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Top & Flop 2014
ONZE REPORTER BELDE AAN BIJ ENKELE BEKENDE GEZICHTEN

UIT UW GEMEENTE. HIJ VROEG NAAR HUN TOP EN FLOP
VAN HET VOORBIJE JAAR.

“Mijn persoonlijke topper is
zonder twijfel dat Jabbeke dit
jaar de titel Fairtradegemeen-

te heeft behaald”, zegt Joeri
Verschaeve van Zakenkantoor Verschae-
ve in de Permekelaan. “We hebben daar
keihard voor gewerkt en het geef enorm
veel voldoening dat we erin geslaagd
zijn. Nu al staat vast dat we de actie
‘Lekker Lokaal’ van afgelopen zomer in
2015 gaan herhalen.”

“Ik vind het uitermate jam-
mer dat de Jabbeekse Dorps-
straat blijft leeglopen. De na-

tuurwinkel stopt, de kopieer-
en drukwinkel houdt ermee op en ook
de mensen die de winkel in de voormali-
ge Spar-supermarkt open hielden, hou-
den het nu voor bekeken. Langs de Gis-
telsteenweg komen er wel grote zaken
bij, maar de dorpskern verliest steeds
meer aantrekkingskracht.”

Joeri Verschaeve, voortrekker Fair Trade

“Mijn topmomenten zijn ab-
soluut de examens die ik voor
de examencomissie heb afge-

legd. Ik heb alles helemaal indi-
vidueel moeten studeren en behaalde
voor een vak als ‘Toegepaste Economie’
toch 78 %. Voor mij was dat geweldig.
Het heeft mij veel vertrouwen gegeven.
Nu moet ik op 12 januari alleen nog
geschiedenis afleggen en dan heb ik
mijn diploma.”

“Het verschrikkelijkste mo-
ment was toch de verkiezing
van Miss België waarop ik

mij vergiste in de datum van
WOI. Puur uit stress, maar heel België
vond mij plots dom. De gevolgen zijn
dan weer positief : ik ben extra gemoti-
veerd om hun ongelijk te bewijzen en
mijn diploma te halen. Ik wil zelfs naar
de unief om kinderpsychologie te stude-
ren.”

Cindy Sabbe, miss en fotomodel

“We heel wat leuke dagen en
avonden gehad in Het Oud
Gemeentehuis dit jaar, maar

het kermisweekend is toch al-
tijd een uitschieter. Het is elk jaar weer
een heerlijk moment als de mensen in
het dorp samen buitenkomen, je ziet dan
dat Varsenare leeft. Ook de dagen voor-
dien gonst het al... het hele dorp kijkt uit
naar de kermis. Voor mij en voor het
hele team jaarlijks een hoogtepunt.”

“Het overlijden van mijn
schoonvader, Johan Con-
standt, na een slepende ziek-

te was een dieptepunt. Hij
overleed op 1 april thuis in de Oude
Dorpsweg. Hij was 66. Hij was niet al-
leen de bezieler en stichter van het café
Oud Gemeentehuis, maar vooral een
dierbaar familielid. Zijn dood was een
zware slag voor mij en mijn vrouw Be-
nedicte.”

Erwin Brakman, Oud Gemeentehuis

onze medewerker Patrick Anthone,
patrickanthone@skynet.be

WEEKDIENST

www.geowacht.be, 0903 922 48
(1,5 euro per minuut na 22 uur
verplicht).

CONTACT

JABBEKE G Op zaterdag 7 febru-
ari (10 tot 12 uur) vertelt Herwien
Titeca in het Permekemuseum
over hoeve ’t Luizengevecht in
Dudzele, een ontmoetingsplek
voor kunstenaars. Hij belicht hoe
Constant Permeke ook een voor-
vechter was voor andere kunste-
naars zoals de jonge Brugse
schilders Rik Slabbinck en Luc
Peire. De lezing wordt georgani-
seerd door Vormingplus Brugge
in samenwerking met de ge-
meente Jabbeke. Meer info via
Griet Provoost op 050 33 01 12.

Voordracht
over Permeke

In het Jabbeekse café Auberge
organiseren ze jaarlijks een kam-
pioenschap golfbiljart. “We heb-
ben 16 leden die deelnemen aan
deze competitie”, vertelt verant-
woordelijke Fernand Devos. “Elke
tweede vrijdag van de maand
nemen die deel aan de wedstrij-
den.” Romain Vannesten kreeg
de beker van burgemeester
Daniel Vanhessche, Erwin Devos
was tweede en Jean-Paul Van-
massenhove derde. (PA - foto BP)

JABBEKE

Biljarters vieren
kampioenen in café
Auberge

JABBEKE G Tijdens de einde-
jaarsperiode hebben de
Jabbeekse gemeentedien-
sten aangepaste openings-
uren. Op woensdag 31 de-
cember is eer een beperkte
dienstverlening in het ge-
meentehuis van Jabbeke.
Het sluit ook om 16 uur. 
Het containerpark is op
zaterdag 27 december geslo-
ten en sluit op woensdag 31
december om 16 uur.
De buitenschoolse kinderop-
vang IBO Harlekijn is van
donderdag 25 december tot
en met vrijdag 2 januari 2015. 
De bibliotheken in Jabbeke
en Varsenare sluiten op 24
en 31 december om 16 uur.
De afdelingen in Snellegem
en Zerkegem zijn de hele
Kerstvakantie gesloten en
openen pas weer op maan-
dag 5 januari.

