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Je vindt het eerst op www.bredene.be
Beste inwoner,
Op maandag 4 juni pakte Bredene uit met een vernieuwde website. Inhoudelijk en vormelijk werd flink
aan de formule gesleuteld. De site beperkt zich niet meer tot loutere informatie van het gemeentebestuur aan de inwoners.
Met allerhande artikels over wat er leeft in Bredene wil het gemeentebestuur zijn website uitbouwen tot een digitale krant.
Onze officiële webstek bestaat al sedert begin 2000. In de loop der jaren werd de site weliswaar fors uitgebreid en
geprofessionaliseerd, maar aan het basisprincipe was totnogtoe nooit echt geraakt. We gebruikten de site vooral als
overheidsinformatiekanaal naar de bevolking. Sedert begin juni is daar dus verandering in gekomen : het informatieve karakter
van de website blijft uiteraard behouden, maar het aanbod werd flink verruimd. Op www.bredene.be is voortaan niet alleen
typische overheidsinformatie terug te vinden zijn, maar ook nieuws over Bredene of Bredenaars.
Nieuwe filosofie
Het is vooral de filosofie achter onze website die verandert. De gemeentelijke website bericht dagelijks
nieuwswaardige feiten over Bredene. Bredene als gemeenschap van mensen staat voortaan centraal,
en niet langer Bredene als lokale overheid. Wij zijn hiermee trouwens redelijk uniek in Vlaanderen.
De website werd ook in een totaal nieuw jasje gestoken. Deze nieuwe lay-out sluit naadloos aan bij
de nieuwe taak van de site. Het ontwerp is dan ook vooral geïnspireerd op bestaande elektronische
dagbladen.
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Dagdagelijks nieuws
uit uw gemeente.
Gevisualiseerd met
actuele foto.

Willy Vanhooren
Burgemeester

DE GEM
IT

Aankondigingen,
nuttige weetjes, kleine
berichten. In ‘UIT DE
GEMEENTE’ komt u alles te
weten over de
dagelijkse werking van
het gemeentebestuur

KALEND

ER

gemeenteraad of het
college van burgemeester
en schepenen eruit, waar en
wanneer zijn de gemeentelijke
diensten bereikbaar en
wat doen ze precies, alle
ophalingen van afval, een
weerstation met webcam,
alle publicaties in pdfformaat,…
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Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Wie, wat, wanneer :
alle activiteiten uit
Bredene en het plaatselijk
verenigingsleven.
Eén ‘click’ en je bent
op de hoogte.

Vrijdag 27 juli a.s. vanaf 14 uur
algemeen

Opening August Plovieplein
Het nieuw, pas aangelegde August Plovieplein wordt op 27 juli a.s. feestelijk
in gebruik genomen. De werken aan het August Plovieplein, Sportstraat, Louis
Vanderschaeghestraat en Fritz Vinckelaan behoren tot de meest ingrijpende die er
de voorbije jaren om en rond de wijken Nukker en Sas hebben plaatsgevonden.
Al jaren was er sprake om het plein samen
met de Sportstraat compleet te moderniseren.
De Sportstraat en het August Plovieplein,
waarvan de aanleg dateert van voor WOII,
vormde destijds de enige verbinding met
Bredene-Dorp. Een modernisering drong zich
op. Het gemeentebestuur maakte van de
gelegenheid gebruik om ook de Louis Vander
Schaeghestraat en een gedeelte van de Fritz
Vinckelaan her in te richten.

Kostenplaatje

In tegenstelling tot heel wat andere werken
in onze gemeente waren er voor deze
werken géén subsidiemogelijkheden. De
kosten worden dan ook integraal door het
gemeentebestuur gedragen. Het gezamenlijk
kostenplaatje bedraagt om en bij de 2,3
miljoen EUR.

De werken

Op maandag 3 oktober 2005 startten de
werken in de Louis Vander Schaeghestraat.
Daar bleek meteen dat het een moeizame
heraanleg zou worden. De omvang van deze
werken was dan ook enorm groot.

Feestelijke opening

Het August Plovieplein en omliggende straten
worden op vrijdag 27 juli 2007 vanaf 14 uur
feestelijk ingehuldigd. De gemeentelijke
speelpleinwerking Mini-Club organiseert er
een heuse Fata Morgana, er zijn volksspelen,
ballonnenwedstrijd,
suikerspinnen,
petanquewedstrijd en allerlei andere
festiviteiten. De Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie van Bredene trekt om 16 uur door
alle nieuw aangelegde straten. Bovendien
wordt een gedenkplaat onthuld en is er de
officiële opening van alle straten door het
gemeentebestuur.

