden in alle brievenbussen in de gemeente. 
De toeristische gids zal je ook online kunnen 
raadplegen via www.visitjabbeke.be. 

Daarnaast heeft de gemeente ook een 
toeristische kaart met vermelding van 
speelpleinen, laadpunten voor fi etsen en auto’s, 
ed. 

Zowel de toeristische gids als de kaart kunnen 
gratis afgehaald worden in de gemeentehuizen.

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we op zoek moesten naar leuke buitenavonturen in eigen buurt. Hierdoor 
hebben wandelactiviteiten zoals ‘Geocaching’ en ‘Happy stones’ aan populariteit gewonnen. Ook in Jabbeke kan je deze nieuwe 
wandeltrends uitproberen.



recent werden enkele nieuwe initiatieven geïntrocduceerd 
bij de dienst Leefmilieu. Hiermee tracht de gemeente het 
Jabbeekse milieubeleid nog beter te ondersteunen. 

p+md- en gfT-ophaling

Gemeente Jabbeke ging het engagement aan om mee te 
stappen in het  afvalbeleidsplan van IVbo. Dit engagement 
heeft betrekking op de invoering van de nieuwe blauwe 
zak en GfT-ophaling. De veranderde PmD-ophaling werd 
reeds ingevoerd op 1 april, de GfT-ophaling gaat op 1 
januari 2022 in uitvoering. 

sinds 1 april mogen we dus meer in de pmd-zak 
deponeren. naast de gebruikelijke drankkartons, 
metalen verpakkingen, fl essen en fl acons, mag 
nu ook licht plastic in de zak verzameld worden. 
denk maar aan yoghurtpotjes, botervloten, folies, 
chipszakjes...

alle informatie over de nieuwe blauwe zak is terug te 
vinden via www.jabbeke.be/link/nieuweblauwezak.

asBesTafval in recYclagepark

In het recyclagepark gelden sinds kort nieuwe regels voor 
het binnenbrengen van kleinere hoeveelheden asbest. De 
gemeente waakt daarmee over de gezondheid van zowel 
de klussende inwoner alsook de recyclageparkwachters.

• er mag 10 m² per jaar gratis gebracht worden (bij 
overschrijding - 0,5 euro per m² via de jaarlijkse 
provisie).

• Het aangeboden asbest moet voortaan steeds 
verpakt zijn in een doorzichtige plastiek zak die niet 
gescheurd is en goed dicht gekleefd wordt. Je plaatst 
deze zak dan zelf voorzichtig in de asbestcontainer.

om de inwoner te ondersteunen om aan deze regelgeving 
te voldoen, zal het nodige beschermingsmateriaal te koop 
aangeboden worden op het recyclagepark. De tarieven 
en alle informatie kunnen geraadpleegd worden via www.
jabbeke.be/link/asbest.

nieuW gas-reglemenT

In gemeente Jabbeke is er sinds 2008 een gemeentelijk 
GaS-reglement van toepassing. Iedere gemeente heeft 
de bevoegdheid een eigen reglement opstellen zodat er 
kan ingespeeld worden op de lokale problematieken. 

recent werd er beslist om voor de vijf betrokken 
gemeenten - die onder politiezone kouter vallen - een 
gezamenlijk GaS-reglement op te stellen met het oog op 
uniformisering. In alle vijf de gemeentes zal dus eenzelfde 
GaS-reglement van toepassing zijn. Het vernieuwde 
reglement kan geraadpleegd worden via www.jabbeke.be/
link/gasreglement.

In het kader hiervan werd ook een nieuw sanctionerend 
gasambtenaar aangesteld door de procureur en de 
gemeenteraad. Deze gasambtenaar kan optreden bij 
overtredingen van het GaS-reglement, zoals sluikstorten. 
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mooImaker - Doe mee!
Het Vlaamse initiatief ‘mooimakers’ dat komaf wil 
maken met zwerfvuil en sluikstorten is reeds een aantal 
jaar gekend (www.mooimakers.be). Deze organisatie zet 
samenwerkingen op met onder andere lokale besturen 
om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. ook gemeente 
Jabbeke is de samenwerking met ‘mooimakers’ aangegaan 
om te streven naar een maatschappij zonder zwerfvuil.

binnen de gemeente zijn er intussen 21 ‘mooimakers’ 
die meehelpen de Jabbeekse bermen proper te houden. 
Deze vrijwilligers krijgen een opruimpakket (grijper, 
handschoenen, fl uovestje en vuilniszakken) aangeboden 
om het opruimmoment veilig en comfortabel te laten 
verlopen. 

