juli 2010

Bijlage

dene
Bredene zomert

Milieukrant

B

magazine

magazine

ine

dene
Magazine

Magazine

Bredene
bredene zomert !

zie bijlage

Ride for the Roses en fietsbeurs in september

p. 2

Prinses Elisabethlaan gaat open

p. 3

Renovatiewerken in zwembad

p. 7

inleiding

Bredene leeft !
magazine

Colofon
“Info Bredene” is het officieel
informatieblad van het Bredens
gemeentebestuur. Verschijnt periodiek.
Redactieadres :
Gemeentelijk informatieblad
Centrumplein 1
8450 Bredene – T: 059/33 91 94
e-mail : infodienst@bredene.be
Werkten mee aan dit nummer :
Yannick Wittevrongel, Derek Goes, Natacha
Talloen, Pascal Rosseel, Sylvie Develter, Steve
Dobbelaere, Anja Van Eylen, Ingrid Ballieul,
Ann Salliau, Guy Lams, Els Vander Schaeghe,
Barbara Masschaele, Nils Demonie, Philip
Peeters, Luc Deplancke, Rutger Decloedt,
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Druk en lay-out :

Met de supergeslaagde driedaagse van “Bredene Feest”, de opening van de prestigieuze
tentoonstelling van “30 jaar Cowboy Henk”, de feestelijkheden rond 10 jaar naaktstrand, ...
bruiste onze gemeente ook de voorbije weken van dynamiek.
Ook de volgende drie (zomer) maanden zal dit niet anders zijn. “Bredene zomert”, de
Duynewaeke, theater boulevard, de Belgische kampioenschappen Beach Soccer, het Grieks
zomerfeest en de Ride for de Roses zijn enkele van de vele toppers die Bredene ook ver buiten
de gemeentegrenzen op de kaart zetten.
Uiteraard worden eveneens de inspanningen om onze gemeente mooier te maken volop verder
gezet. De vernieuwde Elisabethlaan gaat, net zoals het nieuw winkelcentrum op Bredene Sas,
binnenkort open. Dit zal begin oktober met een groot feest worden gevierd. De heraanleg
van de Staessenstraat en het Vanderwegheplein zijn de volgende stappen om het Sas verder
te verfraaien. Met de uitbreiding van de Twins, de ontwikkeling van het recreatiedomein
Grasduinen, de renovatie van het zwembad, bouw van een
Vrijzinnig Centrum en binnenkort de start van de bouw van de
serviceflats voeren wij ons beleidsplan verder uit.
Bredene leeft en ja ... zo hoort het !

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Steve Vandenberghe
Burgemeester

zondag 19 september 2010

‘Ride for the Roses’
en fietsbeurs

Lowyck en Pluspoint Drukkerijen
Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Steve Vandenberghe
Centrumplein 1 – Bredene
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De Ride for the Roses en de fietsbeurs die in juni gepland waren, moesten door
de verkiezingen uitwijken naar september. Meefietsen voor het goede doel kan
dit najaar op zondag 19 september a.s.. Samen met deze fietstocht is er al vanaf
de vrijdag een 3-daagse fietsbeurs voor de fietsfanaten.
Start- en aankomstplaats van de 7e editie
van de ‘Ride’ blijven het evenementenplein
voor het MEC Staf Versluys. Hoofdmoot is
uiteraard de ‘Ride for the Roses’ over 100
km die dit jaar opnieuw in één groot peloton
richting Roeselare trekt, waar er tijdens de
middag een tussenstop wordt gehouden.
Deelnemen aan de ‘Ride for the Roses’ (100
km) kost 12,5 EUR voor wie vooraf inschrijft
en 15 EUR de dag zélf. Uiteraard zijn er ook dit
jaar familiefietstochten van 25 of 45 km. Om
en rond het MEC Staf Versluys zijn er tijdens
de ‘Ride’ ook allerhande randactiviteiten
voor de allerkleinsten.
Nieuw : de X-treme ride !
Nieuw dit jaar is de X-treme Ride die
zich richt tot de wielertoeristenploegen
of bedrijventeams die op zoek zijn naar
een extreme uitdaging. De X-treme Ride
is een fietstocht van 200 km naar de

Muur van Geraardsbergen en terug naar
Bredene. Wieler- of bedrijfsploegen kunnen
inschrijven met maximaal 6 deelnemers.
Om het iets avontuurlijker te maken moeten
de ploegen zélf hun weg zoeken naar de
befaamde Muur. Onderweg zijn er verplichte
controle- en bevoorradingsposten. De
winnaars van de X-treme Ride krijgen een
midweek-verblijf aangeboden voor de
ganse ploeg in De Beekse Bergen (waarde
750 EUR). Inschrijven voor de X-treme Ride
kost 125 EUR per ploeg. Inschrijven voor
de Ride kan via de gemeentelijke sportdienst (059/32.25.77) of via de website
www.ridefortheroses.be.
Fietsbeurs tijdens ‘ride’-weekend
In en om het MEC Staf Versluys wordt tijdens
het weekend waarin de ‘Ride for the Roses’
wordt gereden, een fietsbeurs georganiseerd.
n

algemeen

Prinses Elisabethlaan op vrijdag 16 juli open!
Na bijna anderhalf jaar hard werken zijn de moderniseringswerken in de
Prinses Elisabethlaan in een eindfase beland. Een lange en harde winter in
barre weersomstandigheden, grote problemen met talloze aansluitingen van
nutsleidingen, onvoorziene werken aan de oevers van het kanaal Oostende-Brugge,
enz… en toch zullen de werken op tijd klaar zijn. De officiële heropening van de
straat is voorzien tijdens het eerste weekend van oktober, samen met de opening
van het nieuwe winkelcomplex ‘Ede Boulevard’.
De Prinses Elisabethlaan gaat open vanaf de
start van komend bouwverlof, nl. op vrijdag
16 juli 2010. Het studiebureau Grontmij,
dat de werken van dichtbij heeft opgevolgd
en aannemer Verhelst uit Oudenburg zijn
ondertussen gestart met de afwerking van de
Prinses Elisabethlaan.

