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De Kringwinkel: hip én in !

Voorwoord
Het strand, de duinen en vooral de ongerepte
overgang van strand naar duinengordel
zijn de natuurlijke toeristische troeven van
Bredene. Het gemeentebestuur besteedt
dan ook niet alleen heel wat aandacht aan
de netheid van straten en plantsoenen, maar
ook aan de netheid van strand en duinen.
Geen gemakkelijke opdracht en vooral het
toeristisch seizoen maar ook de zonnige
weekends zijn telkens een uitdaging voor
de milieu- en reinigingsdienst. Reeds
vorig jaar werden voor het strand 13
ondergrondse afvalcontainers, ook gekend
als moloks, aangeschaft. De ervaringen
met deze moloks zijn dermate positief dat
nog eens 21 bijkomende ondergrondse
afvalcontainers zullen worden aangeschaft.
Deze ondergrondse afvalcontainers hebben
het voordeel dat ze weinig storend zijn op
het strand en dat bovendien kan bespaard
worden op werkuren. In tegenstelling tot de
klassieke vuilnisemmers of de afvalzakken
die vroeger op het strand werden geplaatst,
dienen deze containers door hun groot
volume niet dagelijks worden geledigd. De
werkuren die hier worden bespaard door
de reinigingsdienst
en het milieuteam,
kunnen
worden
gebruikt
om
Bredene nog netter
te maken.

De Bredense Kringwinkel was de voorbije weken niet uit het nieuws te slaan. Niet
alleen tikte Herr Seele er de piano van zijn leven op de kop, begin maart was er ook
een retro-dag.
Alle Kringwinkels in Vlaanderen verzamelden
gedurende enkele maanden de leukste oldies
uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 verzameld.
Een schat aan unieke spullen die de sfeer van
retro tot kitsch weer levend maken. Meubels,
verlichting, kleding en accessoires, afﬁches of
elpees. Je kon het zo gek niet bedenken of het
was in één van De Kringwinkels te vinden.
Steeds meer mensen ontdekken dat een goede
mix van nieuw en tweedehands een origineel
en hip interieur oplevert. Oude spullen hebben
hun eigen verhaal. En ze zijn betaalbaar. Zo
kan ook wie een beperkt budget heeft een
aparte sfeer scheppen. Bovendien levert kopen
in De Kringwinkel een mooie bonus op: perfect
bruikbare spulletjes worden van de afvalberg
gered en de kringloopsector biedt werk aan
kortgeschoolden en langdurig werklozen.
Er was eens ... Herr Seele en de zeldzame
piano
Blijkbaar staan schatten niet enkel op de
zolder, maar verhuizen ze af en toe naar de
kringloopcentra. Zo vond Herr Seele in het
Bredense kringloopcentrum een zeldzame
buffetpiano voor amper 50 euro. De piano
is van de hand van de befaamde Parijse
pianobouwer Ignace Pleyel. De buffetpiano’s

uit de jaren 1830 van Pleyel zijn erg zeldzame
instrumenten. Herr Seele zocht al twintig jaar
naar dit type van piano op de internationale
markt en uitgerekend in zijn buurgemeente
Bredene duikt deze prachtige vondst op.
De Oostendse pianoverzamelaar vermoedt
dat zelfs Chopin nog op dit instrument heeft
gespeeld. Er is aan het instrument wel nog
wat restauratiewerk te verrichten, maar na de
restauraties zal deze buffetpiano zo’n 40.000
euro waard zijn.

Kringwinkel Bredene
Duinenstraat 114, 8450 Bredene
Openingsuren
Maandag van 14u tot 17u30
Dinsdag tem zaterdag van 10u tot 17u30
doorlopend open
Contact
059 321027 (voor de winkel)
059 509097 (voor ophalingen)
bredene@kringwinkelkust.be (winkel)
dispatching@kringwinkelkust.be (ophalingen)


Is Bredene bestand tegen een superstorm?
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Onze kust is niet bestand tegen een
superstorm, zoals Xynthia die in Frankrijk meer
dan 50 levens eiste. Dat zegt econoom Geert
Noels die zich daarvoor
baseert op een studie
van de afdeling Kust van
de Vlaamse overheid die
dateert van 2007. “Vooral
Oostende, Middelkerke en
de kusthavens zijn zwak”.
Bezorgd voor Bredene
Deze uitspraak heeft in
ieder geval de bezorgdheid
gewekt van het Bredens
gemeentebestuur.
De
situatie van Bredene inzake
zeewering is dan ook uniek.
Bredene is immers de enige

gemeente waar de zeewering volledig wordt
gevormd door de duinen. Met uitzondering
van een klein stukje Spinoladijk richting
Oostende heeft Bredene geen enkele vorm
van harde zeewering, wat misschien wel een
grotere kwetsbaardheid voor overstromingen
betekent. De afdeling Kust van de Vlaamse
Overheid staat in voor een goed beheer en
onderhoud van de duinen. Momenteel worden
door deze afdeling ook werken uitgevoerd die
o.m. de bedoeling hebben om de zeewerende
functie van de Bredense duinen te versterken.
Bij een aantal Bredenaars leeft echter de
bezorgdheid of onze duinen een aanvaardbaar
veiligheidsniveau hebben. Deze bezorgdheid
werd door het gemeentebestuur onlangs ter
sprake gebracht tijdens een overleg met de
afdeling Kust. 

