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Iedereen welkom
Deze editie van Bredene-magazine bevat naast een overzicht van de vele activiteiten
en nuttige info vooral een overzicht van de belangrijkste evenementen voor de zomer
2008. Met een tikkeltje fierheid pakt onze gemeente uit met een retrospectieve van Willy
Bosschem. Het is een prachttentoonstelling van deze Oostendse kunstenaar onder de
titel “Een halve eeuw Willy Bosschem”. Wij zijn ervan overtuigd dat gans kunstminnend
Oostende en zeker duizenden inwoners en toeristen deze tentoonstelling zullen bezoeken.
Onze gemeentelijke diensten, in samenwerking met het personeel van MEC Staf Versluys,
hebben aangetoond grote evenementen te kunnen realiseren en omkaderen.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Willy Vanhooren
Burgemeester
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Op zaterdag 11 oktober 2008 om 20 uur
vindt in het Staf Versluyscentrum
de 18de Benefietavond plaats ten voordele
van de vzw Welzijnswerking Bredene.

DE BAL VAN DE BURGEMEESTER

18

EN SCHEPENEN...
EN VAN ALLE BREDENAARS !
Met optreden van de Koninklijke gemeentelijke harmonie en discobar
Tussen 20 en 21.30 uur Happy Hour

Het zou ons verheugen indien u nu reeds deze datum wil noteren en vrijhouden, zodat wij u straks mogen begroeten.
N.B. Kaarten kunnen worden besteld tegen 5 euro door overschrijving op rek. nr 850-8766879-17 van de vzw Welzijnswerking.
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De besprekingen over het sectoraal akkoord 2008-2009 voor de lokale en regionale
besturen zitten momenteel muurvast. De drie vakbonden (ACOD,ACV en VSOA)
hielden dan ook op tot een 24-urenstaking op dinsdag 24 juni jl.
De voornaamste eis van de vakbonden is een
loonsverhoging om zo de koopkracht van
de personeelsleden van de lokale besturen
te verhogen. Het gebeurt zelden of nooit
dat een werkgever zich achter de eisen van
een staking schaart. Dit is wel het geval
in Bredene waar het gemeentebestuur de
actie haar steun toezegt. “De koopkracht
van onze personeelsleden is inderdaad
verminderd en dit o.m. door het feit dat
de loonschalen de voorbije jaren niet
meer werden aangepast”, zo meent het
gemeentebestuur.
Aan de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten, die de belangen van
de lokale besturen als werkgevers
vertegenwoordigt in het overleg,
werd tijdens de laatste algemene
vergadering gevraagd om een
minder hard standpunt in te nemen
tegen de vakbonden en om de
eisen van het personeel ernstig te
onderzoeken.
Momenteel wordt
het voorstel onderzocht om, indien

de onderhandelingen van het sectoraal
akkoord geen resultaat opleveren, de eigen
personeelsleden en deze van het OCMW en
autonoom gemeentebedrijf een hoger bedrag
aan maaltijdcheques toe te kennen. n

veiligheid

Bredene is snelst groeiende gemeente
van West-Vlaanderen
Uit het Jaarbeeld 2007, een uitgave van de Vlaamse Overheid, blijkt dat Bredene
de op twee na snelst groeiende gemeente van Vlaanderen is. Hiermee is het
tegelijkertijd de snelst groeiende gemeente van West-Vlaanderen. Voor deze
rangschikking vergeleek de Vlaamse overheid de bevolkingscijfers van 1992 met
deze van 2007.
Met het jaarbeeld wil het Agentschap
voor Binnenlands bestuur de steden en
gemeenten de kans geven zich met elkaar
te meten om beter te gaan werken. Maar
een echte competitie is het niet. ‘De ideale
gemeente bestaat niet’, zegt Peter Dejaegher,
woordvoerder van Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur Marino Keulen. ‘Elke
Vlaming heeft zijn eigen voorkeur als het gaat
om veel groen of de drukte van een stad.

Bredene is met 23 %
gegroeid sedert 1992
Uit deze cijfers blijkt dat het bewonersaantal
van Bredene de voorbije 15 jaar met bijna een
kwart gegroeid is. Hiermee is het na Brecht
en Hulshout één van de sterkst groeiende
gemeenten van Vlaanderen. Met die derde
plaats staat de kustgemeente ook symbool
voor het enorme succes van de kust als
woonplaats.
Bredene wordt reeds jaren geconfronteerd
met een zeer grote inwijking. In de periode
1992 tot eind 2007 groeide het Bredens
bevolkingsaantal met 2.945 eenheden van
12.655 naar 15.600. De voorbije jaren steeg

het inwonersaantal telkens met meer dan
200 eenheden. In 2005 werd de kaap van
15.000 inwoners overschreden. Bredene
is intussen - na Oostende en Middelkerke
- ook de derde grootste gemeente uit het
arrondissement Oostende.

Investeringen hebben
van Bredene een modern
en trendy kustgemeente
gemaakt

Snelst groeiende Vlaamse
gemeentes - groeipercentage
2007 t.o.v. 1992
(cijfers Agentschap voor
Binnenlands Bestuur)

Brecht + 23,8%
Hulshout + 23,17%

Bredene + 23,08%
Wuustwezel + 19,63%

Uit het cijfermateriaal blijkt niet waarom
Bredene zo gegeerd is. Een mogelijke verklaring is dat er nog bouwgrond beschikbaar
is. Maar ook de uitgebreide dienstverlening
die wordt geboden door het gemeentebestuur,
en niet op het minst de voor jonge gezinnen
belangrijke kinderopvang, zullen meespelen
in de beslissing van veel gezinnen om zich
in Bredene te komen vestigen. Daarnaast
is door de verschillende inspanningen en
investeringen van het gemeentebestuur ook
het imago van Bredene sterk gewijzigd van
oubollig naar modern en trendy. Ook dit zorgt
voor een grote aantrekkingskracht.

