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Met de noodzakelijke heraanleg van de Prinses Elisabethlaan
op het Sas is het nu eventjes leven op een “werf”. En voor
meerdere handelaars kunnen die “werken” niet vlug genoeg
voorbij zijn. En terecht !
Ondertussen maakt “Bredene” zich op voor een zonnige
en bruisende zomer met tal van activiteiten.
Vandaar dat wij in deze editie van
“Bredene-magazine” een
speciale
bijlage voorzien. Tenslotte kunnen wij
nu reeds de winterprogrammatie in
het Staf Versluyscentrum ten zeerste
aanbevelen.
Yannick Wittevrongel
Secretaris
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Ereburger en ere-commissaris Raoul Eeckhout overleden
Raoul Eeckhout, ere-commissaris en
ereburger van Bredene, is op zondag 14 juni
op 82-jarige leeftijd overleden in zijn woning.
Net na de oorlog, in 1947, kwam Raoul
Eeckhout in dienst bij de Bredense politie.
Van 1973 tot 1986 was hij er commissaris.
Daarnaast was hij ook zeer actief in het
gemeentelijk verenigingsleven en de lokale
geschiedschrijving. Hij was ook initiatiefnemer
tot de oprichting van voetbalclub Excelsior
(waaruit later SV Bredene ontstond), de
oprichting van het sport- en feestcomité (dat
jarenlang instond voor grote feestelijkheden in
de gemeente) en de oprichting van heemkring
Ter Cuere. Hij verwierf daarnaast binnen en
buiten de gemeente faam als belangrijkste
auteur met betrekking tot de geschiedenis
van Bredene. Zijn werk “Zoeklicht op
Bredene” (1968) geldt ook nu nog als een
standaardwerk terzake. Hij stond ook mee
aan de wieg van de ‘Zomercavalcade’ en na

zijn pensioen regisseerde hij meermaals de
‘Dahliade’. Raoul werd ereburger van Bredene
in 1993. De echtgenote van Raoul Eeckhout,
Yolande Peere, is pas vorig jaar overleden.
Het gemeentebestuur wil langs deze weg
zijn medeleven betuigen aan Myriam, Nicole,
Frank en Jan, zijn 4 kinderen. n

Ride for the Roses - zondag 13 september a.s.
algemeen

Ook minigolfen tijdens Ride for the Roses
De Ride for the Roses, dé fietstocht voor het goede doel, heeft ook dit jaar
Bredene als start- en aankomstplaats. Op zondag 13 september 2009 zijn er,
naast de fietstocht van 100 km voor de recreatieve fietser, ook kleinere tochten (25
of 45 km). Om en rond het Staf Versluyscentrum valt ook heel wat te beleven voor
de niet-fietser zoals een wandel- en joggingtocht, animatie voor de kinderen, een
aperitiefconcert van de gemeentelijke harmonie, eet- en drankstandjes,…
Kampioen van Bredene minigolf
De Bredense ereburgers organiseren dit jaar een groot
minigolftornooi op het terrein net
voor het Staf Versluyscentrum.
Meedoen aan het tornooi kost
5 EUR. De winnaar van het tornooi
mag zich ‘Kampioen van Bredene
minigolf’ noemen en gaat met
een waardevolle prijs naar huis.
Inschrijven kan nu reeds bij de
gemeentelijke
informatiedienst
op het nummer 059/33 91 94.
Deelnemen aan het minigolftornooi
betekent tegelijk ook “Kom op tegen
Kanker” steunen. De opbrengst van
het tornooi gaat immers integraal
naar de actie. n

Inschrijven voor de
Ride for the Roses ?
www.ridefortheroses.be
T. 02/227 69 69

Emma en Lara krijgen eerste Kids-ID´s

Samen met hun ouders kwamen Emma en
Lara Van Hecke hun eigen nieuwe en trendy
ogende Kids-ID afhalen op het gemeentehuis.
Eind april is het gemeentebestuur gestart
met het afleveren van elektronische
identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan
12 jaar, de zogenaamde kids-eID-kaarten.
De hogere overheid heeft de voorwaarden
voor het bekomen van deze nieuwe kaart

gevoelig strenger gemaakt. De kaart wordt
afgeleverd op vraag van iemand die het
ouderlijk gezag uitoefent over het kind en
dient voornamelijk als reisdocument. Zoals
ook bij de elektronische identiteitskaart voor
volwassenen het geval is, is de kids-eIDkaart voorzien van een chip die vervalsingen
tegengaat en tal van toepassingen mogelijk
maakt.