Programma

14 uur – aankomst van de Mini-Club
in stoet, start van de volksspelen,
ballonnenwedstrijd,
petanquewedstrijd, ...
15u30 – optreden Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie van Bredene en vertrek
van de rondgang door alle nieuw
aangelegde straten
16 uur – officiële opening van het August
Plovieplein en omliggende straten
met toespraken
16u15 – receptie tot 17 uur

WIE WAS
August Plovie

(°12/11/1909) werd burgemeester
van Bredene in 1947. Als eerste socialistische burgemeester van
de toenmalige BSP (Belgische Socialistische Partij) bestuurde hij
Bredene tijdens de naoorlogse periode. Hij was burgemeester tot
eind 1964. Daarnaast was hij ook een tijdje lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. August Plovie stierf op 24 februari 1965. Het
August Plovieplein werd naar hem genoemd in 1966. Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat op dit plein het nieuwe gemeentehuis zou
worden gebouwd.
algemeen infokrant
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Aimé Rondelez (68) overleden
Op donderdag 31 mei 2007 is Aimé Rondelez
(68) na een slepende ziekte overleden.
Aimé was een gekende figuur in de
Bredense sportmiddens. De basketbalsport
was voor hem meer dan een passie. Bij
damesbasketbalvereniging Jezebel was hij
geruime tijd duivel-doet-al. Hij nam er een
tijdje het voorzitterschap waar maar voelde
zich het best in een rol achter de schermen.
Aimé werd, toen Lucien Van Kersschaever
coach was bij de topbasketbalclub
Telindus Oostende, ploegafgevaardigde
van de kustploeg. Samen met Lucien
Van Kersschaever bracht Aimé ook het
zomerbastketcamp naar Bredene. De voorbije
jaren was hij bovendien ondervoorzitter van
de Bredense sportraad. Met Aimé Rondelez
verliest de Bredense sportgemeenschap, na
sportraadvoorzitter André Devos, opnieuw
een gangmaker. Langs deze weg wil het
gemeentebestuur de familie van Aimé
nogmaals hun blijken van deelneming
betuigen. n

Verfraaiings- en bebloemingswedstrijd
Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur
een “bebloemingswedstrijd”. Dit jaar wordt
de formule opengetrokken en kan iedereen
deelnemen die Bredene helpt net te houden.
Niet enkel wie zijn woning in de bloemetjes
steekt kan dus deelnemen. Ook wie helpt om
zijn voorgevel te verfraaien, zijn voetpad op
een bijzondere manier onderhoudt,… kan
deelnemen. Deelnemen aan de actie kan
nog tot 15 augustus a.s. via bijgevoegde
inschrijfstrook. Alle deelnemers worden

op dinsdag 9 oktober a.s. naar het Staf
Versluyscentrum uitgenodigd voor een
feestelijke prijsuitreiking. Wil jij hiervoor
inschrijven, vul dan snel bijgevoegde strook
in en bezorg ze voor 15 augustus terug aan
de dienst toerisme.
Meer info ?
dienst toerisme, T. 059/56 19 70
of toerisme@bredene.be
n www. uitinbredene.be

knip mij uit

Inschrijfstrook
Naam : .....................................................................................................................
Adres : ......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefoon : .................................................................................................................
Ik neem deel aan de verfraaiings- en bebloemingswedstrijd omdat ..........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Beveiligingswerken
aan voormalig militair
domein
De Afdeling Kust van het Vlaamse Gewest
heeft, op vraag van het gemeentebestuur,
beveiligingswerken uitgevoerd aan het
voormaig militair domein “Punt 50” in de
duinen ten oosten van strandingang 2. De
lokale politie stelde immers onlangs vast
dat dit domein opnieuw zeer makkelijk
toegankelijk was en dat de dichtgemetselde
ingangen van de bunker werden
opengebroken. Reeds in het jaar 2000
heeft het gemeentebestuur het agentschap
aandacht gevraagd voor de veiligheid van
het voormalig militair domein “Punt 50”
in de duinen. Na enige discussie met het
Ministerie van Landsverdediging over wie
eigenaar/beheerder is van dit domein,
werden destijds door de Afdeling Kust de
nodige veiligheidsmaatregelen genomen
c.q. herstellen omheining en dichtmaken
van luchtkokers. Naast de makkelijke
toegankelijkheid van het domein zou een
betonnen afdekking boven een mangat
van 4,30 meter dermate verweerd geweest
zijn dat zich hier een acuut gevaar stelde
voor de spelende kinderen die toegang
nemen tot dit domein en gebouw. De
nodige beveiligingswerken werden intussen
uitgevoerd. n

Nuttig

Het Dienstenbedrijf Bredene – Oudenburg – De Haan, beter gekend als
Dienstenbedrijf BOD, dat thuishulp en strijkdiensten biedt aan inmiddels ruim 1200
gezinnen, besteedt heel wat aandacht aan de kwaliteit van haar dienstverlening.
Hiervoor werd een medewerker ‘kwaliteitszorg’ aangeworven.

Gratis huisvuilzakken

van het werk, de prijs–kwaliteitverhouding.
Ook de telefonische bereikbaarheid van
het bedrijf, de klantvriendelijkheid, de
professionaliteit en de wachttijden komen
aan bod in deze enquête.
Hoge tevredenheidsscores
Van de nagenoeg 300 formulieren die werden
verdeeld onder de Bredense gebruikers,
werden meer dan de helft terugbezorgd. De
resultaten van dit onderzoek zijn dan ook
zeer relevant. De resultaten geven zeer hoge
tevredenheidsscores aan.
In de voorbije maanden werd door deze
medewerker een tevredenheidsenquête
gehouden bij de gebruikers. De resultaten
van deze enquête zijn zeer positief. Meer
dan 90% van de klanten is tevreden tot zeer
tevreden over de dienstverlening.