Speel niet langer met gif in huis en tuin
Mensen gebruiken sinds jaar en dag bestrijdingsmiddelen om onkruid en ongedierte
te lijf te gaan. Die producten werken zeer efficiënt, maar vaak wordt er meer gedood
dan alleen het onkruid of het ongewenste beestje zelf.
Als het regent spoelen de overtollige
bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee
de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater,
in de bodem en in het grondwater terecht.
Omdat de chemische bestrijdingsmiddelen en
hun afbraakproducten zeer schadelijk kunnen
zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Ze zorgen
er voor dat bij de productie van drinkwater
steeds meer specifieke zuiveringstechnieken
moeten worden toegepast. Sommige
chemische bestrijdingsmiddelen zijn tevens
zeer gevaarlijk voor de mens. Gemeenten en
openbare besturen zijn sedert 2004 verplicht het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
af te bouwen. Ook de land- en tuinbouwsector
onderneemt actie voor een rationeel gebruik. U
kunt eveneens een steentje bijdragen.

Vanaf 22 maart worden in gans WestVlaanderen inzamelweken georganiseerd
op de containerparken. Iedereen die tijdens
de inzamelweek van 29 maart tot 3 april
KGA-afval op het gemeentelijk containerpark
binnenbrengt, wordt beloond met een zakje
zaad van Oost-Indische kers. Dit is een
natuurlijke bodembedekker, die er alvast voor
zorgt dat onkruid geen kans krijgt. Zodoende
hoeft u geen chemische bestrijdingsmiddelen
meer te gebruiken ! Verspreid over WestVlaanderen worden ook verschillende
infoavonden georganiseerd, waar tips worden
gegeven over het pesticidenvrij onderhouden
van een tuin. Meer informatie over de
campagne en de infoavonden vindt u op
www.gifvrij.be 

Vragen over paardenhouderij?
Het Vlaams Paardenloket staat voor u klaar!
In 2009 richtte de Vlaamse overheid en Vlaams
Paardenloket op waar iedereen gratis terecht
kan met vragen rond Paardenhouderij. Welke
vergunningen heb ik nodig? Moet ik aangifte
doen bij de Mestbank? Mag ik paarden van
vrienden transporteren? Is mijn paard correct

geïdentiﬁceerd? … Voor al deze kwesties staat
het loket voor u klaar. Meer weten ? vzw Vlaams
Paardenloket Duboislaan 2 1560 Hoeilaart T 02/658.09.50 - info@vlaamspaardenloket.be


Dag van het Park

Inzameling grof
huisvuil
Met het meeste afval kan men terecht op het
containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of
haar afval individueel naar het containerpark
brengen. Daarom zijn er ophalingen “op
aanvraag” door het IVOO.
Welk afval?
• Al het afval waarmee U ook op het
containerpark terecht kan.
• Het afval waarvoor reeds een huis-aan-huis
ophaling bestaat (papier/karton en PMD).
Welk afval niet?
• Rubberbanden waarmee je bij een verkoper
of op het intercommunale containerpark
terecht kan.
• Bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten,
stenen, golfplaten … dat enkel tegen
betaling kan afgegeven worden op het
containerpark.
• KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan.
• Bedrijfsafval
Welke beperkingen?
• Te grote/te zware stukken dienen eerst
verkleind te worden tot stukken van max.
50 kg zodat ze door 2 personen kunnen
geladen worden op een vrachtwagen.
• Max. 2m3 per ophaalbeurt. Voor grotere
hoeveelheden moet men een privé-ophaler
contacteren.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2010 nog op volgende
data :
• 25 maart, 27 mei, 22 juli
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!
Hoeveel is de bijdrage in de kosten
• het gewone tarief bedraagt 10 EUR
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR
Betaling minstens 1 week vóór de ophaling
op rekening nr. 091-0006508-38 van IVOO,
met vermelding van de ophaaldatum en het
ophaaladres. Als de bijdrage niet gestort is,
kan de ophaling niet doorgaan.
Hoe aanvragen
VOLLEDIG ingevuld aanvraagformulier (http://
www.ivoo.be/n_gescheiden/grof_vuil.htm)
met gegevens over plaats van ophaling, aard
en hoeveelheid afvalstoffen minstens 1 week
vooraf bezorgen aan IVOO per post, per fax
(059/801.203) of via e-mail
Meer inlichtingen? Bel tussen 9 en 12 uur naar
IVOO 059/552.730 of mail op info@ivoo.be

KRINGLOOPCENTRUM

Met herbruikbaar materiaal kun je ook
terecht bij de kringwinkel, Duinenstraat 114
te Bredene, tel. 059/32.10.27.

Bredene zal op 30 mei 2010 deelnemen aan de 20ste editie van de “Dag van het Park”. De actie
staat dit jaar in het thema van “Groen in je buurt” en focust hierbij vooral op straatgroen zoals
gevelbegroeiing, tegeltuintjes of groendaken. Ook aan stadsbossen, parken of natuurgebieden
wordt uiteraard opnieuw de nodige aandacht geschonken. 

Na aanvraag wordt het materiaal gratis aan
huis opgehaald. Je kunt het ook zelf naar het
containerpark brengen of naar de winkel zelf
en dit tijdens de openingsuren: maandag van
14 uur tot 17u30, dinsdag tot en met zaterdag
van 10 uur tot 17u30.