Tijdig aanvragen !
We kunnen niet genoeg benadrukken dat,
wie op reis vertrekt, tijdig de nieuwe kaart
moet aanvragen. De tijd tussen de aanvraag
en het afleveren van een kaart bedraagt
immers gemiddeld 3 weken. Een Kids-ID
kost 3 EUR. n

algemeen infokrant
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Nieuwe “Wegwijs voor
Senioren” is er !

Gratis met de bus
en tram

De allernieuwste editie van
de gemeentelijke informatiebrochure
“Wegwijs
voor
Senioren” rolde zopas van
de persen en valt binnenkort
bij de Bredense senioren in
de bus. De eerste versie
van de infobrochure dateert
inmiddels
reeds
van
1987. De brochure werd
ondertussen zo’n 6 keer
volledig geactualiseerd. De
“Wegwijs voor Senioren”
bevat traditioneel – in
een zeer overzichtelijke
vorm en in een voor
iedereen
verstaanbare
taal – informatie die
nuttig is voor diegenen
die reeds op pensioen
zijn of het pensioen
naderen. Bredene is
ontegensprekelijk een
“seniorvriendelijke”
gemeente.
De uitgebreide informatieverstrekking met de tweemaandelijkse SeniorInfobrief/Gezondheidsnieuwsbrief, de vele 55+-activiteiten en vooral ook
de dienstverlening aan de senioren door o.m. de gemeentelijke sociale
dienst en OCMW, zijn hiervan de overduidelijke bewijzen. n

Wegwijs voor
s

enioren

Oud bezoekt jong

De buitenschoolse kinderopvang kreeg
het bezoek van een aantal senioren uit
het bejaardencentrum Wackerbout. De
bejaarden mochten deelnemen aan de
verschillende activiteiten. Samen met de
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Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers
gratis reizen met de bussen en trams van
De Lijn. In Bredene krijgen ook de 60 tot 65jarigen jaarlijks een gratis netabonnement
van het gemeentebestuur. Ook dit
abonnement is geldig op alle bussen en
trams van De Lijn en dit in heel Vlaanderen.
Naar jaarlijkse gewoonte vielen de nieuwe
pasjes in juni in de bus bij 1.261 inwoners
tussen 60 en 65 jaar. n

Kinderen vieren
DUBBEL feest!
In 2009 bestaat de gemeentelijke dienst
voor onthaalgezinnen 20 jaar en mag de
BKO ook reeds 10 kaarsjes uitblazen. Het
spreekt voor zich dat het gemeentebestuur
dit niet zomaar aan zich voorbij laat gaan.
Op zaterdag 17 oktober wordt daarom een
“grote gezinshappening” georganiseerd in
het Staf Versluyscentrum. Zet deze datum
alvast in het rood in uw agenda: de kinderen
zullen er centraal staan! Meer informatie
volgt in een latere info-magazine. n

Gratis huisvuilzakken

kinderen konden ze kiezen uit stoelturnen,
bingo-namiddag, blaasschilderen
of
voorleesuurtje. Na afloop werden de
senioren en kinderen getrakteerd op
rijsttaart en appelcake. n

Wie via de mutualiteit van het WIGW- of
OMNIO-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
een pak gratis huisvuilzakken krijgen.
Hiervoor is een attest van de mutualiteit
noodzakelijk waaruit blijkt dat de betrokkene
sedert 1 januari 2009 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. n

