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Een groeiende gemeente, boordevol
ambitie.
Beste inwoner,
Zopas is het recreatiedomein “Grasduinen”, middenin de campingzone, geopend. Binnenkort
zal ook het gemeentelijk zwembad, na een noodzakelijk groot onderhoud, opnieuw de deuren
openzwaaien. Het fraai heringerichte Vicognepark is bijna af. De service-flats openen dit
najaar de deuren. Het zijn maar enkele voorbeelden van de recreatieve mogelijkheden, groenen/of sociale voorzieningen die er de voorbije jaren zijn bijgekomen of gemoderniseerd.
Wie door Bredene wandelt of fietst kan er niet naast kijken. De laatste 5 jaar alleen al heeft
onze gemeente een enorme infrastructurele metamorfose ondergaan. En ook tijdens het
laatste jaar van de legislatuur zitten we niet stil.
We zijn een bruisende en groeiende gemeente, boordevol ambitie.
Een veilige gemeente ook, waar het goed en aangenaam is om
te wonen en waar dienstverlening en klantvriendelijkheid geen
loze begrippen zijn. En dat willen we zo houden en zelfs nog
verbeteren.
Prettige vakantie en ... mis vooral niets van Bredene Zomert en
al onze andere zomeractiviteiten waarover meer info in bijlage.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Steve Vandenberghe
Burgemeester

Foto’s: Kevin Mollet, Nils Demonie.

In memoriam
Druk en lay-out :
Lowyck en Pluspoint Drukkerijen
Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Steve Vandenberghe
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Oud-burgemeester Roger Eerebout
Oud-burgemeester Roger Eerebout is op
22 mei 2011, na een slepende ziekte, op
71-jarige leeftijd overleden. Roger Eerebout
was burgemeester buiten de raad van
Bredene van 1982 tot 1989.
Eerder was hij gedeputeerde bij het
Provinciebestuur West-Vlaanderen. Tot 21
december 1994 was hij gemeenteraadslid.
Vooraleer hij gedeputeerde werd bij het
West-Vlaamse Provinciebestuur was Roger
Eerebout het hoofd van de campingfederatie.
Tijdens het burgemeesterschap van Roger
Eerebout werd onder meer het Ryckewaertshof
gerestaureerd. Het Markt- en Duinenplein en
de Duinenstraat werden heringericht. Ook de
inrichting van ‘t Paelsteenveld en de sanering
van de campings waren blikvangers. Nadat
hij in 1994 de gemeenteraad verliet, was hij
de bezieler van seniorie Westerhauwe in de
Klemskerkestraat. Na een tussenperiode in
Zwitserland kwam hij terug naar de kust (De
Haan).

De familie van de oud-burgemeester herinnert
Roger als een charismatische persoon, een
levensgenieter, een vader en grootvader die
niet altijd de makkelijkste weg koos, maar
uiteindelijk heel goed wist wat hij wou. n

algemeen

Recreatiedomein en zwembad gaan
(opnieuw) open
Wie de werken aan het gemeentelijke zwembad op de voet wil volgen, kan al geruime
tijd terecht op de gemeentelijk website (rubriek “Volg de renovatiewerken van het
zwembad op de voet”). De laatste foto’s spreken voor zich. De werken aan het
zwembad vorderen vlot. Ook de werken aan het recreatiedomein “Grasduinen”,
middenin de campingzone, zijn zo goed als voltooid. De opening vindt plaats eind juni.
Zwembad : open op 1 augustus (of vroeger)
Inmiddels is het dak van het zwembad zo
goed als afgewerkt, wordt het plaatsen van de
nieuwe metalen buitenbekleding en metalen
ramen gefinaliseerd en wordt de laatste hand
gelegd aan de valse plafonds. Er werd ook
gestart met de buitenaanleg, die straks een
veilige en vlotte toegang naar het zwembad
moet verzekeren, ook voor personen met
een mobiliteitshandicap. Op het programma
staan o.m. nog : het afwerken van de plage,
de voegwerken in de kuip, schilderwerken en
het vernieuwen van de verlichting. Intussen
worden ook alle voorbereidingen getroffen
om de installaties op te starten. Alles doet
voorzien dat het zwembad op 1 augustus a.s.
(en misschien nog ietsje vroeger) opnieuw
zijn deuren zal kunnen openen.
Grasduinen : nieuwe recreatiezone met
veel ruimte.
Naast het park ’t Paelsteenveld beschikt
Bredene over een nieuw, compleet ingerichte
recreatiezone. De zone bevindt zich middenin
de campings en wordt begrensd door de
Zandstraat, Klemskerkestraat, Koningin
Astridlaan en Duinenstraat. “Grasduinen”,
want zo heet het domein, is bereikbaar via 3
toegangswegen.
Met “Grasduinen” krijgt Bredene er een
extra toeristische troef bij. De recreatiezone