Openingsuren 
eindejaarsperiode

JABBEKE G In de deelgemeente
Jabbeke gebeurt de huisvuilop-
haling op donderdagen. Tijdens
het einde van het jaar is er ech-
ter geen ophaalronde mogelijk
op de feestdagen donderdag 25
december (Kerstmis) en donder-
dag 1 januari (Nieuwjaar). Dus
heeft het schepencollege beslist
om een bijkomende ophaling in
te lassen voor de oranje restaf-
valzakken op maandag 29 de-
cember om de lange periode te
overbruggen. 

Extra ophaling
oranje zak op 
maandag 29/12

ZERKEGEM G Op dinsdag 30
december 201 organiseert de
wandelclub Rustige Bosstap-
pers een ‘in de doenkere
Zeswekentocht’. Het wandel-
evenement tussen kerst en
nieuwjaar wordt nu al het
vierde jaar op rij, met toene-
mend succes, gehouden.
“Een gezellige periode bij
familie, vrienden en buren
komt eraan, maar tevens ook
dé periode van feesten en
een glaasje drinken. Kortom
een periode die onze magen
wat overlast kan bezorgen.
Een stevige winterwandeling
in de frisse buitenlucht om en
rond Zerkegem kan wonde-
ren doen”, lacht Marie-Paule
Devisch van de Rustige Bos-
stappers. “Het parcours heeft
verschillende afstanden, van
4,6 tot 7,5 kilometer. De 7,5
km gaat naar en rond het
natuurdomein De Hoge Dij-
ken. De tussenafstand van 6
kilometer trekt volledig naar
het oosten, langs landelijke
wegen met een mooi traject
door de Mascobossen. De
kortste afstand is 4,6 km en
gaat noordwaarts naar Jab-
beke.” Starten kan op dins-
dag 30 december tussen 8
en 14 uur in zaal Sarkoheem
te Zerkegem. Je kan er na
afloop ook terecht voor een
hapje en een drankje. (PA)

Bosstappers
houden Doenkere 
Zeswekentocht
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Opvallend in het straatbeeld van
Stalhille : de blauwe fiat van ‘t
Kruidenboerderietje, kreeg een
rode elandneus op de motorkap
en een gewei langs de zijruiten.
“Ik vond die attributen eigenlijk
toevallig tijdens het winkelen en
ze pasten perfect bij ons au-
tootje”, zegt Nathalie Bosuwa van
’t Kruidenboerderietje. “Rudolfi
moest reclame maken voor ons
Kerstweekend, maar hij brengt
ook nu nog volop sfeer” (IN)

STALHILLE

‘Elandauto ‘Rudolfi’
siert Cathilleweg

waren enkel kosten als er een gro-
ter korps (Aalst) moest worden
opgeroepen voor uitslaande bran-
den. Korpscommandant De Kock
van Liedekerke bevestigde dat dit
ook in 2015 zo zou blijven, maar
dat de dienstverlening niet langer
gratis zou zijn. Er zou een forfait
moeten betaald worden, per tus-
senkomst of per jaar. Ook in Jab-
beke zou men dit systeem kun-
nen toepassen. Waarom niet in
eerste instantie beroep doen op de
civiele bescherming én dan pas op
de Brugse brandweer? Het zou al-
vast veel goedkoper uitvallen.”
Volgens Luc Slabbinck is de Jab-
beekse post van de Civiele Be-
scherming, met een 24-uren per-
manentie, daartoe perfect gewa-
pend. “Zij beschikken over heel
wat materieel om diverse rampen
aan te pakken. Enkel de aankoop
van een ladderwagen zou de enige

De torenhoge brandweerfactuur
blijft Jabbeke beroeren. De nog te
betalen 1,4 miljoen voor deze le-
gislatuur gooide de hele begroting
in de war en was de oorzaak voor
de belastingverhoging. Net als Al-
veringem procedeert Jabbeke wel
bij de raad van State om deze fac-
tuur aan te vechten. 