Bredene doet heel wat inspanningen om de begraafplaatsen te saneren en bijgevolg
in goed onderhouden staat te brengen. Op de Bredense begraafplaatsen zijn er een
vrij groot aantal oude, sinds geruime tijd vervallen grafconcessies.
Op regelmatige tijdstippen worden die
concessies
waarvoor
niemand
nog
belangstelling toont, beëindigd en verwijderd.
Ook worden de niet-geconcedeerde graven
verwijderd na een termijn van 10 jaar.
Nabestaanden van personen die werden
begraven in een geconcedeerd graf worden
in de mogelijkheid gesteld om deze concessie
te verlengen.

Nabestaanden kunnen de
concessie verlengen
Naargelang het geval moet hiervoor al dan niet
een nieuwe concessieprijs betaald. Aangezien
bepaalde concessies dateren van soms meer
dan 70 jaar geleden, is het niet altijd mogelijk
om nabestaanden op te sporen. Daarom

wordt een akte van bekendmaking geplaatst
aan die graven die in aanmerking komen voor
de verlenging van de concessietermijn.
Naamplaatje
Aan de nabestaanden van de overledenen van
wie het grafzerk werd verwijderd, wordt de
mogelijkheid geboden om - ter nagedachtenis
van het familielid - een naamplaatje te doen
plaatsen op een herdenkingszuil. Deze
naamplaatjes vermelden naam, geboorte- en
overlijdensdatum van de overledene. De prijs
hiervan werd vastgesteld op 25 EUR, plaatsing
inbegrepen. De naamplaatjes kunnen worden
aangevraagd bij de dienst burgerlijke stand in
het gemeentehuis.
Meer info ?
Dienst Burgerlijke Stand
T. 059/33 91 93 n

Het kiezen is
voorbij

algemeen

Sanering van begraafplaatsen

Begin juni trokken we naar de stembus om
een nieuw Vlaams en Europees Parlement te
kiezen. De verkiezingsdag verliep in Bredene
zonder noemenswaardige incidenten. Niets
dan tevreden reacties ook bij de inwoners
uit Bredene-Dorp die voor het eerst in de
nieuwe locatie in de dorpsschool zijn gaan
stemmen. Ze vielen als het ware van hun
bed in het stemlokaal.
De inwoners uit de Fritz Vinckelaan, die
door een spijtige vergissing in BredeneDorp moesten stemmen, werden met de
pendeldienst naar het stembureau gebracht.
Ook de stemverrichtingen verliepen
bijzonder vlot. De 19 voorzitters waren
goed voorbereid op hun taak en zorgden
voor een vlot verloop van de stemming.
Het gemeentebestuur wil langs deze weg
alle voorzitters, secretarissen en bijzitters
danken die de verkiezingen tot een goed
einde hebben gebracht. n

Gezond financieel
beleid
De rekening werd in Bredene vorig jaar
afgesloten met een overschot van 295.929
euro. Het overschot is andermaal het
resultaat van een goede beheersing van de
kredieten.
Nog meer dan vroeger is dit in tijden van
crisis een absolute noodzaak. Het resultaat
over het dienstjaar 2008 (gewone dienst)
ligt 658.510 euro lager dan het resultaat
gerealiseerd in 2007. Dit resultaat werd
bekomen na berekening van het ‘saldo eigen
dienstjaar’, het ‘saldo vorige dienstjaren’
en de ‘overboekingen’. De beperking van
de uitgaven is ook noodzakelijk om de
geplande investeringen, opgenomen in de
meerplanning, te kunnen realiseren. Met
de overschotten heeft het gemeentebestuur
de intentie om te voldoen aan de wettelijke
verplichting om, via een toekomstig
‘lokaal zilverfonds’, de pensioenen voor
de contractuele personeelsleden veilig te
stellen. n

Deze affiche kan worden
bekomen bij de gemeentelijke
informatiedienst.
T. 059/33 91 94
infodienst@bredene.be
algemeen infokrant
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Werken in Prinses Elisabethlaan