is 8,5 hectare groot. Toerisme Vlaanderen
investeerde er 2 miljoen EUR. Het beheer van
deze zone komt evenwel in handen van het
Bredens gemeentebestuur. In “Grasduinen”
vindt men o.m. speeltoestellen, een ligweide,
een mountainbikeparcours, een visvijver,
ruimtenetten, klimcombinaties, sportvelden,...
Het Bredense gemeentebestuur werd
door Toerisme Vlaanderen aangeduid als
erfpachtnemer van deze recreatiezone.
Dit betekent dat het gemeentebestuur de

exploitatie krijgt toegewezen en het beheer.
Maar ook de Bredense jongeren moeten de
weg naar het nieuwe recreatiedomein vinden.
Het domein kan, naast zijn ontegensprekelijke
toeristische functie, ook uitgroeien tot een
ontmoetings- en recreatieruimte voor de
Bredense jongeren. Deze zone beschikt
hiervoor immers over de nodige potenties.
Uitdaging is nu om jongeren de weg te laten
vinden naar deze zone. n

Recreatiedomein “Grasduinen”

algemeen infokrant
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Alcoholverbod op het Duinenplein

Een rookvrije horeca

Op het Duinenplein nabij de voetgangerstunnel naar strandpost 2 wordt men al enige
tijd geconfronteerd met hinder die wordt veroorzaakt door wat in Bredene intussen
gekend is als “hangouderen”. Deze voornamelijk volwassen oudere personen hangen
rond op dit recent heraangelegd plein en zorgen door hun overmatig drankgebruik
voor niet onaanzienlijke overlast.

Vanaf 1 juli 2011 geldt er een algemeen
rookverbod in alle horecazaken. Door
het uitgebreide rookverbod zijn er geen
specifieke bepalingen meer voor het
serveren van voeding. Roken mag wel
nog op het terras van een horecazaak,
op voorwaarde dat tenminste één kant
volledig open is. Enkel vensters openen
van een gesloten ruimte volstaat dus
niet. Ook blijft de mogelijkheid bestaan
om een aparte rookkamer te installeren.
Meer informatie over het rookverbod vindt
men terug op de websites www.rokenhoreca.be en www.health.belgium.be.
Met vragen over het rookverbod kan men
ook terecht bij het callcenter van de FOD
Volksgezondheid (02/524 97 97). n

De klachten van
o.m.
omwonenden
betroffen lawaaihinder,
lastigvallen
van
voorbijgangers, wildplassen en vechtpartijen. Het intensieve
optreden van de lokale
politie waarbij PV’s
werden
opgesteld
en bestuurlijke aanhoudingen
werden
gedaan,
leverde
evenwel geen direct
resultaat op.
De “hangouderen” bleven hier verzamelen
en het drankgebruik bleef hier voor hinder
zorgen. De betrokkenen kunnen evenwel niet
worden verboden om elkaar te ontmoeten
op het Duinenplein. Er is echter wel een
duidelijk verband tussen het drankmisbruik
en de overlast. Vandaar ook dat een dringende
politieverordening werd opgemaakt dat het
alcoholgebruik op dit plein en de omgeving
ervan verbiedt. Door deze politieverordening
kan de drank in beslag worden genomen
en kan ons bestuur ook zelf administratieve

sancties opleggen, die kunnen oplopen tot 250
EUR.
Inmiddels werd ook het gemeentelijk
politiereglement aangevuld met een bepaling
dat alcoholgebruik op openbaar domein
verbiedt voor zover dit de openbare orde
verstoort of kan verstoren. Hierdoor kan nu
adequater worden opgetreden tegen overlast
tengevolge van alcoholmisbruik. n

Bredene heeft gefeest!