De ingezamelde zakken kunnen nadien gratis gedeponeerd 
worden op het gemeentelijk containerpark of je kan de 
zakken laten ophalen door het milieuteam of de vuilniskar. 

Deze ‘mooimakers’ doen hun uiterste best om 43km 
aan geadopteerde bermen proper te houden. ook de 
Jabbeekse verenigingen dragen hun steentje bij. Vorig 
jaar hebben zeven verenigingen het initiatief genomen om 
zwerfvuil op grondgebied Jabbeke te verzamelen. 

 

Dorine Samaey is sinds twee jaar een actieve Mooimaker 
in Snellegem. Wekelijks neemt ze haar zelfgemonteerde 
vuilniskarretje bij de hand en gaat ze op weg om zwerfvuil uit 
de bermen te halen. 

‘Ik hoop dat er meer mensen gemotiveerd kunnen worden om 
dit te doen, het brengt je in contact met buurtbewoners en je 
krijgt ook heel veel appreciatie.’, zegt Dorine. Ze verzamelde 
intussen al 120 zakken zwerfvuil bij elkaar en legde hiervoor 
reeds 144km af. 

iedereen kan heT verschil maken!

Zwerfvuil weren in de gemeente, daar kan ieder-
een aan meewerken! In de gemeenteraad van april 
werd de beleidsnota ‘Zwerfvuil’ (www.jabbeke.be/
link/gemeenteraad_april2021) goedgekeurd. Hierin 
staat de ondersteuning van het initiatief ‘mooima-
kers’ centraal.

surf naar www.mooimakers.be en ontdek 
hoe jij het verschil kan maken!

• mooimaken kan door simpele acties: hoe je 
stoep proper, laat geen afval achter tijdens 
wandel- of fi etstochten...

• Wil jij voor dat tikkeltje meer gaan? Word dan 
vrijwilliger bij mooimakers en help de Jabbeek-
se buurten proper te houden! neem contact 
op met het milieuteam via zwerfvuil@jabbeke.
be of 050/81 02 11.

• Zit mooimaken bij jou in het bloed en ben 
je gemotiveerd om het zwerfvuilbeleid in Jab-
beke te helpen dragen? Dan hebben we jou 
nodig! Gemeente Jabbeke is namelijk op zoek 
naar een medewerker in dienstverband. meer 
informatie is te verkrijgen via gemeentehuis@
jabbeke.be of 050/81 02 11.

Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC  
VERPAKKINGEN

Folies en zakjes

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Flacons

METALEN  
VERPAKKINGEN

Drank- en  
conservenblikken

Spuitbussen voor  
voedingsmiddelen 

of cosmetica

Bakjes en schaaltjes

Deksels, doppen en 
kroonkurken

Potjes en tubes 

  Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 
elkaar kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes 
of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met 
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere  
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flessen

Potjes en tubes 
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Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop.

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze  
los van elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

PMD sorteren doe je z   !

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be
Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

NIEUW

Verpakkingen met
kindveilige sluiting

Verpakkingen met minstens een van de 

BLAUWE ZAK MAG

Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 

drankzakjes, zakjes fruitmoes 

nIeUW Voor HeT LeefmILIeU



mijn Burgerprofiel

er is nu ook een nieuwe manier om jouw uitnodigingsbrief online te 
raadplegen. Via ‘Mijn Burgerprofi el’ kan je jouw e-box activeren en zal je 
direct een e-mail ontvangen van zodra jouw uitnodiging voor vaccinatie 
verstuurd is. Surf hiervoor naar burgerprofi el.vlaanderen.be of ga naar 
www.jabbeke.be en klik rechtsbovenaan op ‘Mijn Burgerprofi el’.
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Corona
GemeenTeLIJke STanD Van Zaken
Sinds vorige editie is er al heel wat bewogen wat betreft 
corona en vaccinaties. er zijn intussen behoorlijke stappen 
gezet en meer dan 15.000 prikken geplaatst. Graag 
brengen we u opnieuw op de hoogte van de belangrijkste 
ontwikkelingen omtrent corona en vaccinatie.

een Blik in heT verleden

op dinsdag 23 februari opende het vaccinatiecentrum 
(VC) de Groene meersen voor de eerste keer zijn 
deuren. Die dag werden er 200 mensen gevaccineerd. 

op heden heeft het centrum een aantal versnellingen 
hoger geschakeld en worden er gemiddeld 1.000 
vaccinaties geplaatst op een vaccinatiedag. er is dan ook 
hoop op grotere leveringen vanuit Vlaanderen zodat er 
op topsnelheid gevaccineerd kan worden. 

huidige cijfers

Jabbeke doet het goed betreft het aantal gevaccineerde 
inwoners. De geleverde vaccins worden tot hiertoe op 
elke vaccinatiedag zo goed als allemaal geplaatst omdat de 
opkomst in VC De Groene meersen zeer hoog is. 