Opglabbeek + 19,37%
Ravels + 19,34%
Holsbeek + 19,27%
Hoogstraten + 18,84%
Tremelo+ 17,90%
Koksijde + 17,82 %

Evolutie door de jaren heen
1991
12.463

1992
12655

1993
12.861

1994
13.029

1995
13.043

1999
14.074

2000
14.291

2001
14.475

2002
14.602

2003
14.797

2004
14.978

2005
15.116

2006
15.343

2007
15.600

Meer weten ?
www.binnenland.vlaanderen.be
> rubriek publicaties n
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Bezetting gelijkgrondse bermen
Het gebeurt niet zelden dat inwoners op de gelijkgrondse berm ter hoogte van hun
woning paaltjes, stenen of andere obstakels plaatsen. Hiermee wil men veelal
vermijden dat op deze gelijkgrondse berm wordt geparkeerd. Het gemeentebestuur
vestigt er echter de aandacht op dat dit verboden is ongeacht of deze gelijkgrondse
berm tot het eigendom behoort van de aanpalende eigenaar.
In de meeste gevallen situeert de gelijkgrondse
berm zich tussen de rooilijn en de rijweg,
wat betekent dat deze gelijkgrondse berm
tot het openbaar domein behoort. Voor
het bezetten van het openbaar domein is
overigens steeds een toelating nodig van
het gemeentebestuur. Voor het bezetten van
de gelijkgrondse berm kan geen toelating
worden gegeven tot bezetting, aangezien
volgens de wegcode deze gelijkgrondse
berm dient gevolgd door de zwakke weggebruikers. Bovendien mag elke bestuurder
de gelijkgrondse berm volgen, wanneer het
kruisen wegens de breedte van de rijbaan
niet gemakkelijk kan worden uitgevoerd, op

voorwaarde dat hij de weggebruikers, die
zich aldaar bevinden, niet in gevaar brengt.

sociaal

Bij ongevallen tengevolge van het bezetten
van de gelijkgrondse berm kan de aanpalende
eigenaar hiervoor (mede-)verantwoordelijk
gesteld. Aangezien de gelijkgrondse berm
bijdraagt tot de veiligheid van de zwakke
weggebruikers en omdat bij een eventueel
ongeval de persoon die de doorgang op de
gelijkgrondse berm heeft verhinderd hiervoor
aansprakelijk kan worden gesteld, verzoekt
het gemeentebestuur de inwoners deze
voorwerpen op de gelijkgrondse berm ter
hoogte van hun eigendom te verwijderen.n

Meer mensen kunnen
integratietegemoetkoming krijgen
Mensen met een handicap die over te weinig
inkomsten beschikken, kunnen beroep doen
op de integratietegemoetkoming. Als gevolg
van deze inkomensvoorwaarden verloren
veel mensen hun integratietegemoetkoming
(soms gedeeltelijk) op het moment dat ze
huwden of gingen samenwonen. Vanaf 1 juli
2008 stijgt nu echter voor deze categorieën
de vrijstelling van het inkomen van de partner
van 1.792 naar 19.544 EUR. Het gevolg is dat
meer mensen hun integratietegemoetkoming
kunnen behouden. Indien u dus een attest
voor categorie 1 en 2 bezit, samenwoont en
nog geen integratietegemoetkoming ontvangt,
moet u opnieuw een aanvraag indienen bij de
sociale dienst op het gemeentehuis.
Meer weten ?
Gemeentelijke sociale dienst,
059/33 91 96 n

Marijke Malfait
wint Prijs Roger
Taillaert
Het Bredens gemeentebestuur heeft voor
de tweede maal de “Prijs Roger Taillaert”
toegekend. De eer en de 750 EUR gaan
naar de Bredense Marijke Malfait voor
haar masterproef “Bredene Toeristische
Zone”. De prijs Roger Taillaert werd in het
leven geroepen door het gemeentebestuur
van Bredene om studies te belonen met
betrekking tot Bredene en/of die een
bijdrage kunnen leveren aan een interactief
of efficiënt gemeentelijk bestuur. n
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Kom op tegen Kanker-happening

we ste
mme

dag 14

Koop Hoop : Ballenverkoop is gestart !
Het gemeentebestuur verkoopt nog tot en met 14 september (de datum waarop de Kom
op tegen Kanker-happening op het evenementenplein voor het Staf Versluyscentrum én de
Ride for the Roses plaatsvindt) witte ballen voor het goede doel.

septem

n

ber ?

algemeen
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Koop
Hoop

Ride for the Roses wordt dit jaar grootser
dan ooit. De fietstocht ten voordele van het
goede doel wordt onderdeel van een grote,
gezonde happening ten voordele van Kom op
tegen Kanker. Naast de traditionele fietstochten
(voor geoefende en niet-geoefende fietsers),
zal er animatie zijn voor de kinderen en
worden een jogging- en wandeltocht op het
strand, en een workshop ‘jumpen’, sessies
Nordic-walking georganiseerd.