Inspraak voor handelaars
Op 16 februari jl. is gestart met de herinrichting van de Prinses Elisabethlaan. Dit
gezamenlijk project van het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur zal uiteraard
enige tijd hinder met zich meebrengen voor inwoners én handelaars. Op verzoek
van de zelfstandigenorganisatie Unizo vond dan ook onlangs een bijeenkomst
plaats met de handelaars van de Prinses Elisabethlaan, Brugsesteenweg en
ambachtelijke zone. Tijdens deze ‘minder hinder’-bijeenkomst gaf Unizo een
toelichting over de concrete opmerkingen die ze tijdens een plaatsbezoek van de
handelaars te horen kregen.
Na een uiteenzetting over de stand van zaken
van de werken kregen de handelaars de
kans hun verzuchtingen kenbaar te maken.
Heel wat handelaars zijn tevreden over de
voortgang van de werken en de initiatieven
van het gemeentebestuur rond ‘minder
hinder’.
Toch waren er een aantal bemerkingen
waarop het gemeentebestuur ondertussen
al een antwoord formuleerde. Zo werd de
bewegwijzering geoptimaliseerd en zal
er, naast de handelszaken in de Prinses
Elisabethlaan, voortaan ook over de zaken
in de Brugsesteenweg en ambachtelijke
zone gecommuniceerd worden. Op de
vraag om de Prinses Elisabethlaan (tussen
Buurtspoorwegstraat en Brugsesteenweg)
beperkt open te stellen kon het
gemeentebestuur, op advies van de lokale
politie en om veiligheidsredenen, dan weer
niet ingaan.
Stand van de werken
In een eerste fase worden werken uitgevoerd
door de diverse nutsmaatschappijen. Deze
werken liepen enige vertraging op maar

Mini-graafmachine
is nieuwste
aanwinst
De gemeentelijke technische dienst beschikt
sedert enkele weken over een minigraafmachine. In het investeringsbudget
2009 was hiervoor een krediet van 25.000
EUR voorzien. De mini-graafmachine op
rupsbanden heeft een bedrijfsgewicht van
± 3,5 ton en is voorzien van een snelwissel,
hamerleiding, twee bakken en een duwblad.
n
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moeten voltooid zijn voor het bouwverlof.
Aannemer Verhelst kan vervolgens na het
bouwverlof onmiddellijk starten met de
infrastructuurwerken.
Handelszaken blijven bereikbaar
Handelszaken die gelegen zijn in de Prinses
Elisabethlaan blijven gedurende de werken
bereikbaar. Waar niet wordt gewerkt (in
de Brugsesteenweg ter hoogte van de
ambachtelijke zone) blijven de handelszaken

ook met de wagen bereikbaar. Om deze zone
te bereiken moet men echter wel omrijden.
Wie vanuit Oostende deze handelszone
wil bereiken wordt omgeleid langs de
Oudenburgsesteenweg/Esperantolaan.
Ondertussen werd de baan rond de Spuikom
uitgebreid en breder gemaakt met een
strook asfalt. De handelszaken uit de Prinses
Elisabethlaan zijn langs deze weg bereikbaar
(Dijkweg, max 3,5 TON). n

openbare werken

Verbreding voetpadzone Kapelstraat (bijna) afgewerkt
Met uitzondering van het klein gedeelte
net voor de minigolf ter hoogte van de
Brusselstraat is de verbreding van de
voetpadzone in de Kapelstraat helemaal
voltooid. Aannemer De Waele uit Eernegem
zorgde nog net voor het zomerseizoen voor de
afwerking van deze 3e fase. Meteen beschikt
de toeristisch belangrijke Kapelstraat over
een brede voetpadzone vanaf het Duinenplein
tot aan het Staf Versluyscentrum. n