Dit komt door de actieve en pro-actieve inspanningen van 
onze callcenters. op 21 mei werd er ongeveer 48,58% 
van de meerderjarige bevolking van een eerste vaccinatie 
voorzien. 

de vlaamse reservelijsT - qvaX

ondanks de hoge opkomst gebeurt het toch dat er vaccins 
overblijven. om deze lege plaatsen in te vullen, wordt er 
gebruik gemaakt van het online platform ‘QVax’. 

elke inwoner kan zich via www.qvax.be inschrijven op de 
elektronische reservelijst van VC de Groene meersen. 

Via de site geef je door welke momenten jij beschikbaar 
bent om opgeroepen te worden bij overblijvende vaccins. 
meer informatie over de reservelijst is terug te vinden via 
www.jabbeke.be/corona.

conTacTname van 80-plussers in sTrijd Tegen eenzaamheid

In december 2020 hebben vrijwilligers van oCmW Jabbeke alle 
80-plussers uit Groot-Jabbeke opgebeld. De vrijwilligers namen de tijd 
om een luisterend oor te bieden en een gesprek aan te gaan. er werd 
hierbij ook gepolst of zij nog in contact staan met familie of vrienden en 
of er hulp kon geboden worden rond een aantal praktische zaken zoals 
boodschappen en poetsen.

Gekende burger Marie-Jeanne en 
ereburger Hugo Broos lieten zich 
ook al vaccineren in het VC De 
Groene Meersen.

Op vrijdag 14 mei werd in het 
vaccinatiecentrum de 15.000(+1)ste prik 

gezet bij Jabbekenaar Jean-Marie Creyf en 
Zedelgemnaar Carlos Bogaert.

Provincie West-Vlaanderen

jaBBeke

aantal gevaccineerden:
5648 (minimum 1 dosis)

per 11.626 inwoners
Selectie:
Leeftijd: alle volwassenen (18+)jaar
mannen en vrouwen

48,58%

cijfers op 21/05/21



VLoeTHemVeLD
onTHaaLPoorT Jabbeke

Voor het oude militair domein Vloethemveld, dat door de 
Vlaamse overheid werd aangekocht en grotendeels bestemd 
als natuurreservaat, wordt een landinrichtingsplan “mou-
beek-Vloethemveld” opgemaakt door de Vlaamse Land-
maatschappij. Het doel is de versterking van de natuur-
waarden en de toeristische recreatieve ontwikkeling van 
het domein.

Door Jabbeke werd van meet af aan gevraagd te willen mee-
werken aan de uitbouw van een onthaalpoort aan de zijde 
van de gemeente Jabbeke, naast de historische ingang van 
het militair domein aan de kant van Zedelgem.

Hoewel op het grondgebied van de Jabbeke het Vloethem-
veld grotendeels bestemd is als natuurreservaat en 
voor bezoekers niet toegankelijk is, zijn er ook aan 
de zijde van Jabbeke belangrijke recreatieve moge- 
lijkheden in de bosrand. Voor het onthaalpunt werd een ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt waarbij aang-
esloten wordt bij de historische afspanning ‘De os en de 
ezel’ aan de aartrijksesteenweg. er komt een hiervoor in-
gerichte openbare parking naast het horecabedrijf. 

Dit onthaalpunt wordt aangelegd ter hoogte van het kruis-
punt en de vroegere afspanning ‘De os en de ezel’. op deze 
locatie zal de openbare parking voor het onthaal van het 
Vloethemveld worden aangelegd. De groene parking wordt 
geïntegreerd in het omliggende landschap. 

Het onthaal aan de zijde van Jabbeke is 3,5 km van het ont- 
haalplein in Zedelgem. Voor een bezoek aan één 
van de uitkijktorens zal dit zelfs de dichtst bijge- 
legen startplaats zijn. De startplek zal vooral interessant 
zijn voor mensen die langere tochten willen maken rond 
Vloethemveld. op de parking zal er plaats zijn voor trailers 
zodat de onthaalpoort Jabbeke ook interessant wordt voor 
ruiters en menners. 

De onthaalpoort Jabbeke zal heel geschikt zijn voor wan-
delaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners, die de 
‘mobiliteitsswitch’ op de parking aan os en ezel maken en 
eventueel gebruik maken van de horecavoorzieningen.