Een witte bal kopen en je
doet mee voor de prijzen
‘Koop Hoop’ van start
Tijdens de ontspanningsnamiddag voor
senioren werd de ‘ballenverkoop’-actie op
gang getrokken door de eerste meters en
peters van de actie. De eerste ballen vlogen
met tientallen de deur. Ondertussen is de lijst
van peters en meters reeds aangedikt. Ook
een aantal firma’s hebben zich reeds gemeld
om de actie te ondersteunen.
Wil jij ook meter of peter worden ? Bel ons
(059/33 91 95), verkoop minimum 10 ballen
en je naam komt in de volgende publicaties
van het gemeentebestuur. Bedrijven die
willen meewerken (en hun logo in deze
informatiekrant willen zien verschijnen)
kunnen 50 ballen aankopen.

Heb jij ballen aan je lijf ?
Verkoop dan onze ‘Koop
Hoop’-ballen en toon je hart
voor Kom op tegen Kanker.
Ook verenigingen die zich geroepen voelen
om, ten voordele van het goede doel, ballen
te verkopen kunnen dit uiteraard. Neem
hiervoor contact op met de informatiedienst
op het nummer 059/33 91 95 ! n

Zijn ondertussen al meter of peter

Willy Vanhooren, Yannick Wittevrongel, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem, Jens Vanhooren, Magda Claeys, Willy De Keyser, Ulrike Deridder,
Patrick Bolle, Tanja Janssens, Kimberley Rousselle, Françoise Praet.

Programma op zondag 14 september.
Vanaf 8 uur
10 uur
10 tot 17 uur
10 tot 17 uur
10u30
10u30
11 tot 15 uur
11 uur
13 tot 17 uur
13 uur
13u30
14u15
15 uur
15 tot 17 uur

inschrijvingen Ride for the roses 25-45-100 km.		
gezamenlijke start Ride for the roses (100 km)
doorlopend springkastelen
doorlopend judotornooi in evenementenhall (judoclub sonkei)
initiatie nordic walking (naar strand) door Camiel De Smul
start gezamenlijke jogging (naar strand) - 5 km.
vrije start gezinsfietstochten (25 en 45 km)
aperitiefconcert gemeentelijke harmonie op podium
body painting, ballonnenclown, gezonde eet- en drankstandjes
massa “jumpen”-initiatie vanop podium
demo skate ramp op parking
aankomst Ride for the roses
ballenrace met prijzen op ‘t Paelsteenveld
muziekband op podium

Meer weten ?
Informatiedienst – 059/33 91 95 - infodienst@bredene.be n

Ondernemingen met een goed hart

algemeen infokrant
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Zaterdag 23 en zondag 24 augustus a.s.

Dahliadeweekend
Op 23 en 24 augustus vindt in het park ‘t Paelsteenveld de tweede editie plaats van
het Dahliadeweekend, een weekend waar dahlia’s, muziek en animatie centraal
staan.
Tot voor kort was de Dahliade, een initiatief
van het Agentschap voor Natuur en Bos en
het gemeentebestuur, een onderdeel van het
Afro Carribean Festival. In 2007 werd echter
besloten om van de Dahliade een afzonderlijk
evenement te maken. Een succes, zo bleek,

want mede door het mooie weer zakten heel
wat mensen af naar het Paelsteenveld.
Ook dit jaar werd opnieuw een mooi
programma uitgewerkt:

Zaterdag 23 augustus 2008
13 - 18 uur:
bloemententoonstelling in tent
13u30 - 17 uur:
doorlopend kindergrime, springkastelen, draaimolentje, ...
14u15 - 16u30 uur: Stad op Stelten - kinderanimatieshow met Micha Marah en Marijn Devalck
15 - 16 uur:
demo bloemschikken voor volwassenen
Zondag 24 augustus 2008
12 - 18 uur:
bloemententoonstelling in tent
12 - 13 uur:
aperitiefconcert met Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
13u30 - 17 uur:
doorlopend kindergrime, springkastelen, draaimolentje, ...
13u30 - 14 uur:
optreden Katy Satyn (Eurosong 2008)
14u30 - 15 uur:
optreden Tabitha Cycon (Idool 2003 - Eurosong 2008)
15 - 16 uur:
demo bloemschikken voor kinderen
15u30 - 17u30 uur: optreden coverband The Fallen Madonnas n

Deze zomer opnieuw
avondfilms
Tussen 15 juli en 19 augustus kan
je in het Staf Versluyscentrum elke
dinsdag om 20u30 genieten van een
avondfilmvoorstelling. Alle films hebben
het label ‘Kinderen toegelaten’ en zijn dus
bestemd voor de hele familie. Een ideaal
alternatief bij minder weer, maar ook bij
mooi weer een leuk idee, want na de film
kan je gerust nog een terrasje meepikken!
Een kaartje voor de film kost slechts 2 EUR.
Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van
het Staf Versluyscentrum. Ook de avond
zelf zijn nog tickets te verkrijgen. De deuren
gaan open om 20u.
De volgende
programma:

films

staan

dinsdag 15/07/2008
Stardust
(fantasy / avonturenfilm Engels gesproken, NL ondertiteld)

dinsdag 22/07/2008
Surf’s up
(animatiefilm - NL gesproken,
Frans ondertiteld)

dinsdag 29/07/2008
Meet the Robinsons
(animatieflm - NL gesproken,
Frans ondertiteld)

