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Lions Centennial Dag 

26 maart 2017 

Zone 11 

Leoclub / Torhout / De Panne Westhoek / De Haan / BO4 / Oostende 

5.000 bomen en heel wat zwerfvuil… 

 

Draaiboek 
versie 1.1 - dinsdag 21 februari 2017 

  



2 
 

1) How to get there (9u30 - 10 uur) 

1.1) U komt van Oostende (autosnelweg) 

Simpel : Neem de afslag en volg de pijlen "Jabbeke" 

 

1.2) U komt van De Panne (autosnelweg) 

Simpel : Neem de afslag en volg de pijlen "Jabbeke" 
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1.3) U komt van het binnenland (autosnelweg) 

Minder logisch maar ook simpel : Neem de afslag en volg de pijlen Jabbeke. Neem terug de oprit richting Brussel !!! 

Sla af richting Jabbeke. 

 

In alle gevallen : 

Net voor de oprit naar Brussel neemt U de afslag naar rechts richting Jabbeke. Aan het rond punt (Okay) volgt U de 

weg naar Brugge of Varsenare. 

Tip : Dit zijn de wegwijzers die gebruikt zullen worden. 
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2) Opkuisactie OVAM (10 u - einde)  Dit is voor Lions De Panne en Lions De Haan 

 

Blauw = Route met de wagen vanaf de afrit 

Roze = Parkeerzone => Halfweghuisstraat voor de gps. (Voldoende plaats = Doodlopende straat)  

 Beachvlaggen Lions maken Parkeerzone zichtbaar 

Groen = Opruim route => Kerkeweg Opgepast bij oversteken van de  Gistelse Steenweg 
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Per club verwachten we  2 clubverantwoordelijken die om 9u15 aanwezig zijn voor briefing. 

Zij verwelkomen daarna hun deelnemers en delen materiaal uit :  

 groen hesje van Ovam voor de mensen die geen Lion zijn 

 geel  hesje voor de Lionsleden. 

 handschoenen 

 prikker 

 badge 

 vuilzakken 

 2 gekleurde polsbandjes  

 (blauw en geel voor De Panne) 

 (oranje en geel  voor De Haan) 

 

 

Er wordt een "party" tentje voorzien voor de materiaalverdeling. 

Verwelkoming vanaf 9u30 en Starten actie ten laatste om 10 uur. 

Na de actie worden vuilzakken verzameld => Locatie nog mee te delen door de gemeente Jabbeke. 

Na de actie worden de prikkers verzameld door de clubverantwoordelijken en meegebracht naar het Sarkoheem. 

De prikkers moeten terug naar Ovam. We plaatsen een verzameldoos voor de prikkers aan de ingang van de 

boomplantactie. 

De groene Ovam hesjes worden pas verzameld op het einde van de dag in het Sarkoheem. Of terug te geven aan de 

clubverantwoordelijke indien men vroeger vertrekt. 

Opgepast :  

Na de actie sluiten de 2 clubs aan bij de boomplanters (blauw voor De Panne en Oranje voor De Haan). 

Bij het vertrek naar het Sarkoheem voor de lunch. 

De clubverantwoordelijken nemen hun eigen beachvlaggen mee na de actie ! De beachvlaggen zijn een "kadootje" 

van de zone (waar u zelf voor betaald hebt via de zonebijdragen). => De Haan = Opruimactie 
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3) Boomplantaktie Voormiddag (10-12 uur)  - Dit is voor Lions BO4, Oostende, Torhout en de Leoclub 

 

Blauw = Route met de wagen vanaf de afrit 

Roze = Parkeerzones. U kunt ook in omliggende straten parkeren. 

Blauw = Zone voor de Leos en BO4 (1000 bomen), Oranje = Zone voor Torhout en Oostende (1000 bomen) 
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De ingang van de boomplantactie ligt in de Kerkeweg (voor de gps) ter hoogte van huisnummer 27. Er zullen ook 

weer 2 beachvlaggen aan de ingang staan. 

Per club verwachten we 2 clubverantwoordelijken die om 9u15 aanwezig zijn voor briefing. 

Zij verwelkomen daarna hun deelnemers en delen materiaal uit :  

 groen hesje van Ovam voor de mensen die geen Lion zijn 

 geel  hesje voor de Lionsleden. 

 badge 

 2 gekleurde polsbandjes  

 (blauw en rood voor de Leos) 

 (oranje en rood voor Oostende) 

 (blauw en geel voor BO4) 

 (oranje en geel voor Torhout) 

    

Er wordt een "party" tentje voorzien voor de materiaalverdeling. 

Verwelkoming vanaf 9u30 en Starten actie ten laatste om 10 uur. 
 
Einde van de actie ten laatste om 12 uur 
 
Pas op als U later bent => Er is misschien nog een opruimactie bezig in de straat ! 
 