Het onthaalpunt Jabbeke zal slechts in zijn volle dy-
namiek operationeel zijn zodra de inrichtingswerken 
van de Vlaamse Landmaatschappij gerealiseerd zijn. Dit 
wordt,verwacht in de loop van 2023. De werken aan de 
zijde van de gemeente kunnen reeds eind dit jaar ver- 
wacht worden. 
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recente uitbreidingen van het domein laten nieuwe recreatievoorzie-
ningen in de planning:
• een recreatief wandelpad van meer dan 5km rondom Vloethem-

veld van onthaalpoort Jabbeke naar onthaalpoort Zedelgem en 
terug. Daarbij wordt de aanleg van een soort fit-o-meter of imi-
tatiepad met oefeningen die verwijzen naar de ‘bewoners’ van het 
Vloethemveld gepland. Dit ‘imitatiepad’ kan het wandeltraject tus-
sen de parking in Jabbeke en het onthaal in Zedelgem opwaarderen. 
kinderen hoppen dan vlotter van opdracht naar opdracht en zo 
ook van startpunt naar eindpunt

• een mountainbikeroute met behendigheidsparcours en aansluit-
ing bij de bestaande mountainbikeroute vanuit Jabbeke

• een ven, gegraven in een laaggelegen gedeelte
• Bijkomende bosaanleg als uitbreiding van het Vloethemveld
• aanleg van houtkanten
• een landmark met verwijzing naar de erfgoed- en natuurwaarden 

in Vloethemveld

Gemeente Jabbeke participeert in het beheer en de uitbouw van de natuur- en recreatieve 
ontwikkeling van het Vloethemveld. Daarbij neemt Jabbeke een aandeel van 40% van de ex-
ploitatiekosten op zich, met een ondersteuning in de werkingskosten en de inzet van een interge-
meentelijke coördinator – voor 2021 gaat dit over een bijdrage van 44.300 euro     . 

Voor het afhuren van de onthaalpoort Jabbeke is er een langlopende huurovereenkomst en wordt er 
voor de inrichting een budget geraamd van 100.000 euro. Voor de verkeersveiligheid in de buurt van 
de onthaalpoort wordt in het kader van de werken voor een nieuw losliggend fietspad in de Aartrijkse- 
steenweg een heraanleg van het kruispunt met de Barletegemweg gepland. 
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aVonTUUr In eIGen bUUrT
bUITenrUImTeS

De coronacrisisperiode heeft nadrukkelijk het belang aangetoond van de publieke open ruimte. De ontwikkeling is 
een voortdurend proces, waarvan wij enkele recente initiatieven even oplijsten:

zone voor avonTurensporTen 
Spontaan gegroeid, maar al niet meer weg te denken uit 
Jabbeke: de landmark met zicht over de buurt, maar ook 
als piste voor de avontuurlijke fietser, de hondenspeel-
weide. Deze zomer wordt ook een zandbodem aange-
legd voor beach-volley.

inBreidingsprojecT cenTrum jaBBeke 
een centraal park met  beekvijver en wandelstructuur. op 
die manier wil het bestuur een groen long installeren in het 
centrum van Jabbeke. In het park, naast de kapellestraat, 
wordt ook een avontuurlijke speelzone ingericht voor kin-
deren en jongeren, met onder andere een klimrots, muziek-
wand en multisport-terrein.

BuurTplein snellegem 
een nieuw dorpsplein met oog voor de historische om-
kadering in de kern. Het plein is voorzien van parkeerge-
legenheid, zitbanken en een waterpartij. Daarnaast is er 
met het plein ook de ambitie om te dienen als evene-
mentenruimte. er wordt gepland om de ‘pastorietuin’ bij 
dit centrumproject te integreren.
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peTanquepleinen
aan het SPC Varsenare, het buurthuis en het Vrijetijds- 
centrum (VCJ) te Jabbeke werden petanquepleinen 
aangelegd. Petanque in kleine groep wint de laatste tijd 
meer aan populariteit.

mulTisporTTerrein koornBlomme 
De koornblomme is van oudsher de speelzone voor de 
ganse buurt. nieuwe speeltoestellen en een multisporter- 
rein worden aangelegd.

crossfiT en skaTe 
aan SPC Varsenare en VCJ Jabbeke wordt binnenkort 
een ‘crossfit station’ geïnstalleerd worden. Zo tracht het 
bestuur buiten sporten te stimuleren bij alle Jabbeke-
naars - voor volgend jaar worden skatevoorzieningen 
gepland. 



De mogelijkheid op avontuur in eigen buurt wordt heel 
dikwijls voorafgegaan door een periode van voorbereiding 
en planning. minder gekend is dat de gemeente al heel 
lang beschikt over een krachtige cel ‘ruimtelijke Planning’ 
die de laatste decennia de basisplanning opgenomen heeft 
van alle uitrustingen voor vrije tijd. een belangrijke partner 
die op de achtergrond meewerkt aan deze projecten is Sil 
Goossens, extern planoloog bij gemeente Jabbeke.