Surf naar www.jonginbredene.be voor alle info

(avonturenfilm Engels gesproken, NL ondertiteld)

Steun voor Sjarel
Er is deze dagen letterlijk en figuurlijk heel
wat bedrijvigheid op het domein De Caproen
in Bredene-Sas. Niet alleen is het domein een
thuis voor de jeugdbeweging Chiro Sas en de
speelpleinwerking Jokkebrok, ook de mensen
achter het Project Sjarel zijn druk in de weer
met een aantal nieuwe projecten. Het meest
in het oog springende project is uiteraard het
Sjarelkot, dat tijdens de open speelpleindag
van 29 juni officieel van start ging. Het
Sjarelkot is een jeugdontmoetingscentrum
voor en door jongeren en wil de jongeren
uit de buurt een aangename, veilige plaats
geven om samen te komen en activiteiten uit
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dinsdag 05/08/2008
The Golden Compass

te werken. Ook de Bizarre Sjarel Brigade, een
werking voor en door tieners, draait op volle
toeren.
Het Project Sjarel vroeg en kreeg voor deze
projecten steun van het gemeentebestuur.
Naast de geplande aankoop van een
speelpleintoestel t.w.v. 10.000 EUR voor het
domein, ontvangt Sjarel ook nog eens kleine
1.800 EUR aan projectsubsidie voor de verdere
uitbouw van het “Sjarelkot”. Er zal ook een
aanvraag ingediend worden om erkend te
worden als jeugdvereniging en vanaf volgend
jaar werkingssubsidies te ontvangen. n

dinsdag 12/08/2008
Daddy Day Camp
(komedie - Engels gesproken,
NL ondertiteld)

dinsdag 19/08/2008
Bee Movie
(animatiefilm - NL gesproken,
Frans ondertiteld)

op

het

Begin juni startte het project ‘In de kijker’ van
de Bredense kindergemeenteraad. Hiermee
wil het inspraakorgaan voor kinderen tussen
6 en 12 jaar een aantal plaatsen en situaties
binnen Bredene letterlijk en figuurlijk in
de kijker plaatsen. De actie is tweeledig.
Enerzijds wordt er elke maand een nieuwe foto
gelinkt aan de website www.jonginbredene.
be. Daarnaast zal de kindergemeenteraad
een aantal plaatsen in de kijker zetten door er

een doorkijkbord voor te plaatsen. Schrik dus
niet als u binnenkort een grote ‘kijker’ in het
straatbeeld ziet verschijnen! De eerste foto
die aan de website werd gelinkt, heeft een
zeer positieve boodschap. Onder het motto
‘opgroeien aan de kust .. gewoon zalig’ geven
de kinderen van de kindergemeenteraad te
kennen dat ze het heerlijk vinden met het
strand en de duinen als grote speelplaats. n

Nieuwe sessie
theoretische rijlessen

jeugd

Kindergemeenteraad zet
Bredene in de kijker

Goed nieuws voor wie volgend schooljaar
nog geen rijlessen kan volgen via zijn/haar
school! De jeugddienst organiseert dit jaar
nog twee sessies theoretische rijlessen.
Je krijgt 12 uur les van een gediplomeerd
instructeur die je wegwijs maakt in alles
wat met de wagen en de wegcode te
maken heeft en je zo klaarstoomt voor
het theoretisch examen. De lessen zijn
helemaal gratis, maar je moet je wel vooraf
inschrijven via de jeugddienst. Dat kan via
een mailtje naar jeugddienst@bredene.
be, met vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum.
Deze twee sessies gaan door
- van maandag 25 tot en met donderdag
28 augustus 2008,telkens van 19-22u
- van maandag 13 tot en met donderdag
16 oktober 2008, telkens van 19-22u
Er wordt niet langer een EHBO-sessie
gegeven tijdens de rijlessen. n

Kinderrommelmarkten
Deze zomer gaan opnieuw 3
kinderrommelmarkten door op het
Duinenplein. Deze vinden plaats op
dinsdagen 8 juli, 29 juli en 12 augustus,
telkens van 9 tot 18 uur.

Nieuw in het JIP ...
Het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP jeugd) pakt uit met een nieuwe druk van
hun informatiegidsen voor kinderen (Kidsgids), tieners (Life @ 1215) en jongeren
(Jongerengids). De vorige editie was toe aan een inhoudelijke update, vandaar de
herdruk.
De lay-out van de gidsen bleef echter
ongewijzigd. De update kwam er mede dankzij
de steun van CJP, In Petto, Jeugdwerknet,
vzw Kinder- en Jongerentelefoon en
Kinderrechtswinkels vzw. De nieuwe
gidsen zijn ook gratis te verkrijgen op de
jeugddienst. In het JIP (Jongeren Informatie
Punt) op de jeugddienst kan je ook terecht
voor allerlei andere informatieve folders.
Onze folderwanden bevatten naast een
aantal specifieke JIP-folders ook folders met
informatie over Bredene, wonen, werken,
studeren, seksualiteit, verslavingen, vervoer,

monitor worden en ga zo maar door. Het
JIP is open tijdens de openingsuren van de
jeugddienst (ma-do 8.30-12.30 en 13.30-17,
vr 8.30-12.30 en 13.30-16u30). n