Werken Twins aan de gang
Het
gemeentebestuur
kent
een
investeringssubsidie van 125.000 EUR
toe aan de cvba Twins Invest & Consult
voor het verbouwen en bouwen van
strandaccommodatie ter hoogte van
strandpost 1. De cvba Twins Invest & Consult
wenst het bestaande gebouw te vergroten en
een nieuwe strandaccommodatie te bouwen.
Deze investering wordt in totaal geraamd op
560.000 EUR. Gezien dit om een aanzienlijke
investering gaat die op lange termijn moet
kunnen worden teruggewonnen, zal de
gemeenteraad in een eerstvolgende zitting
worden voorgesteld om de consessie
van Twins met een aanzienlijke duur te
verlengen. n

Buitenkleedkamers worden vervangen
De oude buitenkleedkamers op de
voetbalterreinen van het sportcentrum zullen
binnenkort worden afgebroken en vervangen
door vier containers. Deze kleedkamers doen
op vandaag nog enkel dienst als opslagruimte,
maar verkeren in een dergelijke slechte
staat dat ze ook daarvoor nog nauwelijks
kunnen dienen. De containers zullen door
de technische dienst worden voorzien van
binnen- en buitenbekleding, elektriciteit en
diverse sanitaire voorzieningen (wasbakken
e.d.). Het is evenwel niet de bedoeling ze
als kleedkamer te gebruiken, maar als
opslagplaats.
Eén container zal worden gebruikt door de
sportdienst, de andere drie door de diverse
verenigingen die de terreinen gebruiken. n
openbare werken infokrant
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Kinderrommelmarkten
Iedereen kent dit 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: uw kinderen
zelf hun spulletjes laten verkopen op de
kinderrommelmarkten op het Duinenplein
te Bredene. Deze vinden plaats op dinsdag

14 juli, 28 juli en 11 augustus 2009, telkens
van 9 tot 18 uur. Per kind kan 1 tafel worden
gehuurd, per gezin maximum 3 tafels voor de
prijs van 3 EUR per tafel. Inschrijven voor deze
rommelmarkten kan via www.jonginbredene.
be of via jeugddienst@bredene.be. Komen
rondneuzen mag natuurlijk ook en is helemaal
gratis. n

Tuesday@the movies!
Tussen 7 juli en 18 augustus kan je in het
Staf Versluyscentrum elke dinsdag om 20u30
genieten van een avondfilmvoorstelling. De
films werden zo gekozen dat er zowel voor
kinderen als volwassenen een leuk aanbod
is. 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 2,50 EUR. Tickets zijn verkrijgbaar
aan de balie van het Meeting & Eventcentrum
Staf Versluys. Ook de avond zelf zijn nog
tickets te verkrijgen. De deuren gaan open
om 20u.
De volgende films staan op het programma:

Dinsdag 07/07/2009
Slumdog Millionaire
Avonturenfilm - Engels
gesproken, NL ondertiteld

Dinsdag 14/07/2009
Yes Man
Komedie - Engels gesproken,
NL ondertiteld

Bredense leerlingen zijn MEGA!
Dinsdag 28/07/2009
Madagascar 2
Animatieflm - NL gesproken,
Frans ondertiteld

Dinsdag 04/08/2009
Chronicles of Narnia 2:
Prince Caspian
Avonturenfilm - Engels
gesproken, NL ondertiteld

Dinsdag 11/08/2009
James Bond: Quantum of
Solace
Actiefilm - Engels gesproken,
NL ondertiteld
Naar jaarlijkse gewoonte werd het MEGA-project voor de zesde leerjaren van de lagere
scholen georganiseerd. Begin juni werden de leerlingen ontvangen op het gemeentehuis
voor de afsluiting van dit MEGA-project. MEGA staat voor ‘Mijn eigen goede antwoord’ en
heeft als doel jongeren weerbaarder te maken door het aanleren van de juiste attitudes en
vaardigheden. De leerlingen ontvingen een diploma voor hun inzet voor dit project. n