LIEDEKERKE
“Liedekerke en de omliggende ge-
meenten slagen er wel in om te
ontsnappen aan dure brandweer-
bijdragen. Daar staat de Civiele
Bescherming in voor de brand-
weerfunctie”, geeft Luc Slabbinck
mee. “Deze dienstverlening was
zelfs gratis tot einde dit jaar. Er

broodnodige investering zijn.
Maar dit zou alleszins goedkoper
uitkomen dan wat we nu spende-
ren aan de brandweerfactuur.”
De burgemeester moest toegeven
dat hij nog nooit van het geval
‘Liedekerke’ had gehoord. “Mis-
schien kan het daar omdat het in
een andere provincie is”, opperde
hij. 

PERMANENTIE
Johan Boydens, eenheidscom-
mandant van de civiele bescher-
ming te Jabbeke was niet bereik-
baar voor commentaar. De coördi-
nator noodplanning Giovanni
Voets tekent enig voorbehoud aan
tegen deze piste. “Het kan, maar
het is niet evident. Voor een
brandweerfunctie heb je immers
een ploeg nodig van zes mensen
in permanentie nodig. Deze men-
sen moeten dan nog een specifie-

ke opleiding brandbestrijding ge-
kregen hebben. Vooral op perso-
neelsgebied knijpt dus het
schoentje. Nu zitten we in Jabbe-
ke met een permanentie van 12
mensen overdag en 9 ’s nachts.
Daarnaast heb je dus inderdaad
een pompwagen met ladder no-
dig. Het kan, maar het is aan de
overheid om dit plaatje zo uit te
tekenen.”

“Als de Civiele
Bescherming in
Liedekerke brand-
weertaken uitvoert,
dan moet dat hier
toch ook kunnen?”

LUC SLABBINCK
Gemeenteraadslid N-VA

Maar voor Daniël Vanhessche is
de piste van Luc Slabbinck toch
niet zo evident. “We zitten histo-
risch in het samenwerkingsver-
band met de Brugse brandweer
en de omliggende gemeenten. Nu
is er een nieuw Koninklijk Besluit
dat het samenwerkingsverband
tussen de 17 gemeenten in de
Brugse regio regelt en de finan-
ciële bijdrage vastgelegd heeft. In
een samenwerkingsverband met
17 gemeenten, wettelijk bepaald
door een KB. Ik wil gerust mijn
licht eens opsteken in Liedekerke,
maar ik vrees ervoor dat de hogere
overheid deze denkpiste niet zal
volgen.”

Waarom Civiele Bescherming
niet inzetten als brandweer ?
JABBEKE q Gemeente-
raadslid Luc Slabbinck
(N-VA) opende op de ge-
meenteraad een interes-
sante piste om te ont-
snappen aan de dure
brandweerfactuur. Hij
verwees naar Liedekerke,
waar de post van de Ci-
viele Bescherming de
voornaamste brandweer-
functie op zich neemt.

Luc Slabbinck lanceerde een origineel idee om aan de torenhoge brand-
weerfactuur te ontsnappen. (Foto BP)

JABBEKE G Op 9 december
organiseerde de VVSG (de
Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten) een
studiedag over de hervor-
ming van de hulpverlenings-
zones. Gemeenteraadslid
Luc Slabbinck (N-VA) vroeg
in de gemeenteraad wie het
gemeentebestuur had afge-
vaardigd. Maar burgemees-
ter Daniël Vanhessche
(CD&V) moest toegeven dat
er niemand was geweest. 
“Eigenlijk onbegrijpelijk
toch?” reageerde Luc Slab-
binck. “En vooral jammer
omdat het toch vooral de
brandweerproblematiek is
waar het gemeentebestuur
het hoofd over breekt. In
deze studiedag in Mechelen
werden zowel de brandweer
als de civiele bescherming
betrokken. Twee elementen
die voor Jabbeke uiterst
belangrijk zijn. Wie weet
hadden we hier interessante
invalshoeken kunnen ontdek-
ken. Maar blijkbaar vindt
niemand van het gemeente-
bestuur dit dus de moeite.
Belastingen verhogen vraagt
inderdaad minder inspannin-
gen”, voegde hij er fijntjes
aan toe.

Niemand
naar
studiedag
brandweer

De Sofie De Ruyter uit Zerkegem fietste 1.000 euro bijeen voor Music
for Life. De fietskilometers naar het werk, maar vooral de fietstocht van
afgelopen zondag brachten flink wat centen op voor de ALS Liga.
Vijfendertig mensen fietsten mee met Sofie voor het goede doel, langs
de Yperleet vanaf Stalhillebrug tot Brugge en terug. (PA - foto BP)

STALHILLE / ZERKEGEM

Sofie verzamelt 1000 euro voor MFL
Het BuurtInformatieNetwerk BIN Jabbeke doet aan klantenwerving.
Een eerste BIN-brochure stelt de werking van het Jabbeekse systeem
ter beveiliging van de buurt voor. Burgemeester Daniël Vanhessche
kreegvan Robert Van Eenoo en Johan Vanraes het eerste exemplaar
van deze brochure. Meer info via robert.van.eenoo@telenet.be (PA)

JABBEKE

BIN stelt brochure voor