Komen rondneuzen is natuurlijk gratis,
maar je kan ook zelf je spulletjes
verkopen. Per kind kan 1 tafel worden
gehuurd voor de prijs van 2,50 EUR.
Een inschrijvingsformulier voor deze
rommelmarkten vind je hier. Inschrijven
kan tot 1 week vooraf, maar let op: het
aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. De
kinderrommelmarkt van 8 juli is helaas al
volledig volzet. n

Meer weten over deze rubriek?
Jeugddienst – 059/56 19 64
jeugddienst@bredene.be n

Surf naar www.jonginbredene.be voor alle info over de jeugdactiviteiten
jeugd infokrant
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Unieke zomertentoonstelling in het Staf Versluyscentrum

“Een halve eeuw Willy Bosschem”
Deze zomermaanden organiseert het Bredense gemeentebestuur in het Staf Versluyscentrum een
ambitieuze overzichtstentoonstelling van de kunstenaar Willy Bosschem. Deze retrospectieve
tentoonstelling draagt als titel: ‘Een halve eeuw Willy Bosschem, eenheid in verscheidenheid’.
De tentoonstelling biedt een brede kijk op zijn
gevarieerd ‘oeuvre’ waarin alle kunstdisciplines
ruim aan bod komen: schilderijen, tekeningen,
etsen, smoke art (zijn uitvinding), grafiek,
aquarellen, pastels, digitale prints, sikl-screens,
publicitaire designs, affiches, logo’s, postzegels,
cartoons, driedimensionele schilderijen, ruimtelijk
werk. Alle zalen van het Staf Versluyscentrum
worden ingenomen om 50 jaar evolutie en

groei te illustreren in het omvangrijke werk van
kunstenaar en mens: Willy Bosschem.
‘Een halve eeuw Willy Bosschem, eenheid in
verscheidenheid’ nog tot en met 3 september
a.s. in het Staf Versluyscentrum. De kunstenaar
is aanwezig elke zondag van 15 uur tot 18 uur.
Gratis toegang.

openingsuren:
in juli en augustus: elke dag van 9 uur tot 18 uur
in juni en september: openingsuren Staf
Versluyscentrum (www.stafversluyscentrum.be)
n

Tentoonstellingen in
het Ryckewaertshof

Burgemeesters tegen geweld

Naar aanleiding van de tentoonstelling
“West-Oost” van diverse kunstenaars in
het Ryckewaertshof werd in diverse media
gesuggereerd als zou het om de laatste
tentoonstelling gaan in dit gebouw. Niets
is echter minder waar. Het Bredense
gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om
het Vrijzinnig Centrum onder te brengen
in het Ryckewaertshof. Eenmaal VC De
Fakkel echter zijn intrek heeft genomen
(vermoedelijk vanaf september) in het gebouw
zullen er nog regelmatig tentoonstellingen
plaatsvinden. In de overeenkomst met VC De
Fakkel, die inmiddels werd voorgelegd aan
de gemeenteraad, zijn de nodige garanties
ingebouwd zodat het Ryckwaertshof verder
zijn culturele functie kan vervullen. VC De
Fakkel heeft overigens ook ruime ervaring
met het organiseren van tentoonstellingen
en culturele activiteiten. Het kon nu reeds 4
aanvragen noteren voor tentoonstellingen in
het Ryckewaertshof. n

Tentoonstelling
“Woord-Foto”

Geestelijke vader en stuwende kracht achter het project “70 burgemeesters tegen alle vormen
van geweld” is de Merelbeekse activistische kunstenaar Enca Caen. Het gemeentebestuur
ontving van de kunstenaar een witte gipsen hand, met de bedoeling om die door een lokale
kunstenaar verder te laten versieren in de kleuren en met het wapenschild van de gemeente.
De “Bredense” hand werd beschilderd door de gemeentelijke kunstacademie. n
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In juli en augustus is in bibliotheek “De
Leestuin” een tentoonstelling te bewonderen
van fotografe Marie-Jeanne Smets. Deze
tentoonstelling is getiteld “Woord-Foto” en
liep eerder al in de bibliotheken van Brussel,
De Haan, Merelbeke, Koksijde, Kuurne en
Dilbeek. Voor deze tentoonstelling werkte
de fotografe samen met dichter Roger M.J.
de Neef, die in 1986 met de Staatsprijs voor
Poëzie werd onderscheiden. Het geheel vormt
een combinatie van foto’s en bijpassende
gedichten. n

bibliotheek

Nieuwe dienstverlening in de bib!
Vanaf maandag 26 mei is de bib aangesloten op het Provinciale Bibliotheeksysteem.
Ook online reserveren en verlengen is mogelijk. De investering wordt volledig
gedragen door de Provincie West-Vlaanderen. Enkel de onderhoudskosten zijn
voor rekening van de gemeente.
Tegelijk besliste de gemeenteraad om het
gebruikersreglement van de bib grondig te
wijzigen. Met het oog op de klantvriendelijkheid
en duidelijkheid, werd gestreefd naar eenvormige
uitleentermijnen, verlengingsmogelijkheden en
boetes.