Parkeren voor
personen met een
handicap
In Bredene wordt vrijstelling verleend van
betalend parkeren en het leggen van de
parkeerschijf aan de houders van een
parkeerkaart voor personen met een
handicap (zowel in alle blauwe zones en
betalende parkings). De kaart dient te
worden aangebracht aan de binnenkant van
de voorruit. De kaart heeft een lichtblauwe
kleur en dient overeen te stemmen met het
voorgeschreven model. Deze kaart is strikt
persoonlijk: zij mag enkel worden gebruikt
wanneer de titularis wordt vervoerd in het
voertuig dat geparkeerd wordt of wanneer hij
zelf dat voertuig bestuurt. De parkeerkaart
voor personen met een handicap kan worden
aangevraagd via de gemeentelijke sociale
dienst. n

Q-label voor
toeristische dienst

Net zoals vorig jaar werden alle Bredenaars eind mei uitgenodigd naar het Staf Versluyscentrum
voor een driedaagse met als thema Bredene Feest! Op donderdag was het MEC Staf
Versluys te klein voor de schlagernamiddag voor senioren. Geena & The Lisa’s zorgde op
zaterdagavond voor ambiance met aansluitend een Bredene Danst!-party. Zondag tenslotte
was kidsdag met de VTM-KZoomband. n
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Het project ‘De Vlaamse Kust: een Zee van
Kwaliteit’ heeft nu ook kwaliteitslabels
uitgereikt aan Diensten voor Toerisme aan
de Vlaamse Kust. De gelabelde diensten
hebben met succes een kwaliteitstraject
gevolgd, waarbij kwalitatieve dienstverlening
aan de toerist centraal staat. Alle deelnemers
zijn bezocht door ‘mystery guests’. Na de
goedkeuring van het kwaliteitsdossier door
de projectjury, behaalden de diensten van 9
kustgemeenten, waaronder ook Bredene, het
Q-label. Dit kwaliteitslabel is geldig voor een
periode van 3 jaar.
Alle info: www.zeevankwaliteit.be n

In opdracht van het Vlaams Gewest (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)
werden begin juni de nodige werken uitgevoerd om de strandtoegang ter hoogte van
Twins (strandpost 1) een stuk veiliger te maken.
Over zijn volledige lengte werd deze
strandovergang in een nieuw en veiliger
kleedje gestoken. Bovenop de bestaande
wegbedekking werd immers een zandkleurige,
korrelige epoxylaag aangebracht, waardoor
het slip- en valgevaar op deze steile helling
nu definitief tot het verleden behoort. Dit pad
oogt nu niet alleen fraaier maar daarenboven
is het een stuk veiliger voor de vele fietsers
en voetgangers die gebruik maken van
deze duinenovergang.
Het pad dat de
verbinding maakt tussen de Koninklijke Baan
en deze strandpost heeft een gemiddelde
hellingsgraad van 15% en werd destijds

aangelegd in kleistenen. De voorbije jaren
werd ervaren dat de combinatie van steile
helling, gladde kleistenen en zand voor heel
wat valpartijen zorgde. Door de gladheid was
deze overgang ook weinig gebruiksvriendelijk
voor o.m. mensen die moeilijk te been zijn.
Het gemeentebestuur drong er bij het Vlaams
Gewest dan ook al enige tijd op aan om
maatregelen te treffen. Met een eenvoudige
ingreep werd nu een oplossing gegeven aan
dit gladheidsprobleem. Om de hinder voor de
gebruikers tot een minimum te beperken werd
door de aannemer een deel van deze werken
’s nachts uitgevoerd. n

Opgepast voor de tram
Zon, zand en zee, ... een magische formule
om lekker te relaxen. En met de Kusttram
van De Lijn verlopen de verplaatsingen
tussen de badplaatsen even relaxed.
Er is altijd een halte in de buurt en
wachttijden zijn uiterst beperkt, want
in de zomer komt er om de 10 minuten
een Kusttram langs. De Lijn besteedt de
grootste zorg aan veiligheid. De Kusttram
rijdt voor 80 % in eigen bedding, het
aantal oversteekplaatsen werd tot een
absoluut minimum herleid, er is heel veel
verkeerssignalisatie en de halteplaatsen
zijn er maximaal op gericht om impulsieve
reacties te voorkomen en de veiligheid
te waarborgen. Toch gebeuren er ieder
jaar nog spijtige ongevallen. Meestal door
verstrooidheid, onvoorzichtigheid en/of
onwetendheid. De boodschap kan dus
gewoon niet genoeg herhaald worden:
De Kusttram heeft altijd voorrang. Ook
ten opzichte van voetgangers, fietsers,
motorrijders, ... en zelfs op het zebrapad. n