Sil Goossens is werknemer bij een Gents studiebureau 
dat over heel West- en oost-Vlaanderen projecten opzet 
met lokale besturen. 

binnen onze gemeente maakt hij al acht jaar deel uit van 
de dienst Planologie als extern planoloog en ruimtelijk 
planner. Deze dienst heeft als doel de publieke ruimte 
op grondgebied Jabbeke te opwaarderen met focus op 
de meerwaarde voor de gemeente en zijn inwoners. 
Zijn functie als planoloog hierin is om ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (rUP) en bijzondere plannen van 
aanleg (bPa) op te maken bij nieuwe projecten. 

Daarnaast deelt Sil ook zijn visie op hoe 
de ruimte kan ingericht worden om er 
iets creatief en waardevols van te maken, 
altijd in functie van de bevolking. bij het 
opstellen van elk rUP of bPa denkt 
hij samen met de dienst na over hoe de 
ruimte een meerwaarde kan brengen voor 
de inwoners en wordt het privaat belang 
afgehouden. Het werken met een extern 
planoloog brengt heel wat voordelen met 
zich mee. 

enerzijds werkt Sil samen met nog andere lokale besturen 
waardoor hij heel veel ideeën en expertise opdoet. 
Tegelijkertijd is hij reeds acht jaar een constante in de 
dienst Planologie, waardoor hij heel goed weet wat reilt 
en zeilt in de gemeente. 

Dit is volgens hem de ideale positie om out of the box te 
kunnen denken rekening houdend met de lokale noden. 
ook verloopt het opstarten van projecten veel sneller 
door de nauwe samenwerking en de reeds aanwezige 
expertise in de dienst Planologie. 

Samen met de dienst Planologie werden intussen al mooie 
projecten gerealiseerd. er zijn nog heel wat ideeën die op 
tafel liggen, maar tijd nodig hebben om te rijpen. Zo wil 
Jabbeke blijven ruimte geven aan zijn inwoners.

‘Ik werk samen met andere besturen waardoor 
ik nieuwe ideeën en expertise opdoe die ik ook 
in de Jabbeekse projecten kan binnenbrengen.’
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In De kIJker
exTern  PLanoLooG SIL GooSSenS

ook voor een monument in de organisatie breekt 
uiteindelijk de laatste werkdag aan. op 31 maart was 
het zover voor Claude Dezuttere, diensthoofd van de 
dienst gemeentewerken, die na 42 jaar trouwe dienst 
in pensioen ging.

Claude startte in 1979 als twintigjarige bij de politie 
als administratieve hulp. De veldwachters waren 
toen als gemeentepersoneel nog in het gemeentehuis 
gehuisvest. Claude kreeg er gaandeweg taken en 
verantwoordelijkheden bij zoals de stempelcontrole, 
provinciale belastingen, landbouwtelling en 
schattingscommissie, strafregister en rijbewijzen, ed.  
Hij werkte ook een paar jaar in de dienst ruimtelijke 
ordening. 

Zo kon hij zich geleidelijk opwerken om in 1994 diensthoofd gemeentewerken te worden, en secretaris van de 
verkeerscommissie. Claude was ook de man die jarenlang bij winterweer voor dag en dauw opstond om de gladheid 
van de gemeentewegen te controleren en zo nodig de strooidiensten te laten uitrukken.

Wij bedanken Claude graag nog eens van harte voor zijn tomeloze inzet voor de gemeente. 

oP PenSIoen
CLaUDe DeZUTTere

Extern planoloog Sil Goossens tijdens een buurtoverleg

bUrGerS In De kIJker
Snellegemnaar freddy Casteleyn, oprichter van voormalig 
wielerclub meZ Team belgium, kreeg op focus-WTV een 
reportage: het herbekijken waard!

www.focus-wtv.be/video/figuur-van-de-week-freddy-casteleyn

Chris Henry, inwoner van Varsenare, is voor velen een on-
bekende. Hij heeft echter wereldwijde bekendheid in de 
snookerwereld als mental coach van kersverse wereld-
kampioen mark Selby.
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JeUGDaanboD
ZomerVakanTIe 2021

ook deze zomer staan er weer tal van activiteiten op de planning voor de kinderen en jongeren in Jabbeke. Hieronder 
bundelen we ze graag samen om een duidelijk overzicht te bieden van het activiteitenaanbod. 

speelkrieBels in Bko ‘de harlekijn’

Tijdens de zomervakantie wordt de buitenschoolse kinderopvang geïntegreerd in de gemeentelijke speelpleinwerking 
in de opvanglocaties Jabbeke en Varsenare. Hierbij zorgt de begeleiding in samenwerking met een team animatoren 
een hele zomervakantie lang voor leuke activiteiten en speelplezier. om dit allemaal nog toffer te maken, worden de 
activiteiten in een wekelijks thema gegoten. 