Dienstenbedrijf BOD wil
op regelmatige basis de
tevredenheid van haar
klanten meten.
Zo werd via een enquêteformulier gepeild naar
de mate van tevredenheid van de klanten over
o.m. stiptheid, bereidwilligheid en flexibiliteit
van de medewerkers, de kwaliteit en snelheid

Over alle aspecten van de
dienstverlening zijn meer
dan 90% van de gebruikers
tevreden tot zeer tevreden.
Wat betreft algemene tevredenheid scoort het
Dienstenbedrijf BOD zelfs 95%, waarbij 55%
aangeeft zeer tevreden te zijn. Over de prijskwaliteitsverhouding is er zelfs een volledige
tevredenheid. Dit mag niet verwonderen als
men weet dat met de dienstencheques één
uur poetshulp slechts 6,70 EUR kost. Na
belastingsaftrek is dit zelfs nog geen 5 EUR.
n www. bod-cvba.be

algemeen

Kwaliteit centraal bij dienstenbedrijf

Wie via mutualiteit van het WIGW-statuut
geniet krijgt jaarlijks 1 pak van 20
huisvuilzakken gratis. Onlangs kregen
alle personen die in aanmerking komen
voor deze gratis huisvuilzakken een brief
in hun bus. Tegen afgifte van deze brief
zal men de gratis huisvuilzakken kunnen
afhalen in het gemeentehuis. Wie echter
geen brief mocht ontvangen maar toch
voldoet aan de voorwaarden kan eveneens
gratis huisvuilzakken krijgen. Hiervoor is
een attest van de mutualiteit noodzakelijk
waaruit blijkt dat de betrokkene sedert 1
januari 2007 van het WIGW-statuut geniet.
Personen die te kampen hebben met
incontinentieproblemen of dialysepatient
zijn, krijgen 2 pakken huisvuilzakken op
vertoon van een attest van de arts.
Meer info ?
Sociale dienst, T. 059/33 91 96
socdienst@bredene.be n

Grote autograveeractie
Op zaterdag 22 september a.s.
organiseert het gemeentebestuur opnieuw
een autograveeractie, ditmaal in het
dienstencentrum Sas (P. Elisabethlaan 47).
Het gemeentebestuur heeft in de firma
Carglass een partner gevonden om de
wagens op een professionele manier te laten
graveren. De firma Carglass graveert ALLE
WAGENS GRATIS. Er wordt doorlopend van
10 tot 16 uur gegraveerd. Vooraf inschrijven
is NIET noodzakelijk. Wie zijn auto wil
laten graveren dient zich, in het bezit van
de identiteitskaart, verzekeringsbewijs
en chassisnummer, aan te bieden in het
dienstencentrum Sas vanaf 10 uur.
Meer info ?
Informatiedienst, T. 059/33 91 95
infodienst@bredene.be n

Wie de tevredenheidsenquête terugstuurde maakte kans op een waardebon van 100 EUR te
besteden bij een Bredense handelaar. De gelukkige winnaars waren de heer en mevrouw
Slambrouck - Neufkens en de heer Braeckevelt.

algemeen infokrant
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Een nieuwe balie. Geen drummende klanten
die over je schouders meekijken. Voortaan
kan je in alle rust de baliemedewerkers
consulteren. De centrale opstelling zorgt er
tevens voor dat de dienstverlening efficiënter
verloopt.
Om de alsmaar groeiende collectie een plaats
te geven werden de boekenrekken uitgebreid.
Hier en daar was het nodig de volgorde van
de rekken te wijzigen.

Een internetcentrum.
Internetgebruikers
vinden
voortaan
gemakkelijker hun weg naar de beschikbare
computers. Het kopieerapparaat staat vlakbij
en voor hulp van de bibliotheekmedewerkers
en het aanvragen van kopiekaarten moeten
de gebruikers niet ver zoeken.
Werk mee aan het beleid van de bib
Hoe zou de bibliotheek er moeten uitzien over
6 jaar? Wat is de taak van de bibliotheek?
Waar kan de bibliotheek een rol inspelen?
Welke diensten kan de bibliotheek aanbieden?
Welke materialen wilt u in de bib terugvinden?
Wat kan er verbeterd worden?