De bib behoort tot de
modernste van Vlaanderen
Bovendien werden een aantal maatregelen
genomen om de toegankelijkheid van de
collectie te verhogen. We zetten de belangrijkste
wijzigingen op een rij:
taalcursus, 3 films en 3 informatieve dvd’s.
Gratis uitleen! Alle materialen kunnen gratis
ontleend worden, ook dvd’s en cd’s. Bovendien is
het lidmaatschap gratis. Dit betekent ook gratis
toegang tot het Internet.
Een uitleentermijn van 3 weken. Alle materialen
worden uitgeleend voor 3 weken, ook dvd’s,
tijdschriften en taalcursussen. Voortaan moet je
dus maar 1 datum in het oog houden.
Meer materialen. Goed nieuws voor de
boekenliefhebber: naast 5 romans, kan je nu
ook 5 informatieve boeken ontlenen. Wie op
reis gaat kan zich dus nu voorzien van enkele
reisgidsen en voldoende leesplezier. Bovenop
de boeken kan je nog 5 tijdschriften ontlenen,
5 cd’s of muziekdvd’s, 5 stripverhalen, een

Eenvoudige boetetarieven. Voortaan kan je
gemakkelijker berekenen hoeveel je boete
zal bedragen. Als eenheid werd gekozen voor
0,40 EUR. Dit betaal je per dag voor laattijdig
terugbrengen van films of sprinters, per week
voor alle andere materialen.
Sprinter. Goed nieuws voor de boekenverslinders.
De bib gaat binnenkort van start met een collectie
sprinterboeken. Dit zijn 2-de of 3de exemplaren
van populaire boeken, die je voor max. 1 week
kan ontlenen. Dit betekent dus dat deze populaire
boeken niet langer dan een week wegblijven.
Verlengen kan 24u op 24u. Via ‘De bib online’
kan je elk moment van de dag nagaan wanneer

de uitleentermijn afloopt en deze waar mogelijk
verlengen.
Leengeschiedenis. Op aanvraag kan de bib je
leengeschiedenis bijhouden. Via ‘De bib online’
kan je dan van thuis nagaan welke boeken je
reeds ontleende.
De collectie online. Via ‘De bib online’ kan je de
catalogus raadplegen en opzoeken of een boek,
film,… momenteel beschikbaar is. Uitgeleende
materialen kan je reserveren.
Meer weten over deze rubriek?
POB De Leestuin, Centrumplein 3
T. 059/33 91 90
bibliotheek@bredene.be n

De Bib online: hoe ga je te werk? >>> www.bredene.be
Opzoeken in de catalogus:
Bij zoekopdracht kan je een titel, een woord uit
een titel, een auteur, een uitgever, een thema
of een trefwoord ingeven. Meteen zie je of de
bibliotheek een exemplaar in de collectie heeft
en of dit beschikbaar is.
In loggen in ‘Mijn gegevens en verlengen’
Links bovenaan kan je inloggen via ‘Mijn
gegevens en verlengen’. Na het intikken van de
cijfercode op je lidkaart en je geboortedatum,
kan je je persoonlijke gegevens bekijken.
Adreswijzigingen kan je doorgeven per mail
via de knop ‘Feedback’. Hier kan je ook een
aanvraag plaatsen om berichten te ontvangen
per mail.

De uitleentermijn van je boeken,… opvragen
of verlengen
Na het inloggen, kan je via ‘Mijn uitleningen
met verlengmogelijkheid’, de uitleentermijn
opvragen en deze verlengen. Je kunt aanvinken
welke materialen je wilt verlengen of op ‘Alles
verlengen’ klikken.
Je uitleenhistorie bekijken
Dit kan via ‘Mijn leengeschiedenis’, nadat
je deze dienst geactiveerd hebt. Dit kan je
aanvragen aan de balie of per mail via de knop
‘Feedback’. Van zodra je gegevens aangepast
werden, wordt bijgehouden welke materialen je
sindsdien ontleent.
Een reservatie plaatsen
Dit kan zowel via de start-pagina of nadat je
ingelogd bent, via ‘Nieuwe opzoeking’ links in

beeld. Na het ingeven van een zoekopdracht,
kan je zien of onze bib een exemplaar in de
collectie heeft en of dit beschikbaar is. De
uitgeleende werken kan je reserveren via de
knop ‘Reserveren’ links in beeld. Voor een
reservatie vragen wij 0,50 EUR per werk. Dit
kan bij een volgend bezoek aan de bib vereffend
worden.
Contact per mail
Ontvang je liever geen berichten meer per
post, dan kan je dit aanvragen. De eerste
herinneringsbrief of berichten over reservaties
worden dan gemaild. De tweede (en laatste)
herinnering blijf je per post ontvangen.
Een aanvraag kan in de bib, per mail naar
bibliotheek@bredene.be of via ‘De bib online’
(Feedback). Vergeet dan niet je mailadres op te
geven.
bibliotheek infokrant
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OCMW Infoflash
Voorwoord
Beste inwoner
Onze samenleving evolueert, op een
snelle manier, en nog steeds dreigen er
mensen uit de boot te vallen.
Het is onze absolute doelstelling als
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn een open huis te zijn zonder
drempel.
Onze troeven spelen we dagelijks uit
om onze doelstelling te realiseren: een
professioneel gerund en sterk uitgebouwd
centrum, een vlotte toegankelijkheid en
een ruim dienstenaanbod.
Ons team van uiterst gemotiveerde
medewerkers staat voor u klaar om naar
een passende oplossing te zoeken voor
ieder probleem.
U bent van harte
welkom!