Tijdens de zomerwerking is er naast de vaste activiteiten nog voldoende ruimte voor vrij spel en worden er ook 
uitstappen georganiseerd. Zes weken voor de start van de vakantie is er een inschrijvingsperiode gedurende één week. 
Inschrijven kan via de gemeentelijke website www.jabbeke.be via ‘mijn Jabbeke’. meer informatie over de zomerwerking 
‘Speelkriebels’ is te verkrijgen via de dienst buitenschoolse kinderopvang - ibo@jabbeke.be of 050 810 180.

Zoals eerder vermeld wordt er in de paas- en zomervakantie een team van animatoren ingezet in zowel Jabbeke als 
Varsenare. elk jaar gaat de dienst hiervoor op zoek naar gemotiveerde jongeren die een hart hebben voor kinderen 
en jeugdwerk. Word je 16 jaar of ben je ouder? Dan kan ook jij jouw vakantie invullen met deze leuke vakantiejob! 
Stel je kandidaat als animator of hoofdanimator via www.jabbeke.be > Werk > Tewerkstelling > Sollicitatie monitor of 
Sollicitatie jobstudent.

sporT de hele vakanTie lang

naast de zomerwerking van de buitenschoolse kinderopvang worden er tal van sport- en bewegingskampen 
georganiseerd in de sportcentra in Groot-Jabbeke. Verschillende sportorganisaties en Jabbeekse sportverenigingen 
doen hun uiterste best om een uitdagend en gevarieerd zomeraanbod aan te bieden. Het volledige aanbod van 
sportkampen voor zomer 2021 is terug te vinden via www.jabbeke.be/bestanden/zomeraanbod2021.pdf.

culTuur opspeuren meT ‘schaTTen 
van vlieg’

Het actieve sport- en spelaanbod vult de cultuurdienst 
graag aan met wat cultuur en erfgoed. Van 1 juli tot en 
met 31 augustus kan de familiezoektocht “Schatten van 
Vlieg” gedaan worden rond de kerk van Varsenare. 

De start bevindt zich op de parking nabij de Sint-
mauritskerk te Varsenare. De zoektocht is ongeveer 1,5 
km lang en neemt een uurtje in beslag. Inschrijven op 
voorhand is niet nodig. Het enige wat je nodig hebt is 
de schatkaart. Deze kan je vanaf eind juni downloaden 
via de gemeentelijke website www.jabbeke.be > Vrije 
tijd > Toerisme > Zomeractiviteiten of afhalen in de 
gemeentehuizen. 

De voorgestelde activiteiten gaan door onder voorbehoud, afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
Het activiteitenaanbod kan dus nog veranderen of aangevuld worden.
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ProefoPSTeLLInG kaPeLLeSTraaT
SCHooLomGeVInG

op vraag van school De klimtoren 
wordt vanaf 28 mei voor de duur van één 
maand een proefopstelling uitgevoerd in 
de kapellestraat. 

er is de vraag om voor de toekomst een 
eenrichtingsverkeer in te voeren vanaf de 
Gistelsteenweg in de richting van de kerk 
en om de vrijgekomen ruimte te bestem-
men voor een dubbelrichtingsfi etspad. 

omdat vanaf begin juni wegen- en rio-
leringswerken verwacht worden in de 
kapellestraat tegenaan de kerk gebeurt 
de omleiding via de Koffi estraat. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen 
via gemeentehuis@jabbeke.be of 050/81 02 19.

VerkooPSProCeDUre
VarSenare-noorD

De gemeente herneemt de verkoopsprocedure voor de verkoop 
van de resterende 24 percelen gelegen in Vk-1 van de verkavel-
ing Varsenare-noord. Deze verkaveling sluit aan bij de dreef Hof 
Van Straeten en het sport- en cultuurcentrum. 

De loten hebben een oppervlakte tussen de 400m² en 700m ² 
waarvan 15 voor halfopen bebouwing en 9 voor open bebou-
wing. De verkoopprijs werd bepaald op 250 euro per m², te 
verhogen met de gebruikelijke registratie- en notariskosten.

om zich kandidaat te stellen voor deze verkavelingen, gelden en-
kele basisvoorwaarden en voorrangsregels die te raadplegen zijn 
via www.jabbeke.be/link/toewijzingsvoorwaarden_varsenarenoord. 
De toewijzing van de loten gebeurt aan de hand van een loting 
na afl oop van de aanvaardingsprocedure. 