Ook de allerkleinsten
werden niet vergeten. Zij
kunnen voortaan naar
Eind dit jaar worden de
hartelust snuffelen tussen de plannen voor de komende
prentenboeken.
6 jaar vastgelegd in het
Genre-etiketten.
Vanaf heden zal je gemakkelijker kunnen
neuzen tussen de boeken om je favoriete
genres op te sporen. Alle nieuwe boeken
worden nu al voorzien van genrestickers.
Daarna komen ook de oudere werken aan de
beurt.

cultuur

Bibliotheek

De bibliotheek in het nieuw

cultuurbeleidsplan 20082013.
Heeft u tips of suggesties, dan kunt u deze
zenden naar bibliotheek@bredene.be of naar
bibliotheek “De Leestuin”, Centrumplein 3,
8450 Bredene. n

Kunsthappening
Anto Diez-centrum
In 2007 verplaatst de ‘Place du tertre’
zich van het Duinenplein naar het
Anto Diez-centrum. In het idyllische
kader van het Anto Diezcentrum
wordt het gebeuren omgedoopt
tot een grote ‘kunsthappening’ op
vrijdag 10 augustus vanaf 15
uur. Het programma, met kunst
als centraal thema, is zeer breed
ingevuld en ziet er als volgt uit :

15 uur

19 uur

Kunstmarkt met een dertigtal
standhouders
Braderiesfeer met een natje en een
droogje en muziekband Triple Sec
Tentoonstelling ‘Recht door
zee met de strip’ Workshopstriptekenen
Poëzie-optreden van Eva Cox.
Piano-optreden van singer-songwriter Mira (www.mira-online.be).

Meer info ?
T: 059/56 19 66, cultuur@bredene.be
n www.bredene.be

Tentoonstellingskalender
Nieuwe samenstelling beheersorgaan bibliotheek

Op dinsdag 22 mei kwam het nieuw samengestelde beheersorgaan van de bibliotheek voor de
eerste keer samen. Zij zullen de komende 6 jaar het gemeentebestuur adviseren over het beheer
van de bibliotheek. De leden: Sandy Dobbelaere (voorzitter), Renée Degruyter (ondervoorzitter),
Magda Claeys, Norbert Claeys, Andrea Otlet, Françoise Praet, Michel Despagne, Jens Vanhooren,
Luc Van Canneyt, Luc Decramer, Cindy Versluys, Björn Pyra, Randy Vanderputte, Jeannine
Jacques, Katia Joosten, Erwin Batsleer, Hilde Warmoeskerken, Brigitte Dasseville, Roland Berg,
Roger Opstaele, Daisy Ryckx, Liliane Van Loo.
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in het Ryckewaertshof:
• 04/0/200 – 31/08/200
tentoonstelling ‘Recht door de zee
met de strip’ (i.s.m. Stad Oostende).
in het Staf Versluyscentrum
• 0/0/200 – 10/09/200
fototentoonstelling Feest van de Zeegeus
• 30/06/200 – 10/09/200
Giuliano Ghelli
in het gemeentehuis
• nog tot 15/0/200
Aquareltentoonstelling Els Gallis
• 20/0/200– 01/09/200
Fototentoonstelling van Erika Teirlinck,
Greet Vlegels en Sofie Jaspers
in het Heemkundig Museum Turkeyenhof
• 01/09/200 – 09/09/200
“Bredene, campinggemeente vroeger en nu”
• Schelpencollage in het heemkundig museum
Meer info ?
T: 059/56 19 66, cultuur@bredene.be
n www.bredene.be

Doe mee aan de grote sportenquête en
help op die manier het sportbeleidsplan
uit te tekenen. Het nieuwe decreet
voor de sport verplicht alle gemeenten
een meerjarenplanning (periode 20082013) voor het sportbeleid op te maken.
Uitgangspunt van het plan worden zowel
objectieve als subjectieve gegevens.
Voor deze laatste doen wij een beroep
op de bevolking om aan de hand van
een vragenlijst hun mening omtrent het
sportlandschap te uiten. Doe mee en win
één van de leuke prijzen verbonden aan
deze bevraging. De enquêteformulieren
zijn downloadbaar op www.bredene.be of
kunnen op éénvoudige aanvraag bekomen
worden bij de sportdienst. n

Sporters in de kijker

sport

De sportenquête:
doe mee en win !

De LZVB bestaat 20 jaar.
Om dit te vieren werd de vereniging gevierd door het gemeentebestuur in de cafetaria van de
sporthal. Hulde werd gebracht aan Francis Rondelez, Jacky Vranken en Jacky Devriese, de 3
voorzitters van de voorbije 20 jaar. n

Ride for the roses :
NU INSCHRIJVEN !
Op zondag 16 september a.s. is Bredene
opnieuw gastgemeente voor “Ride for the
Roses”. Inschrijven voor deze fietstocht
ten voordele van Kom op tegen Kanker
kan via het inschrijvingsformulier dat te
verkrijgen is in het gemeentehuis of bij de
gemeentelijke sportdienst.
Meer info ?
Gemeentelijke sportdienst,
Spuikomlaan 21 – 8450 Bredene
T: 059/32 25 77
sportdienst@bredene.be n

Deelnemers Start-to-run krijgen diploma
Op vrijdag 15 juni jl. mochten alle deelnemers aan de tweede editie van Start-to-run hun
diploma in ontvangst nemen. Vooraleer het zover was moesten ze echter eerst nog slagen
in hun laatste proef : een duurloop van 5 km. Na afloop van deze ultieme inspanning kregen
ze van het gemeentebestuur een diploma, een t-shirt én een drankje aangeboden. Aan deze
tweede editie namen 130 sportievelingen deel. Er werd gedurende 12 weken getraind. Twee
keer per week onder deskundige begeleiding en 1 keer per week alleen. n

sport infokrant
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de zomer van de