Maaltijdbedeling ocmw Bredene in een nieuw
kleedje
De maaltijden worden
zout- en vetarm bereid
in de keuken van het
bejaardencentrum
Wackerbout.
Vervolgens
worden
de maaltijden gekoeld
geportioneerd in speciale
kunststofschotels.
De
klant dient enkel het
kunststofschoteltje in zijn microgolfoven op te warmen voor consumptie. Indien u over geen
microgolfoven beschikt, wordt een toestel kosteloos ter beschikking gesteld door het OCMW.
Er kan dagelijks een maaltijd besteld worden, ook op zon- en feestdagen. De maaltijden
worden driemaal per week aan huis gebracht, nl. de dinsdag-, de donderdag- en de
zaterdagvoormiddag.
• de dinsdag ontvangt u de maaltijden van dinsdag en woensdag;
• de donderdag ontvangt u de maaltijden van donderdag en vrijdag;
• de zaterdag ontvangt u de maaltijden van zaterdag, zondag en maandag.
Iedere Bredenaar die omwille van gezondheidsredenen of leeftijd niet zelf kan instaan voor
het bereiden van een warme maaltijd, kan beroep doen op deze dienst. De maaltijd bestaat uit
soep, een hoofdgerecht en een dessert.
De prijs van de maaltijden wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen.

Jan Eerebout
OCMW-secretaris

Jacky Maes
OCMW-voorzitter
schepen van financiën

Barema Alleenstaande

Barema Gezinnen

Tarief

Netto belastbaar inkomen
- 850 EUR

- 1.150 EUR

3,00 EUR

850 EUR – 999,99 EUR

1.150 EUR – 1.399,99 EUR

4,50 EUR

Vanaf 1.000 EUR

Vanaf 1.400 EUR

6,00 EUR

Voor aanvullende informatie: Desirée Depla – 059/33 97 73

Eandis-oplaadpunt in OCMW
Het Eandis-oplaadpunt in het OCMW
Bredene beschikt op vandaag over een
Bancontactautomaat. Klanten die werden
gedropt door hun commerciële leverancier
en nu van Eandis elektriciteit krijgen en
over een budgetmeter voor elektriciteit
beschikken, kunnen in het oplaadpunt hun
budgetmeterkaart opladen via bancontact.
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Tot nu toe moesten deze klanten eerst via de
post of de bank aan Eandis een overschrijving
doen. Met die uitgevoerde overschrijving
gingen zij dan naar een oplaadpunt en daar
werd de budgetmeterkaart opgeladen. Door
de plaatsing van de Bancontactautomaten
kan er betaald worden via de bankkaart en
krijgen de Eandisklanten een betere service.
Dit kost de oplaadpunten van de OCMW’s
geen extra geld.

Openingsuren oplaadpunt
Maandag: 8u-12u / Gesloten
Dinsdag: 8u-12u / Gesloten
Woensdag: 8u-12u / 13u30-17u
Donderdag: 8u-12u / Gesloten
Vrijdag: 8u-12u / Gesloten
Tijdens de zomermaanden is het oplaadpunt
geopend van maandag tot zaterdag van 7 tot
13 uur.

Teksten en samenstelling OCMW-infoflash: Jan Eerebout

ocmw infoflash

Loi Bredene bestaat 5 jaar
Amadou, Binod, Hassan, Azad, Ibrahim, Zafar, Jleel, … niet meteen
namen die je denkt tegen te komen onder de kerktoren van
Bredene Sas. Toch is dit sinds 5 jaar niet zo uitzonderlijk.
Op 3 juli 2003 ging het Lokaal Opvanginitiatief
(LOI) van het OCMW Bredene van start in de
voormalige pastorie van ‘t Sas. De toenmalige
regering besliste om de opvang van
asielzoekers te heroriënteren naar materiële
hulpverlening en in zeer veel steden en
dorpen werd bijgevolg een LOI opgericht.
In, het op het eerste gezicht, gewone woning
komen de verschillende geuren en kleuren
je tegemoet. In het huis is plaats voor negen
alleenstaande mannen. Mensen die in Brussel
aankomen en asiel aanvragen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken worden in afwachting
van hun procedure ondergebracht in een
collectieve opvangstructuur. De bewoners
verblijven op kamers van 2 of 3 personen en
ze delen de gemeenschappelijke ruimtes. Dat
dit niet altijd van een leien dakje loopt, hoeft
geen betoog. Toch is er meestal een grote
onderlinge solidariteit tussen de bewoners te
merken en kan iedereen goed samenleven.
In het huis verblijven mensen van diverse
windstreken. Op dit ogenblik komen de
mannen uit Kameroen, Niger, Pakistan, de
Russische federatie, Servië en Kenya. Een
zeer verscheiden publiek dus.
Voor de meeste mensen die in Bredene
aankomen is het een ontmoeting met een
nieuwe wereld. De bewoners passen zich
toch vlot aan en gaan al snel Nederlandse
les volgen. We zien dat meer dan 90 procent
van de LOI’ers zich vrij snel verstaanbaar

kan maken in het
Nederlands. Ze maken ook
op persoonlijk vlak een
enorme ontwikkeling door.
Een goed voorbeeld is het
verhaal van Amadou. Hij
komt uit een dorp in Niger.
Toen hij op zijn eerste dag
in Bredene eindelijk het
OCMW (Wackerbout) had gevonden, stelde de
schuifdeur hem voor problemen. Hoe zou hij
hier kunnen binnengaan? Hij vroeg zich ook af
waarom hij moest verblijven in een huis met
alleen maar oudere mevrouwen. Nu, enkele
jaren later, is hij volledig geïntegreerd in de
Bredense gemeenschap.
Ondertussen zijn we 5 jaar verder. Voor
iedereen is het LOI een tussenstop. Enerzijds
was het voor sommigen een eerste stap, een
eerste kennismaking met België op weg naar
een permanent verblijf. Anderzijds was het
voor velen noodgedwongen het begin- en
tegelijkertijd eindpunt van hun verblijf hier.
In die vijf jaar is er heel wat gebeurd op
het vlak van procedure, opvangwet en de
doorstroming van bewoners. We hebben
ongeveer zo’n 60 verschillende mensen
gehuisvest in het LOI. Dit verliep bijna altijd
zeer vlot.
Bij aanvang (2003) konden heel wat
bewoners zich na een eerste positieve