Aannemer en studiebureau
hebben er alles aan gedaan
om tijdig klaar te zijn

De aansluitingen met de Nieuwstraat,
Vaartstraat, Nukkerstraat en Spaarzaamheidstraat worden binnenkort volledig
afgewerkt. De asfalteringswerken in de
Prinses Elisabethlaan staan eind juni/begin
juli op het programma. De exacte dagen om
deze werken uit te voeren zijn afhankelijk
van de weersomstandigheden. Tijdens
deze werken zal het plaatselijke verkeer
van de inwoners uit de straat niet mogelijk
zijn. Als alles vlot verloopt zullen deze
asfalteringswerken binnen de 10 dagen
voltooid zijn.

Het gemeentebestuur is bijzonder tevreden dat
de vooropgestelde planning, niettegenstaande
de vele tegenslagen, is kunnen behouden
blijven en zowel de inwoners als de handelaars
binnenkort tenvolle van de nieuwe baan zullen
kunnen gebruik maken.

Na het bouwverlof
De Prinses Elisabethlaan zal ook worden
voorzien van diverse nieuwe groen- en
andere straatelementen. Zo komt er
bijvoorbeeld een leuning ter beveiliging van
het fiets- en wandelpad aan de zijde van het

kanaal. Deze werken nabij de oever van het
kanaal Oostende-Brugge zullen echter pas
afgewerkt worden na het bouwverlof. De
uitvoering hiervan heeft geen invloed op het
verkeer waardoor de Prinses Elisabethlaan
niet meer moet worden afgesloten.
Bussen opnieuw langs vertrouwd traject
Vervoersmaatschappij De Lijn voerde, naar
aanleiding van de aangepaste reisweg door
de werken in de Prinses Elisabethlaan, een
enquête uit onder de reizigers. Op basis van
dit onderzoek heeft De Lijn beslist om de
dienstregeling van vòòr de werken opnieuw
in te voeren. Dit betekent dat de bus, vanaf
17 juli opnieuw het oorspronkelijk traject
zal volgen en de Vicognewijk opnieuw een
beperktere bediening zal krijgen. n

Staessenstraat
Ook de Staessenstraat wordt volledig
gemoderniseerd. In een eerste fase
wordt de Staessenstraat vanaf het Vande
Wegheplein tot aan de Prinses Elisabethlaan
heraangelegd. De straat krijgt een
gescheiden rioleringsstelsel (een riolering
voor afvalwater en een aparte riolering
voor regenwater), nieuwe voetpaden,
parkeerhavens en een volledig nieuw

wegdek. Ook de ondergrondse nutsleidingen
(water, elektriciteit, gas en distributie)
worden vernieuwd samen met de openbare
verlichting (type Elisabethlaan).
Deze
werken zijn inmiddels reeds gedeeltelijk
gestart. De riolerings- en bestratingswerken
vangen na het bouwverlof aan. De
voorlopige toegang tot het dienstencentrum/
gemeenschapscentrum, langs het Vanden

Wegheplein wordt hierdoor opnieuw
afgesloten. Maar op dat ogenblik kan
iedereen opnieuw gebruik maken van de
hoofdingang langs de Prinses Elisabethlaan.
Indien alles volgens plan verloopt, zullen
deze werken ongeveer 5 maanden in beslag
nemen. n
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“Uze zeekapiteing” is niet meer

De koningin van het visserslied, Lucy Loes,
is overleden. Lucienne Vanbesien (°1928),
want dat was haar échte naam, was al enige
tijd ziek. Lucy Loes werd bekend met haar
vissersliederen en zong altijd in het Oostends
dialect. Jaarlijks trad ze ook op tijdens de
Paulusfeesten: “Min zeekapiteing”, “Bie
uus ant zeitje”, “Op de vissemarkt zien k’ik

geboren” en “Die Visscher
van
Mien”
meezingen
was telkens een topevent.
Ereburger en inwoonster van
Bredene Lucienne Vanbesien
nam in 2009 in schoonheid
afscheid van haar geliefd
publiek. Tijdens haar jaarlijkse
hoogmis, de Oostendse
Paulusfeesten, trad ze met
een lach en een traan voor de
laatste keer op. Het publiek
sloot haar voor een laatste
keer volmondig en uit volle
borst in de armen. Lucy was
fier op haar titel van Bredens
ereburger. Begin 2009 onthulde ze nog het schilderij
dat ze schonk aan het gemeentebestuur.
Het figuratieve kunstwerk, dat ondertussen
al 2 decennia geleden werd geschilderd, is
van de hand van een Spaanse schilder. Het
werk is een portret van de zangeres en het
kreeg een plaats in de trappenhal van het
gemeenschapscentrum. n