Dinsdag 18/08/2009
Bolt
Animatiefilm - NL gesproken,
Frans ondertiteld
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Dahliadeweekend
Op 22 en 23 augustus vindt in het park ‘t Paelsteenveld de derde editie plaats
van het Dahliadeweekend. Dit evenement, waar dahlia’s, muziek en animatie
centraal staan is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos en het
gemeentebestuur.
Zaterdag 22 augustus 2009
10 - 18 uur
bloemententoonstelling in tent
13u30 – 17 uur doorlopend kindergrime, springkastelen, volksspelen, speeltruck...
14u30 – 16u30 meespeelshow – show voor jong en oud met Chantal Pauwels
15 - 16 uur
demo bloemschikken voor volwassenen
Zondag 23 augustus 2009
10 – 18 uur
bloemententoonstelling in tent
12 - 13 uur
aperitiefconcert met Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
13u30 - 17 uur doorlopend kindergrime, springkastelen, volksspelen, ...
13u30 - 14 uur optreden Marjolein (Tien om te zien, POPZ)
14u30 - 15 uur optreden Anneke Van Hooff (Steracteur Sterartiest 2009)
15 - 16 uur
demo bloemschikken voor kinderen
15u30 – 17u30 optreden coverband The Supernatural Heroes n

De Kinder- en Jongerentelefoon zoekt
stemmen en pennen
Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinderen Jongerentelefoon terecht met hun verhaal,
vraag of probleem via telefoon, chat, forum
of e-mail. Elk contact blijft anoniem. De
telefonische oproepen zijn bovendien volledig
gratis en niet zichtbaar op de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen,
bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor
of een vlotte pen om vragen te beantwoorden,
kinderen moed in te spreken, raad te geven
of gewoon even mee te gniffelen. De Kinderen Jongerentelefoon beantwoordt per jaar
ongeveer 33 000 oproepen. En toch blijven
heel wat kinderen en jongeren met hun

vraag in de kou staan… . De Kinder- en
Jongerentelefoon is daarom op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat, forum
of e-mail willen beantwoorden. KJT biedt
een degelijke opleiding en een zinvolle
vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw
engagement kan het verschil maken!
Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de
Kinder- en Jongerentelefoon of inschrijven
voor een infoavond bij jou in de buurt: surf
naar www.kjt.org/volwassenen of neem
contact op met het secretariaat op het
nummer 02/534 37 43. n

116000 Nieuw
noodnummer voor
Child Focus

jeugd

zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2009

De Belgische noodlijn voor vermiste
kinderen van Child Focus heeft met
116000 een nieuw en gratis noodnummer.
Ook het oude noodnummer 110 blijft om
veiligheidsredenen nog een tijdje bestaan.
In 2007 besliste de Europese Commissie
om het nummer 116000 in alle lidstaten te
reserveren als meldnummer voor vermiste
kinderen. Zo zal op termijn het nieuwe
nummer in elk Europees land hetzelfde zijn.
Momenteel is het nummer al operationeel
in acht landen: Hongarije, Polen, Nederland,
Griekenland, Portugal, Roemenië, Slovakije
en België. Binnenkort volgen ook Frankrijk
en Italië. Het nieuwe nummer 116000
is dag en nacht, zeven dagen op zeven
bereikbaar. Daarbij wordt, indien gewenst,
de anonimiteit gegarandeerd en alle
oproepen worden opgenomen. Via de
noodlijn van Child Focus kan iedereen
naast verdwijningen ook melding maken
van extrafamiliale seksuele uitbuiting. Meer
info op http://www.childfocus.be/ n

Vrijwilligers gezocht!!
De jeugddienst is voor tal van activiteiten
nog op zoek naar enthousiaste medewerkers! Steek je graag de handen uit de
mouwen en heb je zin om samen een leuke
tijd te beleven?
Contacteer dan nu de jeugddienst via
jeugddienst@bredene.be
of T. 059/56 19 64 n