Ooit van Café Paris gehoord ?

Wat is er zaliger dan genieten van een frisdrank, een geurige kop koffie of een ijscoupe
en als het eventjes kan op een zonnig terras bijpraten, op verhaal komen? Het rusthuis
Wackerbout heeft deze troeven en kan dit aan zijn bewoners en bezoekers aanbieden.
Sinds 1 januari 2008 baat het OCMW ‘Café Paris’ uit. Tijdens de zomermaanden worden
er 4 jobstudenten ingezet zodat tijdens de verlofperiodes van het vast personeel de
dienstverlening vlot blijft verlopen.

beslissing in België vestigen. Tijdens het
definitieve onderzoek mochten ze zelfstandig
in een eigen woonst leven. Op 1 juni 2007
veranderde de asielprocedure en bijgevolg
werd ook de opvangwet aangepast. Op dit
ogenblik krijgen asielzoekers gedurende de
gehele procedure materiële hulpverlening.
Deze materiële opvang werd verdeeld in 2
fasen. Bij aankomst worden de asielzoekers
toegewezen aan een collectief centrum, na 4
maanden krijgen ze de kans (indien er plaats
is) om te transfereren naar een individueel
centrum.
Wat zal de toekomst brengen? Niemand die
het echt weet. Zolang er broeihaarden van
geweld, politieke onzekerheid, armoede,…
zijn in de wereld zullen mensen vechten
voor een beter bestaan. Een vlucht naar het
buitenland, het westen, is daar vaak een
gevolg van. En zolang mensen asiel blijven
aanvragen, zullen wij de deuren van ons LOI
openzetten voor de eerste opvang.

Jaarrekening
goedgekeurd
De OCMW-raad heeft in zitting van 29 april
2008 de OCMW-jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar 2007 goedgekeurd. De
eindbalans vertoont een kredietwaardige
structuur met een totaal vermogen van
5.851.646 EUR. De liquide middelen zijn
voldoende om aan alle financiële verplichtingen
te voldoen. Het investeringsprogramma
bedraagt 684.050 EUR en heeft in hoofdzaak
betrekking op het comfort van de residenten
in het bejaardencentrum Wackerbout
en de keukenapparatuur aldaar. Het
exploitatieresultaat 2007 geeft een lichte
stijging tegenover 2006 maar wordt volledig
gedekt door de gemeentelijke bijdrage
(1.900.000 EUR). De solide financiële structuur
staat alvast garant om de toekomstige
projecten (onder andere het Sociaal Huis) met
gunstig gevolg aan te vatten.
ocmw infoflash infokrant
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Jong geweld kookt
zich in de kijker
De 5e editie van de gastronomische wedstrijd
die werd georganiseerd door de Nationale
Gastronomische Bierorde is gewonnen door
Nick Reunbrouck van het restaurant De
Gouden Pauw. Aan de wedstrijd namen heel
wat koks uit Bredense restaurants deel. Het
winnende restaurant mag een jaar pronken
met de titel van ‘Beste Gastronomische
Bierrecept van Bredene’. Shane Verkest van
restaurant Lautrec en Dany Heineman van het
Krugershof werden gedeeld tweede. n

Jehona Gashi laureate
Nationale Juniorjournalistenwedstrijd
Jehona Gashi werd enige tijd geleden laureate
van de Nationale Juniorjournalistenwedstrijd.
De wedstrijd was een initiatief van het
Davidsfonds. De ouders, zussen en broers
waren terecht trots op de Bredense toen ze
haar prijs in ontvangst mocht nemen n

>>

>>
De Bredense muzikanten
Jerry en Kris Winkelmans
hebben met hun metalband “Achyronthia” de
finale van de “Wacken
Contest” gewonnen.
Deze
prestigieuze
muziekwedstrijd vond
plaats in Duitsland.
Het groepje mag vijf
dagen gaan optreden op
verschillende plaatsen
in Duitsland. n

Rode Kruis is 75
Het Bredense Rode Kruis blies eind mei 75
kaarsjes uit. In hun (nieuwe) locatie in het
Gemeenschapscentrum waren er, naast een
academische zitting, ook demonstraties van
allerhande hulpdiensten. De Bredense Rode
Kruis-afdeling bracht alle diensten samen
die werkzaam zijn in het rampenplan. Om
haar taak als hulpdienst te optimaliseren
en te werken volgens de nieuwe Europese
richtlijnen heeft de afdeling Bredene
geïnvesteerd in een nieuwe ziekenwagen die
aan het publiek werd voorgesteld. n
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>>

Jerry en Kris Winkelmans winnen
hardcorefestijn