10 jaar naaktstrand

Midden juni werd de 10e verjaardag van het
naaktstrand gevierd. De weergoden waren
de ‘bloodlichaampjes’ duidelijk niet goed
gezind want de voorstelling van Piv Huvluv
moest, omwille van het slechte weer,
worden afgelast.
Niettemin werd een vervangprogramma
voorzien en mochten de aanwezige
naturisten genieten van een gezellige
strand-en duinenwandeling. ’s Middags
trokken heel wat naturisten erop uit voor een
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gezonde wandeling tot aan het naaktstrand
waar een persmoment plaatsvond waarop
de nationale media talrijk aanwezig was.
De Bredense gidsen zorgden eveneens
voor fel gesmaakte natuur- en erfgoedwandelingen en Herr Seele himself zorgde in
het MEC Staf Versluys voor een meesterlijke
rondleiding op de tentoonstelling van 30 jaar
Cowboy Henk. De dag werd na een prima
barbecue afgerond met een academische
zitting. n

Ook redders in juni en
september
Op vraag van de kustburgemeesters
en de provinciegouverneur zal het
gemeentebestuur ook redders inzetten
buiten de maanden juli en augustus. Op
2 reddingsposten (strandpost 1 en naaktstrand) wordt sedert zaterdag 19 juni tot en
met zondag 5 september bewaking voorzien.
Niet enkel in Bredene maar over de ganse
kustlijn is dit zo. Het gemeentebestuur mag
hiervoor op subsidies rekenen van Toerisme
Vlaanderen. n

Donderdag 2 september 2010

4.000 stappenwandeling voor senioren
Bewegen is gemakkelijker dan je denkt !
Een half uur per dag extra beweging is een
matige inspanning waardoor je iets sneller
en dieper gaat ademhalen en is voldoende
om resultaat te behalen.
Op donderdag 2 september a.s. krijgen
senioren de kans om deel te nemen aan de
‘4.000 stappen’-wandeling. Daarna wordt
een gezonde hap en drank aangeboden.
Om 15 uur wordt er een voordracht gegeven
over gezonde voeding en beweging en is er
ook de gezondheidsquiz. Afspraak om 14
uur aan bibliotheek De Leestuin. Inschrijven
kan bij de gemeentelijke sociale dienst T. 059/ 33 97 70 (vragen naar Melissa
Wolters). Deelname is gratis.
Wat is de 10.000-stappencampagne?
De gemeentelijke sociale dienst van Bredene
geeft het startschot van deze campagne
op 2 september 2010 met een 4.000
stappenwandeling voor senioren. Een aantal
leden van het Bredense schepencollege
zullen de senioren vergezellen op
deze 4.000 stappenwandeling.
Op maandag 6 september start
dan de ‘Start to walk’ voor de
Bredense bevolking (enkel
volwassenen). Inschrijving
en verdere info is te
verkrijgen aan de kassa
van het zwembad van
Bredene. Verder zullen
er nog een heel aantal
activiteiten om meer
te gaan stappen op
touw gezet worden,
waarvan u verder
op de hoogte zult
worden gehouden.
n

Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele
uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te
beslissen. Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt werken. Je wilt
graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met
andere kinderen te delen.
Dan is dit het moment waarop je droom en
werkelijkheid kan laten samenvallen. Heb je
er al eens over gedacht om onthaalouder te
worden? Je volgt een startcursus en bent
bereid je voortdurend bij te scholen. Als je de
opvang in je eigen woning inricht, dan is het
wel nodig dat je huis kindvriendelijk en veilig
is. Voorts zijn de gezondheid, de veiligheid
en het geluk van je opvangkindjes voor jou
prioriteit nummer één. Je geeft de kinderen
een tweede thuis. Je stimuleert hen in hun
ontwikkeling en onderneemt samen leuke
dingen. Verder zorg je voor een gezonde
voeding. Ten slotte vind je het fijn om samen
te werken met de dienst en met de ouders.
Misschien heb jij hier je nieuwe droomjob wel
gevonden.
Nieuw statuut
Binnen de Vlaamse Regering bestaan plannen
om onthaalouders een werknemersstatuut te
geven. Belangrijk voor de vandaag werkende
onthaalouders is dat zij zeker niet verplicht
worden om op 1 januari 2011 werknemer te

Nieuwe verwarmingsinstallatie BKO
Het gemeentebestuur blijft werk maken
van rationeel energiegebruik. De lokalen
van de buitenschoolse kinderopvang
worden daarom binnenkort verwarmd
door een verwarmingsinstallatie op
aardgas, waar dit momenteel nog
gebeurt door een gecombineerde en
elektrische
verwarmingsinstallatieairco. Ook op het binnenmilieu van de
buitenschoolse kinderopvang zal de nieuwe
verwarmingsinstallatie trouwens een
gunstig effect hebben. n

17 buurt- & straatfeesten
worden. Zij zullen zelf kunnen kiezen of zij
in het huidig statuut blijven of kiezen voor
het nieuw werknemersstatuut. Het nieuwe
statuut is gebaseerd op een aantal vaste
principes zoals een arbeidsovereenkomst,
een maandelijks vast loon (ook tijdens de
vakantie) en sociale bescherming. In het
verleden waren er echter al regelmatig
plannen om onthaalouders een vast statuut
te geven, maar deze werden al even snel
opnieuw opgeborgen. Afwachten dus. n
Meer weten?
Dienst voor Onthaalgezinnen, 059/33 92 92

In een zinderend Staf Versluyscentrum

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks
een toelage van maximum 150 EUR
ter beschikking voor wie een buurt-of
straatfeest wil organiseren in zijn wijk. Dit
jaar kwamen liefst 17 aanvragen binnen, die
allen werden goedgekeurd. Dit is meer dan
een verdubbeling in vergelijking met vorig
jaar. De eerste buurtfeesten zijn intussen
achter de rug. Het gemeentebestuur is
verheugd over deze tendens en belooft
alvast om volgend jaar opnieuw een
inspanning te doen voor alle organisatoren.
Naast alle andere activiteiten die Bredene
telt zijn zulke initiatieven heel goed voor
de algemene sfeer in onze gemeente en
op deze gezellige feesten leert iedereen
zijn buren net iets beter kennen. Wie
volgend jaar een feest wil organiseren en
aanspraak wil maken op een toelage, kan
contact opnemen met de dienst cultuur via
cultuur@bredene.be of 059/ 56 19 66 n

Bijna uitverkocht !