Elke weekdag deze zomer :

MINI-CLUB EN TIENERCLUB
De Mini-Club is een sportieve speelpleinwerking
en kinderopvang voor kinderen van 5 tot
12 jaar. De kinderen worden onderverdeeld
in 4 leeftijdsgroepen, elk onder leiding van
2 gebrevetteerde monitoren. De Mini-Club
beschikt over eigen groepslokalen en een
eigen speelterrein met nieuwe speeltoestellen.
Omdat de speelpleinwerking zich situeert
in en rond het sportcentrum, wordt ook
gebruik gemaakt van de sportaccommodatie
(zwembad, buitenterreinen, …).

Kortom, de Mini-Club is
sport en ontspanning in een
leuke omgeving, met leuk en
aangepast spelmateriaal.

Waar en wanneer?
Elke weekdag in juli en augustus, van 3/7 tot
en met 31/8, niet op weekends en feestdagen.
De Mini-Club is open van 8u tot 16u30, met
opvang tot 17u. Inschrijven kan elke dag aan
de ingang van de kleine sportzaal van het
sportcentrum. Gelieve de eerste dag van de
inschrijving te rekenen op 10 à 15 minuten
voor het invullen van de medische fiche.
Prijs?
De opvang in de Mini-Club is volledig fiscaal
aftrekbaar.
Per week
Per dag
1e kind
16,00 EUR
4,00 EUR
2e kind
12,00 EUR
3,00 EUR
Vanaf 3e kind
8,00 EUR
2,00 EUR
Deze
prijzen
zijn
all-in:
gebruik
sportaccommodatie (incl. zwembad), spel- en
knutselmateriaal, vieruurtje, drankje bij het
eten, … n

Nieuw: Tienerclub
Tieners tussen 13 en 15 jaar kunnen deze
zomer ook terecht in een nieuwe leeftijdgroep
in de Mini-Club. Maar omdat die tieners al lang
niet meer zo “Mini” zijn en al die betutteling
al lang niet meer nodig hebben, hebben we
speciaal voor hen de TIENERCLUB opgericht.
De tieners krijgen een eigen “kot” om zelf in
te richten in de gebouwen van de Mini-Club,
maar vallen voor de rest volledig buiten de
themawerking.

De tieners bepalen zelf
hun activiteiten! Van lekker
lummelen tot heel de dag op
trot, alles kan!
De twee gediplomeerde monitoren zijn er niet
om de tieners te zeggen wat ze gaan doen:
de tieners bepalen zelf hun activiteiten! Van
lekker lummelen tot heel de dag op trot, alles
kan! De tienerclub is er elke weekdag in juli
en augustus, met dezelfde openingsuren en
tarieven als de Mini-Club. n

10 en 31 juli &
14 augustus 2007

Kinderrommelmarkten
We kennen allemaal het fenomeen: wat
ooit het favoriete speeltje van uw zoon
of dochter was, is nu een afgedankt
stuk speelgoed dat verdwijnt op stoffige
zolders of hopeloos blijft rondslingeren
op de uitpuilende kamer van kindlief…
De ideale oplossing: deze zomer gaan
opnieuw drie kinderrommelmarkten door
op het Duinenplein. Deze vinden plaats op
dinsdagen 10 juli, 31 juli en 14 augustus
2007, telkens van 9 tot 18 uur. Komen
rondneuzen is natuurlijk gratis, maar je kan
ook zelf je spulletjes komen verkopen. Per
kind kan 1 tafel worden gehuurd voor de
prijs van 2,50 EUR. Inschrijven voor deze
rommelmarkten kan via de jeugddienst
op het nummer 059/56.19.64 of via
jeugddienst@bredene.be. n

27-31 augustus 2007

Nieuwe sessie
theoretische rijlessen:
Je hebt nog geen rijbewijs en wil dat
binnenkort halen, maar je kijkt een beetje
tegen het examen op? Geen nood, wij
helpen je over je drempelvrees heen. De
jeugddienst biedt van maandag 27 tot en
met vrijdag 31 augustus een nieuwe sessie
theoretische rijlessen aan, waarmee je je kan
voorbereiden op het theoretisch rijexamen.
De rijlessen gaan door op het gemeentehuis,
telkens van 19u00 tot 21u30. De lessen
zijn gratis, we vragen enkel een waarborg
van 17 EUR voor het handboek. Vooraf
inschrijven via de jeugddienst is verplicht,
dit kan telefonisch of via mail (jeugddienst@
bredene.be) met vermelding van je naam,
adres geboortedatum en telefoon- of GSMnummer.
Meer info ?
T: 059/56 19 64, jeugddienst@bredene.be
n www.bredene.be
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Zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2007