Geïnteresseerde kopers die voldoen aan de basisvoorwaarden 
voor toelating kunnen zich inschrijven via schriftelijk verzoek 
t.a.v. het college van burgmeester en schepenen, Dorpsstraat 3 
te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be. De kandidaten-
lijst wordt defi nitief afgesloten op dinsdag 31 augustus 2021 om 
12 uur.

alle informatie over dit woonproject en de volledige verkoop-
sprocedure zijn te raadplegen via www.jabbeke.be/link/varsena-
renoord of neem contact op met de beleidscoördinator Tine 
rosseel via gemeentehuis@jabbeke.be - 050/81 01 32.



op 12 april 2021 zijn de wegen- en 
rioleringswerken in de Halfweghuisstraat 
van start gegaan. er is namelijk de 
europese doelstelling om tegen 2027 
een goede kwaliteit te verkrijgen van 
grondwater door een rioleringsgraad van 
97% bereiken. 

Hierdoor moeten gemeenten investeren 
in het installeren van een gescheiden 
rioleringsstelsel in de straten. 

In de Halfweghuisstraat was dit nog 
niet het geval en werd het afvalwater 
in de grachten geloosd. met de aanleg 
van het gescheiden rioleringsstelsel 
zal het afvalwater via de riolering in 
de Gistelsteenweg verlopen en het 
hemelwater opgevangen worden in de 
open grachten. 

aangezien de kasseiweg in het verlengde 
van de kerkweg in slechte staat was, werd 
beslist om deze ook her aan te leggen. 
Gezien de geschiedenis en erfgoed dat 
aan deze straat vasthangt, wordt alles in 
zijn oorspronkelijk toestand behouden. 
Voor deze investering wordt een budget 
vrijgemaakt van 197.789,35 €, exclusief 
bTW.

een BeeTje geschiedenis

De Halfweghuisstraat, vroeger de Gistelsteenweg, 
doet op vandaag weinig vermoeden dat er een rijke 
geschiedenis achter schuilt. De straat werd reeds in 1755 
aangelegd door de oostenrijkers. Daar werd rond eind 
18e - begin 19e eeuw de herberg ‘Halfweghuis’ geopend. 

De herberg kreeg deze naam omwille van de centrale 
ligging tussen brugge en Gistel, halfweg de Gistelsteenweg. 
In de loop van de 19e en 20e eeuw is de omgeving rond 
het Halfweghuis ingrijpend veranderd, mede door de 
eerste Wereldoorlog. 

In 1910 werd een tramlijn aangelegd tussen brugge en 
Leke waarbij een station geïnstalleerd werd ter hoogte 
van het Halfweghuis. Deze route wordt tegenwoordig 
nog grotendeels gevolgd door de lijnbussen. In het 
wegdek van de Halfweghuisstraat is tot op heden een 
kasseistrook op te merken die de kruising van de tram 
met de vroeger Gistelsteenweg symboliseert. 

omstreeks 1916 werd door de Duitsers een groot 
vliegveld, flugplatz Jabbeke, aangelegd nabij de 
Halfweghuisstraat. om dit vliegveld te verdedigen 
bouwden ze een bunker voor het Halfweghuis. Van deze 
bunker en het vliegveld is op heden niets meer terug 
te vinden. Het afbraakmateriaal werd namelijk in 1919 
verkocht via een openbare verkoop. 

Door de aanleg van de e40 omstreeks WoII werd 
de oude Gistelsteenweg onderbroken. Doordat de 
Gistelsteenweg verlegd werd in functie van de brug over 
de autosnelweg, lag het Halfweghuis opeens niet meer 
aan de Gistelsteenweg. Hierdoor kreeg deze straat de 
nieuwe naam, Halfweghuisstraat. 
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HeraanLeG HaLfWeGHUISSTraaT



de linde - les Tzars
Vedastusstraat 65 - 67 
8490 Zerkegem
www.delinde-lestzars.be
natascha.knockaert@telenet.be

kenny’s paradijs
Paradijsweg 59 
8490 Zerkegem
facebook/RonaldenDiane
0479/53 42 62

china garden
Varsenareweg 29
8490 Jabbeke
facebook/RestaurantCafeChinaGarden 
chinagarden.jabbeke@gmail.com 

oP TerraSTraIL In Jabbeke
na maanden wachten is het eindelijk zover: de heropening van de horeca die zwaar getroffen werd. Je kan weer 
genieten van een fris colaatje of pintje op een zonnig terras. benieuwd welke zomerterrassen er te ontdekken zijn in 
Jabbeke? Vind alle informatie hier en doe als steun een terrastrail in Jabbeke! 