De Bredenaars zakten eind mei massaal af naar het MEC Staf Versluys voor Bredene Feest!
Op uitnodiging van het gemeentebestuur genoten zij van een gezellige receptie. Daarna
werden de vernieuwde gemeenteraad en het schepencollege voorgesteld. De Romeo’s
zorgden nadien voor een onvergetelijk optreden in een zinderend MEC Staf Versluys. Vele
Bredenaars lieten zich volledig gaan en gooiden zich volop in het feestgewoel. Na de
Romeo’s brak met Bredene Danst! een dansparty uit. Bredene Feest! was bedoeld om de
samenhorigheid en vriendschap onder de Bredenaars in de kijker te plaatsen. En dat is bij
deze gelukt. Volgend jaar staat de tweede editie van Bredene Feest! eind mei opnieuw op
het programma. n

Tijdens Bredene Feest! stelden de Bredense
artiesten voor het goede doel de cd voor
die ze hebben gemaakt ten voordele van
‘Kom op tegen Kanker’. Het nummer is
gecomponeerd en geschreven door Skip
Heaton. Daarnaast werkten Guy Milh, Katja
Vancauwenberghe, Joost Pitteljon, Patrick
Vercruyssen, Kim Castelein, Cristel Cattoor,
Evelyne Zoppas, Alain Billiouw en Annie
Vanhee (die de hoes heeft ontworpen) mee
aan het concept. Wie nog een exemplaar
(5 EUR) wil bemachtigen zal er snel bij
moeten zijn want de 500 exemplaren zijn
bijna de deur uit.
Meer weten of cd kopen ?
gemeentelijke informatiedienst
059/33 91 94 – infodienst@bredene.be n
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Onthaalouder worden

lokale economie

Vernieuwde Twins officieel geopend
De vernieuwde Twins Club werd op zaterdag 22 mei jl. officieel geopend. Vorig
jaar werden al twee nieuwe strandgebouwen in gebruik genomen. Dit jaar werd
het bestaande gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Blikvanger is het nieuw ruim
zonneterras tegenaan het strand.
Het terras van de Twins prijkte reeds op
de cover van de weekendbijlagen van “De
Standaard” en “Het Nieuwsblad”. Beide
redacties riepen het Twinsterras uit tot hun
favoriete terrasje. De Twins is dan ook
ontegensprekelijk een toeristische troef voor
Bredene. Dit terras is nu nog uitgebreid en
nog mooier geworden. De Twins investeerde
in totaal zo’n 600.000 EUR in de bouw van
2 nieuwe strandgebouwen - die reeds vorig
jaar in gebruik werden genomen - en in
de uitbreiding van het bestaande gebouw.

Deze uitbreiding houdt onder meer in
dat het bargedeelte is verhuisd naar de
benedenverdieping en dat het terrasgedeelte
werd verdubbeld. De vroegere bar wordt
omgevormd tot een les- en vergaderlokaal.
Omwille van het toeristische belang van deze
uitbreiding hebben het gemeentebestuur en
Westtoer respectievelijk 125.000 EUR en
75.000 EUR gesubsidieerd in dit project. n

Ambachtelijke zone
beter bewegwijzeren
Bedrijven die gevestigd zijn in de
ambachtelijke zone Noord-Ede zullen
binnenkort vlotter bereikbaar zijn dankzij
een uitgekiende nieuwe bewegwijzering.
De West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die
het terrein beheert, wil een uniforme en vlot
leesbare bewegwijzering realiseren in en
naar de zone. Het gemeentebestuur is van
plan om hieraan zijn volle medewerking te
verlenen en organiseerde in samenwerking
met de WVI reeds een infosessie voor de
betrokken ondernemers.
De nieuwe bewegwijzering steunt vooral
op uniforme borden, duidelijk aangegeven
toegangspunten en een doordachte indeling
in zones van het terrein. Als alles goed gaat,
zou dit project nog dit jaar moeten worden
afgewerkt. Op termijn zal de ontsluiting
van de zone daarenboven ook ondersteund
worden door een digitale zuil langs de
Brugsesteenweg. n

Frans Praet heeft nu écht eigen brug

De voetgangersbrug aan de duinen ter hoogte van de wijk Groenendijk is in de volksmond gekend als de Frans Praetbrug. Het was
dan ook gewezen gemeenteraadslid Frans Praet (17/01/1925 - 25/12/2009) die jarenlang heeft geijverd voor deze brug. Sedert kort
draagt deze brug ook officieel de naam van Frans Praetbrug. Op 6 juni jl. werd een naamplaat onthuld door de weduwe, familie en
gemeentebestuur. n
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Bredene terug
onderdeel van
loopkustcriterium

Het gemeentebestuur trekt dit en volgend jaar in totaal minimum 1 miljoen
euro uit voor een aantal dringende noodzakelijke werken aan het gemeentelijk
zwembad. Deze werken omvatten de noodzakelijke vernieuwing van het dak,
vervanging van de ramen, betonherstelling, de heraanleg van de perrons, het
waterdicht maken en herbetegelen van de kuip en het aanpassen van de water- en
luchtbehandelingsinstallaties.