De clubverantwoordelijken nemen hun eigen beachvlaggen mee na de actie ! De beachvlaggen zijn een "kadootje" 
van de zone (waar u zelf voor betaald hebt via de zonebijdragen). => Torhout = Boomplantactie 
 
De bosgroep zorgt nog voor een "plantgids" die via mail doorgestuurd zal worden. Zij hebben ook een 10-tal spades 

ter beschikking. Coördinatie op de dag zelf zal gebeuren door Sien Van Looveren van de bosgroep. Uitleg aan de 

planters wordt ook ter plaatse gegeven. 

De eigenaars van de terreinen zorgen er voor dat de gaten op voorhand al geboord zijn. 
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4) Feestlunch in het Sarkoheem te Zerkegem. (12 - 14 uur) 

De zone biedt U een feestelijke Vol-au-vent met frietjes, 2 drankjes en een tas koffie met een stuk verjaardagstaart. 

Elke deelnemer krijgt hiervoor bonnetjes bij het toekomen in het Sarkoheem. 

GPS Locatie : Sarkoheemstraat te Zerkegem 

Route 1 => Via Gistelse steenweg 

 

Route 2 => Via Eernegemweg 
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Parkeren nabij het Sarkoheem 

 

Er zijn 4 parkeerzones. De zone rechtover het Sarkoheem is een grasveld. 

Aan de ingang van het Sarkoheem zullen opnieuw 2 beachvlaggen staan. 

De lunch gaat door tussen 12 en 14u00 uur. Misschien komen er een paar locale politici om een (zeer) korte 

toespraak te houden. De bosgroep zal kort hun werking uit de doeken doen. Briefing van alle deelnemers aan het 

middagprogramma gebeurt daarnain de zaal. Dit alles vanaf 13u30. 

Daarna vatten we het transport aan naar boomplantacties van de namiddag. Omwille van een zeer beperkt aantal 

parkeerplaatsen en smalle straten, wordt er een shuttle dienst ingericht om de boomplanters naar en van de 

boomplant locaties te vervoeren. Dus best verzamelen per kleur (rood of geel). 
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5) Boomplantacties in de namiddag (14-16 uur). 

 

Blauw = Autoroute busjes shuttledienst 

Geel = Boomplantactie voor BO4, Torhout, De Panne en De Haan (2000 bomen, gemakkelijk terrein) 

Rood = Boomplantactie voor Oostende en de Leos. (1000 bomen, moeilijker terrein en bereikbaarheid) 

  



11 
 

Aan de ingangen zullen opnieuw 2 beachvlaggen staan van de Lions. 

Einde is voorzien omstreeks 16 uur of vroeger wanneer de bomen geplant zijn.  

De eigenaars van de terreinen zorgen er voor dat de gaten op voorhand al geboord zijn. 

De groene hesjes van Ovam moeten terug verzameld worden door de clubverantwoordelijken. Er zal een 

inzameldoos in het Sarkoheem staan. 

De bestuurders van de busjes nemen de beachvlaggen terug mee bij het laatste transport naar het Sarkoheem. 

Daar worden ze overhandigd aan de clubverantwoordelijken. 

Het permanente bord zal aan de Aartrijkse steenweg geplaatst worden. Dit is de enige zichtbare plaats langs de 

publieke weg. 

Coördinatie gebeurt door Peter Lievens (eigenaar van grond langs de aartrijkse steenweg). Uitleg aan de planters 

wordt ter plaatse gegeven. 

PS : Mochten de shuttlediensten niet in orde geraken, is er een plan B langs een doodlopend straatje (rechtover 

ingang rood). Dit straatje komt uit op een boerderij 
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Belangrijk te onthouden en/of mee te brengen 

Voor de deelnemers :  

 Laarzen en aangepaste kledij (het kan regenen in Jabbeke) 

 Spades meebrengen (eventueel extra spades voor personen zonder spade) 

 Carpoolen 

 Feeststemming 

 Kom aan voor 10 uur  

 

Voor de clubverantwoordelijken :  
 

 Kom op tijd naar uw startpunt - tegen 9 u 15 

 Vergeet uw beachvlaggen niet na de actie 

 Ken de deelnemers van uw club 
 

Voor de clubvoorzitters: 

 Motiveer uw clubleden : We willen onze 200 deelnemers halen 

 Bezorg namen, email adressen en GSM nummers van de 2 verantwoordelijken van 

uw club 

 Bezorg aantal deelnemers ten laatste op donderdag 16 maart. Op 17 maart moet 

het definitieve aantal aan de traiteur doorgegeven worden. 

 Bezorg alfabetische lijst van deelnemers tegen vrijdag 25 maart. Dit is nodig voor 

de catering (uitdelen bonnetjes). 

 