Meer weten over deze rubriek ?
jeugddienst, Centrumplein 3 te Bredene,
T. 059/56 19 64 of
jeugddienst@bredene.be n
jeugd infokrant
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5000ste bezoeker ´Raoul Servais - Toen & Nu´
Op 28 mei werd in het Staf Versluyscentrum
de Raoul Servais-prijs uitgereikt. Deze prijs
gaat naar de beste animatiefilmstudent van
de voorbije 4 jaar. Winnaar werd Genkenaar
Bart Verlaak met zijn sociaal geëngageerde
prent ‘Peponi’. Peponi is een kindsoldaatje
die zich afvraagt wat goed en wat slecht is.
Wanneer hij in het hiernamaals één van zijn
slachtoffers tegenkomt vinden ze elkaar al
spelend terug. Verlaak was zeer tevreden met
deze prijs. “In één adem vernoemd worden
met Raoul Servais is voor mij een enorme
erkenning, deze prijs motiveert me dan ook
om verder te gaan,” aldus Verlaak.
De grote tentoonstelling “Raoul Servais Toen
& Nu” lokt vele bezoekers. Eind april werd de
5000e bezoeker gehuldigd. De tentoonstelling
loopt nog tot en met 6 september en is
elke dag gratis te bezoeken. De eenmalig
ontworpen postkaartjes, maar ook de dvd’s
die te koop zijn aan de balie, zorgen voor heel
wat aangename reacties bij de bezoeker.

5000e bezoeker

Meer weten ?
dienst cultuur (059/56 19 66)
of cultuur@bredene.be
raoul servais toen & nu
nog tot en met 6 september ‘09
Staf Versluyscentrum Bredene
Openingsuren :
ma – vr : 09.00 – 12.00 en 13.30-17.00
zat : 10.00-12.00 en 14.00-16.00
zo : 10.00-12.00
juli-augustus : 09.00-18.00
Gratis inkom. n

Bart Verlaak , winnaar Raoul Servais prijs

Vlaamse en nationale feestdag

Feestdagen in het verschiet
Op vrijdag 10 juli viert Bredene de
Vlaamse feestdag. Het wordt gegarandeerd
een gezellige avond : om 20 uur is er
een optreden van het duo Twilightmusic
gevolgd om 21u15 door een optreden van
De Poldercowboys, een knotsgekke folken ambiancegroep die de boel in vuur en
vlam zal zetten. Deze concerten zijn gratis
bij te wonen en worden georganiseerd in
samenwerking met Heemkring Ter Ceure.
De festiviteiten vinden dan ook plaats in het
Turkeyenhof.
De nationale feestdag, op dinsdag 21 juli,
belooft ook de moeite te worden. Om 10u30
is er aan de visserskapel het traditionele Te
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Deum, waar de muziek verzorgd wordt door
het accordeongezelschap Bag. ‘s Avonds
mag het iets informeler tijdens ‘Bredene
Danst’. De harmonie zorgt om 20u30 voor
een optreden op het marktplein en nadien

wordt onder begeleiding van ’t Kliekske in
stoet naar strandpost 6 getrokken waar u
zich omstreeks 22.45 uur kunt vergapen
aan het vuurwerk. 21 juli ? Leve België ! n

Heb je geen zin om bladzijden om te slaan?
Of wil je lekker in de auto luisteren naar een
verhaal? Neem dan eens een luisterboek
mee naar huis! Een gouden formule om
kinderen tijdens lange ritten zoet te houden.
De combinatie van boek en cd is bovendien
een manier om het lezen sneller onder de
knie te krijgen Zeker in de vakantieperiode,
waarin een tv niet altijd in de buurt is, zijn
luisterboeken een aanrader. Sprookjes en
andere vertellingen worden op sublieme
wijze gebracht door professionele acteurs
of voorgelezen door de auteur. Stop gewoon

T(h)rillen in de bib
die cd in de cdof mp3 speler en
laat je fantasie
de vrije loop.
Volwassenen
ook toegelaten.
Nieuwsgierig? Kom alvast eens grasduinen
in onze collectie. Je vindt de luisterboeken
terug in het rek naast de voorleesboeken in
de jeugdafdeling. n