Na enkele jaren van afwezigheid is
Bredene opnieuw onderdeel van het
regelmatigheidscriterium
“Loopcriterium
van de kust”. De Bredense manche gaat
door op vrijdagavond 6 augustus om 19u30
met start en aankomst aan het gemeentelijk
sportcentrum. Het parcours loopt over 9 km.
via de Zandstraat naar de “Hypodroom” en via
de duinenzone naar de tunnel aan post 2 om
via de Duinenstraat terug het sportcentrum
te bereiken. Inschrijven kan pas de dag
zelf vanaf 17 uur. Deelname kost slechts 5
EUR. Kleedkamers, douches, verzekering,
herinnering, bevoorrading, uitslagverwerking,
bekers en bloemen, verkeersvrij en veilig
parcours… zijn allemaal inbegrepen. n

De werken
worden
aangevat begin september, wat impliceert
dat het zwembad vanaf
1
september
2010
wordt gesloten. Volgens
het architectenbureau
Derycke zullen deze
werken maximum 1
jaar duren. Inmiddels
werd reeds overleg
gepleegd
met
de
scholen en zwemclubs
die gebruik maken
van ons gemeentelijk zwembad. Uit dit
overleg is gebleken dat alle scholen en
zwemverenigingen vanaf 1 september ofwel

sport

Renovatiewerken gemeentelijk
zwembad

een tijdelijk onderkomen kunnen vinden en
een ander zwembad en/of een alternatief
hebben gevonden voor de zwemlessen. n

Opwaardering voetbalaccommodatie
De drie gemeentelijke
voetbalterreinen
genieten
momenteel
van een welverdiende
zomerrust. Na
het
traditionele jeugdtornooi
van
KSV
Bredene
werden de drie terreinen
opnieuw onderworpen
aan
de
jaarlijkse
onderhoudsbeurten:
nivelleren en dressen,
inzaaien,
bemesten,
bezanden, vertidraineren
en dagelijks beregenen - voor een
totaalbedrag van 13.000 EUR - moeten
garant staan voor een optimale start van de
nieuwe competitie. Daarnaast werd dit jaar
door het gemeentebestuur geïnvesteerd in
de aankoop van 2 nieuwe – grotere – dug
outs op het hoofdveld (kostprijs : 4.073 EUR)
alsook het vervangen van de ballenvanger
achter het doel van terrein 3 (kostprijs :
1.500 EUR) en de jaarlijkse vervanging van
enkele doelnetten en hoekvlaggen voor

Nieuwe judomatten

een totaalsom van 1.100 EUR. In het najaar
wordt nog een verhard pad aangebracht
rond terrein 3 zodat het daar ook voor de
toeschouwers iets comfortabeler wordt.
(raming 7.500 EUR). Ondertussen werden
ook de “oude bergplaatsen” vervangen door
vier nieuwe units waar voldoende ruimte is
om het nodige trainingsmateriaal, ballen
en onderhoudsmateriaal onder de vorm
van belijningsverf en kalk in op te stapelen.
(kostprijs 12.000 EUR) n

Ten behoeve van de gevechtsportverenigingen
die gebruik maken van de polyvalente zaal
in het gemeentelijk sportcentrum werden
36 nieuwe judomatten aangekocht voor een
totaalbedrag van 3.013 EUR. Na 10 jaar
intensief gebruik was de densiteit van de
bestaande matten danig verminderd en kon
geen optimale veiligheid meer verzekerd
worden. Veel jongeren vinden wekelijks
de weg naar de polyvalente zaal voor het
beoefenen van judo, aikido, jiu jitsu en
taekwondo. n
Meer weten over deze rubriek?
Gemeentelijke sportdienst, T.059/32 25 77,
sportdienst@bredene.be n

sport infokrant
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zaterdag 21 en zondag 22 augustus a.s.

Dahliade : Feesteditie
“25 jaar ‘t Paelsteenveld”
Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus is
park ‘t Paelsteenveld de plaats van afspraak
voor een spetterend Dahliadeweekend. Naar
aanleiding van het 25-jarig bestaan van Park
’t Paelsteenveld zorgen het gemeentebestuur
en het Agentschap voor Natuur en Bos dit
jaar trouwens voor een extra feestelijke editie
van de Dahliade. De bloementent wordt erg

feestelijk ingericht en op zaterdagavond
wordt een nocturne met vuurspektakel
voorzien. Dit, samen met randanimatie en een
aantal optredens, zorgt voor een goed gevuld
programma. Het volledige programma is na
te lezen op de website www.jonginbredene.
be of via de UIT-kalender. n

Uniek kunstproject
met kinderen
In het kader van het Europees jaar van
de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting slaan de jeugddienst en het
OCMW op zondag 12 september 2010 de
handen in elkaar en bieden samen een
uniek kunstenproject voor kinderen aan.
Het OCMW verzekerde zich eerder dit jaar
reeds van de nodige projectsubsidies om
deze activiteit te kunnen organiseren.
Herr Seele werd bereid gevonden om
het peterschap van deze actie op zich te
nemen.
Onder de noemer “Kinderen op straat” zullen
van 14 tot 17 uur een aantal workshops
worden georganiseerd ter hoogte van het
Sociaal Huis en Wackerbout. De workshops
behandelen allerlei kunstvormen zoals dans,
toneel, fotografie, … Doorlopend creëren de
kinderen ook een kunstwerk met als thema
‘armoede en sociale uitsluiting’. n