Dahliadeweekend vol kinderanimatie
Tot vorig jaar vielen het Afro-Carribean festival en de Dahliade op dezelfde dag. Dit jaar gaat
het Dahliade-weekend een weekje later door dan Afro-Carribean. Het wordt een tweedaags
bloemenfestijn boordevol gratis animatie, muziek en workhops, goed voor een weekendje
absolute gezelligheid op het Paelsteenveld. Het programma ziet er als volgt uit :
Zaterdag 25/08
11 uur:
officiële opening + receptie
13.30 - 18 uur: kinderanimatie (rodeostier, oriëntatieloop, klimmuur,
ballonnenstand, workshop graffiti, …)
13.30-16.30 uur: demo bloemschikken voor volwassenen
16.30-18.00 uur: Clown Wielie’s amuseer-je-rot-show
Zondag 26/08
12 uur:
14 uur:
14.30-15.30 uur:
15 uur:

aperitiefconcert
optreden Esther (finalist Idool 2007)
demo bloemschikken voor kinderen
optreden coverband ‘De Party Band’ n

Duynerock 200 gaat
internationaal!
1 juli 2007

Open speelpleindag

n http://home.scarlet.be/caproentje

De vijfde editie van het punk- en hardcorefestival Duynerock op het Paelsteenveld in
Bredene belooft een knaller van formaat
te worden. Voor deze lustrumeditie is de
organisatie meer dan ooit over de grenzen
heen gaan kijken. De Portugese band More
Than A Thousand, die eerder al tourde
met Incubus en het voorprogramma van
Metallica mocht verzorgen, en het Britse
Penknifelovelife hebben al toegezegd
voor het festival, dat dit jaar doorgaat op
zaterdag 21 juli. Naast deze twee toppers
zullen ook Rafflesia, The Agreement,
Ladbroke, The Maple Room, Maudlin,
Hangin’ Out en Asiam van de partij zijn.
De affiche wordt verder aangevuld met de
winnaar van de Duynerockrally. Er is ook
allerhande randanimatie voorzien. Meer info
vind je op www.duynerock.be.
Het festival start omstreeks 10u30. Tickets
kosten 8,00 EUR in voorverkoop en 10,00
EUR aan de deur.
n www.duynerock.com
www.myspace.com/duynerock

De gemeentelijke jeugddienst organiseert
tussen 17 juli en 21 augustus telkens
op dinsdagavond een
spetterende
filmvoorstelling in het MEC Staf Versluys.
De filmvoorstellingen starten om 20u30, tijd
genoeg dus om voor of na de film nog van
een heerlijk teerasje te genieten. De inkom
bedraagt 2,00 EUR, vooraf inschrijven is niet
nodig. Alle films hebben het label ‘Kinderen
toegelaten’.

Dinsdag 1 juli - 20u30
Flushed away
(doorgespoeld)
Komische animatiefilm van de
makers van Shrek en Wallace
& Gromit -88’ – Nederlands
gesproken.

Dinsdag 24 juli - 20u30
The pursuit of happiness
Drama met Will Smith, Thandie
Newton en Al Cacioppo – Duur
120’ – Engels gesproken,
Nederlands ondertiteld.

Dinsdag 31 juli - 20u30
Casino Royale
Echte James-Bond actie met
Daniel Craig, Judi Dench, Eva
Green en Mads Mikkelsen Duur 138’ - Engels gesproken,
Nederlands ondertiteld.

Dinsdag  augustus - 20u30
Deja vu
Actiethriller met Val Kilmer,
Denzel Washington en Paula
Patton – Duur 87’– Engels
gesproken, Nederlands
ondertiteld.

Dinsdag 14 augustus - 20u30
Eragon
Fantasyfilm met Jeremy Irons,
Robert Carlysle en John
Malkovich – Duur 105’ Engels gesproken, Nederlands
ondertiteld.

Dinsdag 21 augustus - 20u30
Firmin
Vlaamse komedie met Chris
Vanden Durpels typetje Firmin
Crets. Met Jan Decleir, Annick
Christiaens, Cathérine Cools
en Said Assissi – Nederlands
gesproken ondertiteld.
jeugd infokrant
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Tuesday @ the movies

ocmw infoflash

OCMW Infoflash
Voorwoord

Jaarrekening 2006
unaniem goedgekeurd

Waarom ?
Waarom komen mensen naar een OCMW…? Meestal omdat ze hulp nodig hebben….
omdat ze tegen een “grote muur” aankijken…omdat ze het niet meer zien zitten….omdat
ze geen kant meer opkunnen …omdat ze overmand worden door schulden…
De maatschappelijk werkers proberen voor hen oplossingen te zoeken. Een duidelijke
vaststelling is echter dat men meestal te laat komt en dat men veel onheil had kunnen
voorkomen, indien men vroeger hulp had gezocht. Men verwacht van de maatschappelijk
werkers onmiddellijke oplossingen voor problemen die zich al maandenlang ophopen.
Veel had kunnen vermeden worden indien men vroeger de stap zou gezet hebben naar
professionele hulp. Kan alles opgelost worden ? Er kan veel opgelost worden…maar niet
alles. Maatschappelijk werkers zijn geen tovenaars
Misschien is de boodschap te begrijpen in de zin dat iedereen recht heeft op hulp en
bijstand, maar dat de factor “tijd” heel belangrijk is. Aarzel niet, onze twaalf maatschappelijk
werkers van het OCMW, samen met de maatschappelijk werkers
van de gemeente zijn er om u te helpen. Wij laten niemand in de
steek…maar u kunt ons helpen, door tijdig hulp te vragen.
Vriendelijke groeten
Jan Eerebout
OCMW-secretaris