Website scoort goed

Werken aan Hans Memlingstraat gestart

Uit het onderzoek van 2 laatstejaarsstudenten Interactieve Multimedia Design
aan het Lessiusinstituut te Mechelen
blijkt dat onze gemeentelijke website
goed scoort. Zowel wat betreft de
aanwezigheid van voldoende informatie
over alle diensten, de vermelding van
de juiste en alle contactgegevens als de
aanwezigheid van een zoekfunctie, e-loket
en mogelijkheid om in digitaal contact te
treden met het gemeentebestuur, scoort
onze website telkens het maximum van
de punten. De gemeentelijke website
werd onlangs volledig aangepast met
ruime aandacht voor de interactiviteit. De
resultaten van deze studie geven aan dat
in het opzet geslaagd is. n

Bredene verkennen
per fiets

In de sociale woonzone ‘Noord-Ede’ werd zopas gestart met de aanleg van de Hans
Memlingstraat. De komende jaren komen er in deze zone heel wat sociale woningen bij. n

De burgemeester en schepenen nodigen
ook dit jaar zowel toeristen als inwoners uit
om samen de streek in en rond Bredene te
verkennen met de fiets. Op maandagavond
18 juli en 8 augustus 2011 wordt een
25 km lange, recreatieve fietstocht
uitgetekend. Een recreatief tempo - 18 à
20 km/uur zorgt ervoor dat iedereen kan
deelnemen aan deze leuke en sportieve
activiteit. Er wordt gestart aan het
gemeentehuis om 19 uur stipt. Bij aankomst
wordt nog even nagepraat met een drankje
in het gemeentehuis. n
openbare werken infokrant
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Strandtoegang Twins in nieuw en
veiliger kleedje

toerisme

Zaterdag 9 juli 2011

Straattheater van de bovenste plank
Kom de pure Ramblassfeer proeven in Bredene. Op zaterdag 9 juli 2011 vindt er
reeds voor de 5de maal het internationaal straattheaterfestival “Theater Boulevard”
plaats.
In de Kapelstraat, tussen de Duinenstraat en
de Rozenlaan, val je van de ene verbazing in de
andere. Niet minder dan 25 acts uit binnen- en
buitenland staan geprogrammeerd. De parade
van het theatergezelschap Magic Land trekt
het festival op gang door met zijn bonte stoet
de bezoekers mee te lokken naar de Theater
Boulevard. De ‘Grand Ambassador’ dirigeert
met ijzeren hand zijn termieten en prelaten
in een exuberante symfonie. Percussie,
magie, dans, muziek, vuur en veel passie zijn
ook de ingrediënten voor de slotparade. Op
deze lustrumeditie wordt speciale aandacht
besteedt aan de straatartiesten ‘Pur Sang’
en gaan we terug naar de roots van het
straattheater.
De levende standbeelden, rechtstreeks vanop
de Spaanse Ramblas, transformeren van mens
naar machine. ‘The Great Dave’ serveert een
kopje thee, jonglerend op zijn eenwieler. Het
‘Duo Savar’ brengt ‘Trusst’, een programma
waarin
uitgebalanceerde
acrobatiek,
verrassende variétékunst en trapeze op
hoog niveau zijn samengesmeed tot een
hedendaags sprookje. Berry Knapen brengt

een straatvoorstelling vol met absurditeiten
en hilarische kolder. De nieuwste show van
Nakupelle, een Fins/Amerikaans duo , is
deels slapstick, deels Italiaanse commedia,
klassiek Europees straattheater en een beetje
‘Animal Channel’. Theater Excess maakt de
boulevard onveilig met ‘R.A.T. Recycled’, de
rat en zijn gerecycleerde mensen banen zich
een weg door de straten met in hun kielzog het
publiek dat geen enkele interactie zal willen
missen. Ook voor de kinderen valt er heel
wat te beleven. Een klassieke, gerestaureerde
circuswagen vormt het perfecte decor voor
Clown Arno Huibers‘ theaterprogramma ‘De
Glimlach en de Bom’. De kakelende kapsters
van het ‘Poëtische Kapsalon’ betoveren elk
kind met een gek, grappig, eigenaardig of
donzig kapsel. Op de nostalgische, antieke
carrousel kunnen ze doorlopend terecht voor
een gratis ritje. Dit alles en nog veel meer
op deze 5e editie van de Bredense “Theater
Boulevard”. n
Meer weten?
gemeentelijke dienst toerisme
T 059 56 19 70 – E: toerisme@bredene.be