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

Diploma´s MEGA-project uitgereikt

De diploma’s van het MEGA-project werden onlangs uitgereikt aan alle deelnemende zesde leerjaren (in totaal een 125-tal leerlingen).
Lesgever tijdens het project was Gert Leenknegt van de politiezone Bredene-De Haan. De leerlingen genoten daarna van een drankje en een
heerlijk gezonde fruitbrochette. MEGA heeft als doel leerlingen weerbaarder te maken tegen o.a. drugs, agressie en geweld. n
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Binnenkort worden op een aantal
speelpleintjes een aantal nieuw toestellen
bijgeplaatst. Op het Ter Cuereplein werd het
voetbalveld kleiner gemaakt en afgebakend
door heuvels. Rond het veld komen een aantal
fitheidstoestellen, die zowel voor de spelende
kinderen als de sporters in de buurt een
meerwaarde zullen zijn. Op het speelplein aan
de Reigersstraat wordt -gezien de komst van
een nieuwe verkaveling- geïnvesteerd in een
toestel voor peuters en een multifunctioneel
toestel. Tenslotte werden voor het speelplein

Brouwerijstraat een aantal veerwipjes
aangekocht. De toestellen worden geplaatst
in de loop van de zomervakantie. n

Speelpleinwerking Jokkebrok
Tussen 1 juli en 13 augustus kunnen kinderen
tussen 3 en 12 jaar opnieuw terecht op het
domein ‘De Caproen’ (Breendonklaan 2) voor
de speelpleinwerking Jokkebrok. Op een
avontuurlijk en rijk speelterrein kunnen de
kinderen zich aan de hand van aangepast
en leuk spelmateriaal helemaal uitleven. Ze
worden hierbij begeleid door gebrevetteerde
speelbegeleiders die niet enkel boeiende
activiteiten aanbieden, maar ook zorgen voor
toezicht, veiligheid en kindgericht handelen
op het plein. Jokkebrok opteert voor een
‘vrije werking’. Dit betekent dat de kinderen
zelf kiezen waar, met wie en wat ze spelen.
Binnen dit alles is er ook nog een aanbod
voor de kleuters, op een eigen leuk plein en
in een eigen lokaal. Het speelplein is elke
weekdag (uitgezonderd 21/7) open van 9u
tot 17u, met ochtendopvang vanaf 7u30 en
avondopvang tot 18u. Interesse? Kom dan
op zondag 27 juni tussen 14u en 17u naar
de Openspeelpleindag. Je kan dan al eens
kennismaken met het speelplein en de

begeleiders. Er kan die dag ook ingeschreven
worden, maar U kan uw kind ook nog steeds
inschrijven op de eerste dag dat uw kind naar
het speelplein komt.
Meer info?
via www.jokkebrok.be of via 059/51 67 52
(Sandra Pipelers) n

Fotowedstrijd: “Vrolijke vrienden”
Deze zomer organiseert de Bredense
jeugdraad een fotowedstrijd rond het thema
vriendschap. Haal dus maar je fototoestel
boven, roep je vrienden bijeen, maak een
originele, grappige en/of unieke foto van jou
en je vrienden en WIN fantastische prijzen!
Met deze wedstrijd wil de jeugdraad aantonen
dat het in Bredene aangenaam vertoeven is,
onder meer dankzij het positivisme en de
verdraagzaamheid van onze jeugd. De mooiste
foto’s zullen in het najaar tentoongesteld
worden in de bibliotheek. Meedoen aan de
fotowedstrijd kan tot en met 15 september.
Het wedstrijdreglement kun je raadplegen op
www.jonginbredene.be n

Tuesday @ the movies:
avondfilmvoorstellingen
in juli en augustus
Ook dit jaar staan in het MEC Staf Versluys
opnieuw een aantal avondfilmvoorstellingen
gepland op dinsdagavond onder de noemer
“Tuesday @ the movies”. De films starten
telkens om 20u30 en hebben allen het label
‘Kinderen toegelaten’. Een ticket kost 2,50
EUR en is enkel verkrijgbaar de avond zelf.
De volgende films staan op het programma:
06/07/2010
De helaasheid der dingen
(Drama / Vlaams)
13/07/2010
De prinses en de kikker
(Animatie)
27/07/2010
The twilight saga: new moon
(Romantiek / Fantasy)
03/08/2010
Alvin and the Chipmunks:
The Squeakquel (Familiefilm /
Animatie)
10/08/2010
Avatar (Actie / Science Fiction)
17/08/2010
I love you Phillip Morris
(Komedie) n

Kinderrommelmarkten
volzet!
Slecht nieuws voor wie nog kinderspullen
of speelgoed van de hand wil doen: de
kinderrommelmarkten van 13 juli, 27 juli en
17 augustus zijn helemaal volzet. Komen
rondneuzen is uiteraard wel nog mogelijk, dit
telkens tussen 9 en 18u op het Duinenplein.
n

jeugd infokrant
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Nieuwe speeltoestellen

cultuur / bib

Expo 30 jaar Cowboy Henk
Deze schitterende tentoonstelling krijgt heel wat aandacht in tal van media en zet Bredene
nationaal op de kaart. Alle bezoekers zijn razend enthousiast en heel wat onder hen kwamen
nu reeds twee of zelfs drie keer de expo bezoeken ! Zowel de kinderen als volwassenen voelen
zich helemaal thuis in het universum van de geelgekuifde cowboy. De tentoonstelling loopt nog
19 september en is te bezichtigen elke dag van 13 tot 18 uur in het MEC Staf Versluys. n