Jacky Maes
OCMW-voorzitter
schepen van financiën

De
OCMW-raad
heeft in zitting van
24 mei 2007 de
jaarrekening met
algemeen akkoord
goedgekeurd. De
eindbalans, met een totaal vermogen van
e5.921.946, bewijst dat de beschikbare
middelen voldoende zijn om tijdig aan alle
financiële verplichtingen te voldoen. Het
uitgevoerde investeringsprogramma van
e451.102 stond hoofdzakelijk in het teken
van het verbeteren van het comfort van
de bewoners van het bejaardencentrum
Wackerbout. Het resultaat van de rekening
2006 geeft een lichte stijging tegenover
2005 maar wordt volledig gedekt door de
gemeentelijke bijdrage (e1.625.501). De
gezonde financiële basis garandeert alvast
dat de toekomstige projecten, zoals de bouw
van het Sociaal Huis, probleemloos aangevat
kunnen worden. n

Sociaal verhuurkantoor Wackerbout en het schoolproject 2007
breidt uit
Eén van de visiepunten van de dienst animatie in het bejaardencentrum Wackerbout is dat wij
Recentelijk lanceerden wij een oproep
in de regionale pers, om eigenaars te
overtuigen, samen te werken met het Sociaal
Verhuurkantoor Bredene.
Onze vraag bleef niet onbeantwoord. Ons
huurpatrimonium kan worden uitgebreid met
5 nieuwe woongelegenheden. Het gaat om 3
appartementen met 1 slaapkamer, 1 woning
met 1 slaapkamer en een studio.
De huurprijzen aan de kust zijn hoog waardoor
heel veel mensen uit de boot vallen tijdens
hun zoektocht naar een betaalbare woning.
Er komen zich dan ook heel wat mensen
inschrijven op de wachtlijst van het sociaal
verhuurkantoor.
Het SVK blijft dus op zoek naar eigenaars die
bereid zijn om hun woning aan het sociaal
verhuurkantoor te verhuren. Wenst u info
hieromtrent te bekomen dan kunt u steeds
contact opnemen met Kathy Bacquaert op
het nummer 059/33.97.90. n
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een “open huis” willen zijn door het scheppen van contacten met de buitenwereld. Daarom
werd in 2005 van start gegaan met het “ schoolproject “ . Alle Bredense scholen bezoeken
ons rusthuis tweemaal per schooljaar. Het is onze bedoeling deze samenwerking een vaste
waarde te geven in het animatieaanbod. Er worden creatieve-, kook-, gym- en spelactiviteiten
georganiseerd. De speelse aanwezigheid van kinderen werkt enorm positief in op de bewoners.
Door het systematisch betrekken van de klassen in de activiteiten op de afdelingen wordt dit
gebeuren “ interactief” en komen de kinderen op een spontane manier met de ouderen in
dialoog… Op donderdag 24 mei was de Vrije Basisschool Duinen op bezoek. Er werd een mini
“ spel zonder grenzen “ georganiseerd en het enthousiasme was overweldigend! n

Sinds enkele jaren organiseert de
animatiedienst een sneukeltoer voor de
bewoners en hun familie. Er werd al een
“Belle epoque”-toer georganiseerd in
Bredene-Duinen. Vorig jaar werd het een
sneukelzoektocht en bewonderden de
bejaarden de beschilderde gevels in BredeneDorp.
Dit jaar herontdekken we samen met de bewoners “Bredene-Sas”. Vele bewoners zijn er
geboren en getogen en zullen met veel plezier op zoek gaan naar bekende “plekjes”. Het wordt
een toffe fotozoektocht met af en toe tijd voor iets zoets om de innerlijke mens te versterken.
De dienst animatie is op zoek naar vrijwilligers om onze bewoners te begeleiden met de
rolwagen op deze fotozoektocht op vrijdag 6 juli 2007 vanaf 14 uur.
Zin om een bewoner een onvergetelijke namiddag te bezorgen en zelf te genieten van een toffe
wandeling doorheen het Sas?
Gelieve contact te nemen met Gerry D’Hooghe of Carine Van der Elst op het nummer:
059/33.97.70 of per e-mail: carine.vanderelst@ocmwbredene.be n

Het Rode Kruis verwent opnieuw kinderen uit
kansarme gezinnen deze zomer
Het Rode Kruis organiseert deugddoende
vakantiekampen om de sociale uitsluiting
van kinderen die in armoede leven tegen te
gaan. Deze vakantiekampen – voor kinderen
tussen 7 en 12 jaar - worden begeleid door
vrijwilligers die met veel zorg omgaan met
de kinderen. Het kamp is voor hen een
avontuur van de start tot de finish. Ook aan
de kinderen waarvan de ouders begeleid

worden door het OCMW Bredene, wordt
jaarlijks de mogelijkheid geboden om deel
te nemen aan een zomerkamp. Net zoals
de voorbije jaren, werd het initiatief door de
kinderen en de ouders met veel enthousiasme
onthaald, en is het nu voor deze kinderen nog
eventjes aftellen tot ze kunnen vertrekken op
zomerkamp. n