Gratis gidsbeurten
Dinsdag 5 juli - 14-17u - Sportcentrum
“Bommen over Bredene Sas – 4 km
Vrijdag 8 juli - 8-10 uur - Tramhalte
“Weg naar Vismijn”
“Mag het eens over vis gaan ?” - 3 km
Dinsdag 12 juli - 19-21u - Duinenplein
“Biodiversiteit & exoten in & aan zee” - 2 km
Donderdag 14 juli - 13-17 uur MEC Staf Versluys
“Langs zout en zoet water”- 32 km
Dinsdag 19 juli - 19-21 uur MEC Staf Versluys “Kruiden in de keuken & in de
geneeskunde” - 2 km
Vrijdag 22 juli - 13-17 uur MEC Staf Versluys
“Paddegat” - 27 km
Dinsdag 26 juli - 14-17u - MEC Staf
Versluys
Kunstfietsroute - 15 km
Vrijdag 29 juli - 19-21u - Duinenplein
“Opwarming van de aarde, stijging van
de zeespiegel” - 2 km
Dinsdag 2 augustus - 19 -21u St-Rikierskerk
“Langs de gevelschilderijen van
Bredene-Dorp”- 3 km
Donderdag 4 augustus - 13-17u MEC Staf Versluys
“70 jaar later : bommen en granaten
boven Bredene”- 25 km
Dinsdag 9 augustus - 13-16u MEC Staf Versluys
“Verken Bredene per fiets”-20 km

Wat doet de ‘Adviesraad Toerisme’ ?

Donderdag 11 augustus - 19-21u Duinenplein
“Natuur(bescherming), geschiedenis van
onze duinen” - 2 km
Dinsdag 16 augustus - 14-17u MEC Staf Versluys
Kunstfietsroute - 15 km
Vrijdag 19 augustus - 19-21u MEC Staf Versluys
Kruidenwandeling - 2 km

De Adviesraad Toerisme werd opgericht om het gemeentebestuur te adviseren over de
ontwikkeling, versterking en promotie van het toeristisch-recreatief product o.a.door adviezen
over het evenementen- en toerismebeleid, openbare toeristische infrastructuur en door het tot
stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verschillende actoren. U kunt bij de
leden van de Adviesraad Toerisme steeds terecht met vragen of suggesties.
Op de foto ziet u v.l.n.r. Jacques Deroo, Pieter Vitse, Elisabeth Wendrix, Peter Metsu, Emily Baert,
Hubert Schmitt, Gilbert Devos, Lien Casteur, Rudi Debeuckelaere, Eddy Gryson.
Ontbreken: Raf Pyra, William Hüppertz, Chantal Jonckheere. n
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Maandag 22 augustus - 14-17u MEC Staf Versluys
“Bredene en het water” - 20 km
Vrijdag 26 augustus - 19-21u Duinenplein
“Verzuring van de zee” - 2 km
Maandag 29 augustus - 8-10u Tramhalte “Weg naar Vismijn”
“Achter de schermen van de visserij” - 3 km
= wandeltocht /

= fietstocht

Veel wind en dreigende regen hebben er
wellicht voor gezorgd dat de Bredense
Ride for the Roses minder volk op de been
bracht dan was gehoopt. De 8e editie van
de fietstocht stond dit jaar voor het eerst in
het voorjaar geprogrammeerd. De grote
tocht (115 km) trok in peloton richting

Handzame waar men voor een aangename
ontvangst had gezorgd. De kleine tochten
(25 en 45km) werden dan weer individueel
afgewerkt.
Niettegenstaande de lagere
opkomst heerste na afloop een bijzondere
sfeer op het evenementenplein voor het MEC
Staf Versluys. n

Dames die minimaal 14 weken zwanger
zijn, kunnen vanaf 14 september terecht in
het gemeentelijke sportcentrum voor een
sessie zwangerschapsyoga. In de sporthal
wordt telkens op woensdag tussen 9u30 en
10u30 specifieke yoga aangeboden door een
ervaren begeleidster. Inschrijven kan bij de
gemeentelijke sportdienst. n