Café Concordia
C. Permekelaan 1 
8490 Jabbeke
facebook/cafe-concordia
050/81 48 57

café Beukenhof
Gistelsteenweg 342 
8490 Jabbeke

0472/89 20 79

kom-iel-foo
Varsenareweg 20 
8490 Jabbeke
komielfoo.eatbu.com
restaurantkomielfoo@gmail.com

eethuis mint
Gistelsteenweg 278
8490 Jabbeke
www.eethuismint.be
info@eethuismint.be 

Tannine & cuisine
Zomerweg 16
8490 Jabbeke
www.tannineetcuisine.be
info@tannineetcuisine.be 

happy days
Varsenareweg 39
8490 Jabbeke
faceboo/Frituur-Happy-Days
josephstefaan@hotmail.com

frietpunt
C. Permekelaan 85
8490 Jabbeke

www.frietpuntjabbeke.be

Wagon 33
Stationsstraat 33 
8490 Jabbeke
facebook/FrituurWagon33
0498/32 73 61

Vrijetijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40
8490 Jabbeke

Buurthuis de post
kapellestraat 1
8490 Jabbeke

buurthuis@jabbeke.be 

koxx
Pannedreef 4
8490 Jabbeke
www.koxx.be 
info@koxx.be

Bistro ‘t kloeftje
Cathilleweg 106
8490 Stalhille
www.tkloeftje.com 
kloeftje@gmail.com

estaminet Ter spinde
Stationstraat 174
8490 Stalhille
www.terspinde.be 
info@terspinde.be

de sfeermaker
kalsijdeweg 18
8490 Stalhille
www.desfeermaker.be 
info@desfeermaker.be 

‘t kruidenboerderietje
Cathilleweg 68
8490 Stalhille
www.kruidenboerderietje.be 
info@kruidenboerderietje.be 
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de snelle duve
Isenbaertstraat 50
8490 Snellegem
facebook/De-Snelle-Duve
0491/50 50 10

stuyvenberg
Gistelsteenweg 27
8490 Varsenare
www.brasseriestuyvenberg.be 
info@brasseriestuyvenberg.be 

de velddreef
Gistelsteenweg 171
8490 Varsenare
www.velddreef.be
info@velddreef.be

‘t oosthof
oostmoerstraat 1 
8490 Snellegem
www.oosthof.be
mail@oosthof.be

saporo
aartrijksesteenweg 167
8490 Snellegem
www.saporo.be 
info@saporo.be

oud gemeentehuis
oude Dorpsweg 70
8490 Varsenare
www.oudgemeentehuisvarsenare.be 
ogh.varsenare@outlook.be

de notelaar
Gistelsteenweg 136
8490 Varsenare
www.denotelaar.eu
denotelaar-jabbeke@skynet.be

Bistro 144
Gistelsteenweg  144
8490 Varsenare
www.bistro144.be
info@bistro144.be

café de leeuw
Oude Dorpsweg 3
8490 Varsenare
www.cafedeleeuw-varsenare.be
050/38 18 18

de golden quarter
Westernieuwweg 99
8490 Varsenare
www.goldenquarter.be 
anverhaegen@outlook.com 

Bistro nieuwege
Vaartdijk-noord 3
8490 Varsenare
www.bistronieuwege.be 
info@bistronieuwege.be

station varssenaere
Westernieuwweg 76
8490 Varsenare
www.stationvarsenare.com 
info@stationvarsenare.com

friet sebiet
Gistelsteenweg 133b
8490 Varsenare
facebook/frietsebiet 
dolledavy@hotmail.com

cafetaria spc
Hof ter Straeten 2
8490 Varsenare

herman
Gistelsteenweg 47
8490 Varsenare
www.herman-varsenare.be 
herman.varsenare@gmail.com

enroute 367
Gistelsteenweg 20
8490 Varsenare
www.enroute367.be 
enroute367@gmail.com

van harte welkom!

Brasserie fiston
Gistelsteenweg  123
8490 Varsenare
www.brasserie-fiston.be
info@brasserie-fiston.be

De Scheven Hoek
Cathilleweg 83
8490 Stalhille

info@bbtzoute.be

Eet- en sfeercafé “t Hoekske
Cathilleweg 98
8490 Stalhille
facebook/THOEKSKESTALHILLE 
wesley.lambrecht@telenet.be 

alainprovist
eernegemweg 88
8490 Snellegem
facebook/alainprovistestaminet 
alain.vanloven1@telenet.be 
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