Dagprijzen in het bejaardencentrum Wackerbout
omvatten voortaan meer
De besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 en 14 februari 2007 wijzigen de
erkenningnormen voor rusthuizen en bepalen
de samenstelling van de dagprijzen, de extra
vergoedingen en de voorschotten die ten
gunste van derden mogen aangerekend.
Vanaf 1 juli 2007 zullen een aantal kosten - die

tot nu toe afzonderlijk mochten gefactureerd
worden - in de dagprijs worden opgenomen.
Zo zullen voortaan het incontinentiemateriaal
(luiers) en de extra verzorgingsproducten
(zeep, tandpasta, basisshampoo) deel
uitmaken van de dagprijs en niet meer
afzonderlijk worden gefactureerd. n

Wijzigingen aan de
huurwaarborgregeling
in werking vanaf 18
mei 2007
Op 18 mei 2007 gingen enkele wijzingen
van kracht inzake het stellen van een
huurwaarborg. Voor huurovereenkomsten
die vanaf 18 mei 2007 worden afgesloten,
zijn er drie mogelijkheden om een wettelijke
huurwaarborg te leveren. Ofwel stort de
huurder het bedrag van de huurwaarborg
in één keer op een op zijn naam geopende
rekening, in dat geval bedraagt de waarborg
maximum twee maanden huur. Ofwel stapt de
huurder naar de bank met de vraag om aan de
verhuurder een bankwaarborg af te leveren.
Een derde mogelijkheid is dat de bank, op
vraag van het OCMW een bankwaarborg
aflevert aan de verhuurder. In deze twee
laatste gevallen bedraagt de huurwaarborg
maximum drie maanden huur.
Meer info ?
bij Dominique Maes - (059) 33 97 71 n

Jubileum Wackerbout
Dit jaar bestaat Wackerbout 25 jaar. Dit
mag en zal niet ongemerkt voorbijgaan.
Het wordt een feest voor de residenten en
natuurlijk ook voor de vele medewerkers.
Om praktische redenen zal er gefeest worden
op twee verschillende data. De bewoners
krijgen een afzonderlijk feest, dat enkel
voor hen alleen zal bestemd zijn. Zij zullen
niet alleen culinair verwend worden maar
er komt ook een speciaal gastoptreden.
Voor de familieleden, contactpersonen en
medewerkers van het OCMW is er op 6
oktober 2007 een academische zitting in het
Staf Versluyscentrum. n

Onthaaldag voor nieuwe medewerkers
Een goede samenwerking met nieuwe
medewerkers begint met een goed onthaal.
Wij laten onze nieuwe OCMW-medewerkers
niet aan hun lot over. Daarom organiseerde
het bestuur voor de eerste maal een
introductiedag voor de nieuwe medewerkers
die in dienst zijn sedert januari 2007. Via
dit kanaal kunnen de medewerkers kennis

maken met collega’s die soms op andere
afdelingen aan de slag gingen en ook op een
persoonlijke en informele wijze kennis maken
met het bestuur. Het gebeuren bestond uit
een toespraak van voorzitter en secretaris,
een individuele voorstelling en als afsluiter
een maaltijd. n

Teksten en samenstelling ocmw-infoflash: Jan Eerebout
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Een fotozoektocht voor de ouderen van
Wackerbout

bredenaars in de kijker

Fietsverbroedering tussen Bédoin en Bredene

‘Mont Ventoux´ is feestelijk onthaald in Bredene
Naar aanleiding van de fietsverbroedering
tussen Bredene en Bédoin (Frankrijk) werd
een gedenkplaat onthuld ter hoogte van
het Staf Versluyscentrum. Terwijl meer
dan 2000 Vlaamse wielertoesten de Mont
Ventoux beklommen in de Provence, fietsten
10 inwoners van Bédoin naar Bredene.
Om de 1100 fietskilometers die zij in de
benen hadden wat te verzachten fietsten
een twintigtal Bredense fietstoeristen hen
tegemoet naar de Kemmelberg. Vanaf daar
legden zij samen de laatste 60 km af tot aan
het Staf Versluyscentrum.
Ter gelegenheid van de fietsverbroedering
Bredene-Bédoin werd een gedenksteen
onthuld. Marcel Lemmens, de Belg die al jaren
in Bédoin woont, maakte de groeten over van
Luc Reynard, burgemeester van Bédoin.
In augustus fietst een Bredense delegatie
naar de Mont Ventoux. n

Label uitgereikt aan “kindvriendelijke
handelszaken”
De kindergemeenteraad ging de voorbije
maanden na welke handelaars inspanningen
leveren naar kinderen toe. Iedere handelaar
die op een originele manier de kinderen
verrast, wordt beloond met een sticker met de
vermelding “kindvriendelijke handelszaak”.
n
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