Blijven lopen (x 2)
De pas afgelopen sessie Start-to-Run 2011
leverde opnieuw heel wat nieuwe joggers op.
De recreanten zijn echter niet van plan om te
stoppen. Na hun geslaagde 5 km-test blijft de
groep de trainingen verderzetten. Het nieuwe
doel van de groep is deelname aan de Bredense
Eindejaarsloop (9 km) op 10 december a.s. Wie
zich geroepen voelt om de uitdaging van de
Start to runners te delen kan dit door zich aan
te melden bij de gemeentelijke sportdienst. De
gezamenlijke training gaat vanaf september
door op maandag- en woensdagavond.

5 augustus a.s.

Loopcriterium van de Kust in Bredene
Tussen 13 juli en 26 augustus worden langs de
kust liefst 11 loopwedstrijden georganiseerd
onder de noemer “Loopcriterium van de Kust”.
Aan het criterium zijn heel wat afzonderlijke
prijzen verbonden, zowel voor de toppers
als voor de recreanten. De Bredense editie
van dit criterium gaat door op vrijdag 5
augustus om 19u30 met start en aankomst
in het gemeentelijk sportcentrum. De afstand
bedraagt 9 km voor alle categorieën. Het
aantrekkelijke parcours baant zich een weg
door de polders om zo via de duinen terug

Zwangerschapsyoga

te keren naar het sportcentrum. Inschrijven
kost 5 EUR maar daar krijgt men heel wat
voor terug : een leuke herinnering, kilometeraanduiding, bevoorrading, douches, online
uitslag onmiddellijk na aankomst, verzekering
tegen lichamelijke schade plus heel wat
ambiance met onder meer een muziekband
bij start en aankomst. Inschrijven kan enkel
de dag zelf vanaf 15 uur.
Meer weten?
www.sportoverlegkust.be. n

Senioren kiezen voor actie

Een andere groep recreatieve lopers die
het spijtig vinden om alleen te trainen doen
eveneens een oproep. Wie zin heeft kan
vanaf nu reeds met hen meelopen om 10
km te halen! Samenkomst elke dinsdag en
donderdag om 19 uur en op zondag om 9u30
aan het gemeentelijke sportcentrum. n

Verlichting en belijning
sporthal aangepast
Tijdens de relatief kalmere periode in het
gemeentelijk sportcentrum wordt gebruik
gemaakt om bijkomende verlichting te
plaatsen in de gemeentelijke sporthal. Vorig
jaar werd immers vastgesteld dat voor officiële
basket- en volleywedstrijden, op een zeker
niveau, onvoldoende lichtsterkte gehaald
werd. De aanpassing, uitgevoerd door eigen
diensten, zorgt ervoor dat dit euvel vanaf
volgend speelseizoen verholpen wordt.
Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe belijning
aangebracht voor de basketbalvelden. Dit
gebeurt nadat de Koninklijke Basketballbond
de regels aanpaste naar analogie met de
Amerikaanse NBA. Verenigingen hebben in
principe nog tijd tot het volgend seizoen om
de nodige aanpassingen door te voeren. Het
gemeentebestuur opteerde om ook hier reeds
tegen de start van de volgende competitie in
regel te zijn met de geldende reglementering.
n

Ruim 50 senioren waren begin juni afgezakt naar het sportcentrum voor de jaarlijkse
“Senioren-in-Actie”-sportdag. Naast de traditionele sporten waren dit jaar de initiaties van
schaken en tennis gewaardeerde nieuwkomers en vervangers voor de zwemsporten. n

Meer weten?
gemeentelijke sportdienst - T 059 32 25 77
sportdienst@bredene.be n
sport infokrant
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Ride for the Roses :
3.802 EUR voor het goede doel

jeugd

woensdag 17 augustus a.s.

Summer Splash
Op woensdag 17 augustus 2011, van 13u30 tot 23 uur, vindt op het domein van
het gemeentelijk sportcentrum de tweede editie plaats van Summer Splash, hét
zomerevenement voor alle jonge waterratten! Het programma ziet er alvast
veelbelovend uit.
In het zwembad:
• 13u30-15u30 : discozwemmen voor
kids (6-12 jaar) - groep 1
• 16-18 uur: discozwemmen voor kids
(6-12 jaar) - groep 2
• 20-23 uur: discozwemmen voor tieners
(+12 jaar)
Opgelet! Kinderen tussen 6 en 8 jaar
dienen een zwembrevet van minstens 25
meter voor te leggen.