Fotowedstrijd 10 jaar bib in Bredene
Waag je kans in een leuke wedstrijd waarbij
een alerte speurneus goed van pas komt. De
inzet? Een mega leuk, cool familiepakket !
Nieuwsgierig? De wedstrijd ging van start op
1 juli jl. Haal het deelnemingsformulier in De
Leestuin. n

Van moord in het mondaine Knokke
en spionage in het nieuwe Rusland tot
zelfmoordterroristen en gefolterde lijken: de
Zomer van het Spannende Boek bezorgt je
de hele zomer lang weer klamme handen
en slapeloze nachten! 48 spannende boeken
houden je 8 huiveringwekkende weken lang
aan het lezen. Waan jezelf een Sherlock
Holmes en speur de rekken af op zoek naar
bloedstollende thrillers. Ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van “De Leestuin” vind
je in de bib bladwijzers met de “crème de la
crime”. n

Meer weten ?
Bibliotheek De Leestuin
T. 059/33 91 90
bibliotheek@bredene.be n
Meer weten ?
Dienst cultuur
T. 059/56 19 66
cultuur@bredene.be n

Gemeentelijke kunstacademie opent de deuren

Op zaterdag 20 juni hield de gemeentelijke
kunstacademie “Albert Claeys” opnieuw
een inspirerende opendeurdag. In de

leslokalen werden de kunstwerken van
de cursisten tentoongesteld. Er werd
ook een steendrukpers ingehuldigd door

kunstenares Annie Vanhee, waarna de ZuidAfrikaanse kunstenaar Léon De Bliquy een
demonstratie steendrukken gaf. n

cultuur / bibliotheek infokrant
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Nieuw in de bib

Arne Derobaix behaalde op BK skeeleren
op 16 mei 2009 te Zemst een zilveren
medaille op de 300 m tijdrijden op de piste
in een tijd van 26:248 sec. Ook op de 1000
m behaalde hij een zilveren medaille. Arne
rijdt bij de junioren-heren bij de Zwaantjes
Rollerclub te Zandvoorde. Zus Ellen deed
nog beter en behaalde op datzelfde Belgische
kampioenschap een gouden medaille op de
300 meter tijdrijden op de piste in een tijd
van 30:600 sec. Ellen rijdt bij de scholierenmeisjes bij de Zwaantjes Rollerclub te
Zandvoorde. n

>>

De Europaschool in Bredene-Sas bestaat
50 jaar. De school werd destijds als
gemeenteschool door het gemeentebestuur
gebouwd.
Heel wat oud-leraars en

Stedelijke Basisschool H. Conscience
zoekt Bredense
oud-leerlingen
De stedelijke basisschool Hendrik
Conscience uit Oostende viert zijn
honderdjarig bestaan op 22 augustus a.s.
Om 11 uur is er een reünie voor de oud
leerlingen en leerkrachten, waaronder
ook heel wat Bredenaars. Inschrijven kan
telefonisch op het nummer 059/70 87
46 tot 10 juli tussen 10 en 12 uur of per
e-mail 100jaarconscience@soo.be. n

12

infokrant bredenaars in de kijker

>>

Halve eeuw Europaschool

–leerlingen waren aanwezig bij de opening
van de fototentoonstelling. De feestweek
werd afgesloten met een heuse Jubileumfuif.
n

Shirley Deltomme is finaliste Miss Maxi 2010.
De Bredense Shirley Deltomme is finaliste van Miss
Maxi 2010. Haar steunen kan via de website www.
missmaxibelgium.be/hv-west-vlaanderen.html.
De Miss Maxi-verkiezing richt zich naar volslanke
dames want “Zij ondervinden voortdurend wat het
is om volslank door het leven te gaan; aangestaard
worden op straat, in een restaurant, op het strand,
afgewezen worden op een sollicitatie, vervelende
opmerkingen.... voor hen is het dagelijkse kost”,
staat op de website van de verkiezing te lezen.
Duimen dus voor Shirley ! n

>>

bredenaars in de kijker

Goud en zilver voor Ellen en Arne