Vind de schat van
Vlieg in Bredene!
Deze zomer is er met Vlieg opnieuw
heel wat leuks te beleven. In tal van
Vlaamse cultuurhuizen kan je op
zoek naar “De schatkist van Vlieg”.
Ook in Bredene kunnen families de hele
zomer op schattenjacht. Wie de schat
ontdekt, gaat aan de haal met de buit van
leuke Vliegtips uit de eigen provincie en een
duo-ticket voor een filmvertoning in het MEC
Staf Versluys. Aan het eind van de zomer
wordt er onder de deelnemers nog een
waardebon bij Boekhandel De Standaard of
Mediamarkt verloot. Bovendien kunnen de
kinderen de geheime code in het logboek
kraken met behulp van een speciale Vliegcodekraker. Families kunnen de gekraakte
codes invoeren op UiTmetVlieg.be en maken
zo kans op leuke culturele prijzen.

Culturele raad organiseert wedstrijd
kunstwerk cultuurprijs
De cultuurprijs wordt jaarlijks toegekend
aan iemand die zich in het voorbije jaar
verdienstelijk heeft gemaakt voor het
Bredense culturele leven. De winnaars
ontvangen telkens een kunstwerk, dat
speciaal ontworpen is voor deze cultuurprijs.
Voor de cultuurprijzen die de volgende jaren
zullen worden uitgereikt, is de cultuurraad
op zoek naar een nieuw origineel kunstwerk.
Het moet een duurzaam kunstwerk zijn dat

in 5 exemplaren moeten kunnen worden
geleverd. De materie of de drager is naar
keuze. Kandidaten kunnen beeldmateriaal
binnenbrengen bij de cultuurdienst vòòr
01/11/2010. De jury bestaat uit de leden
van het bestuur van de culturele raad
van Bredene. Het wedstrijdreglement kan
worden opgevraagd bij de cultuurdienst via
cultuur@bredene.be of 059/ 56 19 66 n

Sarah Orroi naar Senegal!
Samen met 2 medestudenten
deed de Bredense studente Sarah
Orroi voor 3 maanden een NoordZuidstage in Senegal. In een school
op 80 km van Dakar hebben ze 3
maanden voor de klas gestaan.
Met de financiële steun van de
gemeente Bredene hebben ze heel
wat projecten kunnen uitwerken
zoals een muzische week en
een bewegingsweek. Met de
toelage van het gemeentebestuur
werd tevens geïnvesteerd in
schoolmateriaal voor de uitbouw
van het lokale onderwijsnet. n
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Deelnameformulieren vind je in de bib, de
jeugddienst, het sportcentrum en het MEC
Staf Versluys. n

Boekenverkoop in
“De Leestuin”
Naar jaarlijkse gewoonte vindt er
een opruiming plaats in de Bredense
bibliotheek. Licht beschadigde bestsellers
en oudere edities ruimen plaats voor nieuwe
exemplaren. Het resultaat: een ruim aanbod
aan romans, thrillers, informatieve werken,
prentenboeken en cd’s. De opbrengst gaat
opnieuw naar 11.11.11. Geïnteresseerden
kunnen in de bibliotheek terecht, van vrijdag
03/09/2010 tot donderdag 30/09/2010,
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
n

Doe mee met de
Kinder- en Jeugdjury!
Ben je op zoek naar goede verhalen? Praat je
graag met leeftijdsgenoten over de boeken
die je leest en ben je bovendien tussen 4 en
14 jaar ? Schrijf je dan in bij de Bredense
Kinder- en Jeugdjury. Als jurylid krijg je een
10-tal boeken te lezen en te beoordelen. De
Bredense leesgroepen komen 5 keer samen
in de bibliotheek, van november tot maart.
Meer weten?
Bib De Leestuin, 059/33.91.90
bibliotheek@bredene.be n

12 september

Feesten op een feestdag !

Open Monumentendag

Nationale Feestdag 21 juli
De nationale feestdag, op woensdag 21
juli, belooft absoluut de moeite te worden.
Om 10u30 is er aan de Visserskapel het
traditionele Te Deum, waar de muziek verzorgd
wordt door de jonge beloftevolle sologitarist
Jan-Sebastiaan Degeyter. ’s Avonds mag het
net iets informeler tijdens ‘Bredene Danst’.
De harmonie zorgt om 20u30 voor een
optreden met dansmuziek op het marktplein
en daar worden ze gesteund door Paso
Doble, een dansgroep uit Knokke. Samen
zullen zij de avond in vuur en vlam zetten en
u verzoeken om mee te dansen… wedden
dat u niet zal kunnen weigeren?! Nadien
wordt onder begeleiding van de knotsgekke
bende van ’t Kliekske in stoet naar strandpost
6 getrokken waar u zich omstreeks 22u45
kunt vergapen aan het vuurwerk …
Vier de Vlaamse Feestdag samen met
folkband Clochard
Op vrijdag 9 juli komt de Leuvense groep
Clochard haar tweede album ‘Vrolijk Overleven’ voorstellen aan het Bredense publiek.
Place to be is het Turkeyenhof. Het optreden
begint om 20 uur en belooft een spetterend
feest te worden met maar liefst 9 muzikanten
on stage. Deze folkband gaat actief op zoek naar
de grens tussen folk en het Nederlandstalige
lied. De teksten staan borg voor donkere

Thema : De 4 Elementen
Ook in 2010 doet Bredene opnieuw mee aan
Open Monumentendag. Er zijn twee wandelen fietstochten die vertrekken om 9u30 en 14
uur bij Turkeyenhof, Zegelaan 42. De tochten
brengen je langs de kustverdediging door de
eeuwen heen, duinen en duik.
In Turkeyenhof zelf loopt er een
tentoonstelling over oude windmolens,
sluizen en steenbakkerijen. In de namiddag
is er zelfs een demonstratie broodbakken in
een authentieke broodoven van maar liefst
200 jaar oud !
humor, zelfrelativering, hopeloze liefdes en
een vleug engagement. Clochard heeft net
zijn tweede cd ‘Vrolijk Overleven’ uitgebracht
onder leiding van producer en muzikant Geert
Waegeman. Voor deze tweede plaat werkte
Clochard samen met twee raspaarden uit
de folkwereld: Jo Zanders op percussie en
Katrien Bos op contrabas. Samen met Mark
van Dal op mandoline zullen zij Clochard ook
in Bredene versterken bij de voorstelling van
deze nieuwe cd. www.clochard.be.

Met de medewerking van Heemkring Ter
Ceure.
Meer weten?
http://www.openmonumenten.be/
of cultuur@bredene.be n

Meer weten?
dienst cultuur : cultuur@bredene.be
of 059/ 56 19 66 - zie ook bijlage Bredene
Zomert! n

22 Bredense kunstenaars samen

Op zondag 13 juni vond de vernissage plaats van de kunsttentoonstelling die maar liefst 22 Bredense kunstenaars groepeert in het VC De
Fakkel, Ryckewaertshof, Zwanestraat 11 Bredene. De deelnemende kunstenaars : Veerle ‘t Jampens, Willy Baudar, Luc Bonte, Anne-Marie
Bourlet, Gwenny Brunet, Monique Colman, Jeannine Corthals, Guido Degreef, Rosa Decraene, Rosette Deleu, Yves Depape, Arlette Gilles,
André Huygebaert, Fernand Jonckheere, Nicole Knockaert, Norbert Rammant, Chrisi Ryckaert, Geneviéve Shaijes, Elvire Strubbe, Christel
Vansteenwegen, Hilde Warmoeskerken en Peter Wouters. n
cultuur / bib infokrant
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Lynn Casier is finaliste

>>

De 18-jarige Bredense Lynn Casier is één
van de 19 finalistes voor de komende Miss
Coast Belgium verkiezing. Op woensdag
4 augustus brengt Lynn, samen met haar
collega-finalistes, een bezoek aan Bredene
tijdens een promotour.

U kunt stemmen voor Lynn door een sms te
sturen naar 3111 met vermelding van MCB
11 (0,50 cent per sms). U steunt niet alleen
de finaliste, de opbrengst van de sms-voting
wordt geschonken aan ‘Help Brandwonden
Kids’. n

>>

De Bredense Ellen Derobaix van de Zwaantjes
Rollerclub te Zandvoorde behaalde 3 gouden
en 2 zilveren medailles op het Belgisch
Kampioenschap skeeleren. Op de piste in
Zandvoorde haalde de Bredense goud op de
300 meter tijdrijden, goud op de 1000 meter
en zilver op de 5000 meter puntenkoers. De
dag nadien behaalde ze op de weg in Hombeek
goud op de 500 meter snelheid en zilver op
10000 meter afvalling. Met deze uitslagen
is Ellen algemeen Kampioen van België in de
categorie juniores dames skeeleren. n

Maria & Romain hebben wellicht voor de jassen
van zowat gans Bredene gezorgd. Sinds de
opening van het MEC Staf Versluys stonden
ze altijd paraat in de vestiaire. Schoolfeesten,
voorstellingen, nieuwjaarsrecepties, personeelsfeesten zouden een stuk minder goed
zijn verlopen zonder de gewardeerde hulp
van Maria & Romain. Na een jarenlang
verblijf in Bredene vertrekken ze binnenkort
terug naar hun thuishaven Kortrijk. Het
autonoom gemeentebedrijf en het gemeentebestuur zetten Maria & Romain onlangs in
de bloemetjes. Bewondering was er voor de
werklust en het enthousiasme dat het koppel
zo typeert. Maria & Romain, bedankt voor alles
en we zullen jullie missen. Iedereen hoopt
alvast dat jullie snel nog eens terugkomen
naar ons centrum ! n

>>

Ellen Derobaix is
Belgische kampioen
skeeleren

Bedankt Maria & Romain !

Televisie voor Katia
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zware revalidatie.
Om deze periode wat dragelijker te maken,
verzamelden vrienden, sympathisanten en
enkele plaatselijke handelaars een mooi

bedrag bijeen en deden de onfortuinlijke
Katia een prachtig televisietoestel cadeau.
Uiteraard zijn Katia en haar ouders de vele
gulle schenkers bijzonder dankbaar. n

>>

Rond de paasperiode werd Katia Bossier op
het zebrapad opgeschept door een wagen
en liep daarbij een zwaar bekkenletsel op.
Intussen werkt Katia aan een langdurige en