Bij slecht weer: grote polyvalente zaal:
• spelletjesnamiddag met KAC The Fire
Doves
• initiatie Air Ball
• Air Track buikschuifbaan
• 2 grote attracties met ballenbad

12/07/2011:
Megamind (animatiefilm, NL
gesproken, duur ‘95)
19/07/2011:
The Tourist (actiefilm/
romantiek, Engels gesproken, NL
ondertiteling, duur ‘103 )
Het volledige programma is gratis! Wil je zeker
zijn van een ticket voor het discozwemmen?
Haal dan je gratis ticket af vanaf 1 juli in het
sportcentrum of op de jeugddienst want het
zwembad heeft een gelimiteerde capaciteit.
n

Speelpleinwerking Jokkebrok
Tussen 1 juli en 12 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 26 juni tussen 14u en 17u naar
de Openspeelpleindag. Je kan dan al eens
kennismaken met het speelplein en de

8

infokrant jeugd

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. Een ticket kost 2,50 EUR
en is enkel verkrijgbaar de avond zelf. De
volgende films staan op het programma:
05/07/2011:
The Social Network (drama/
waargebeurd, Engels gesproken,
NL ondertiteling, duur ‘120 )

Doorlopend van 14 tot 18u (ook tieners
zijn welkom in de namiddag):
Bij mooi weer: parking en grasveld
sportcentrum:
• waterspelletjes met KAC The Fire Doves
• initiatie reuze zeepbellen
• initiatie Air Ball
• Air Track buikschuifbaan
• 3 grote waterattracties

Tuesday@ the movies:
avondfilmvoorstellingen
in juli en augustus

begeleiders. Er kan die dag ook ingeschreven
worden, maar men kan ook nog steeds
inschrijven op de eerste dag dat uw kind naar
het speelplein komt.
De Tienerwerking van Speelplein Jokkebrok!
Ben je tussen 13 en 14 jaar? Ben je het
spelen nog niet verleerd en kijk je met plezier
terug naar die tijd op ’t Speelplein? Dan kun
je vanaf deze zomer in juli terecht bij de
gloednieuwe tienerwerking van speelplein
Jokkebrok. De tienerwerking is er voor al wie
geboren is in 1998 of 1997 en vindt plaats
elke dinsdag en donderdag (behalve op 21
juli) in de maand juli.
Meer weten?
www.jokkebrok.be of via 059/51 67 52
(Sandra Pipelers) n

26/07/2011:
Little Fockers (komedie, Engels
gesproken, NL ondertiteling, duur
‘98)
02/08/2011:
Inception (actiefilm/drama,
Engels gesproken, NL
ondertiteling, duur ‘ 148)
09/08/2011:
The Green Hornet (actiefilm,
Engels gesproken, NL
ondertiteling, duur ‘119 )
n

Kinderrommelmarkten
De kinderrommelmarkten, die plaatsvinden
op dinsdag 12 juli en 9 augustus telkens,
van 9 tot 18 uur op het Duinenplein, zijn
volzet. Wie wil komen snuisteren en enkele
leuke spulletjes op de kop tikken is natuurlijk
welkom! n

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

Jong geweld in het gemeentehuis !
Heb jij leuke, creatieve ideeën? Ben je nieuwsgierig? Al altijd eens aan de grote
mensen willen tonen wat jij vindt van Bredene? Dan is “Jong geweld in het
gemeentehuis” zeker iets voor jou!
Het nieuwe inspraakproject is er voor
kinderen van 6 tot 12 jaar . “Jong geweld
in het gemeentehuis” betekent dat jij nu
eens mag zeggen aan de burgemeester en
schepenen wat je goed of slecht vindt en wat
er nog beter kan .
“Jong geweld in het gemeentehuis” is
een dag boordevol toffe, interessante
activiteiten. ’s Morgens word je samen met
een vriend(in),broer of zus thuis opgehaald
in echte VIP-stijl voor een ontbijt met de
burgemeester! Daarna is het aan jullie! Op een
echte vergadering luistert de burgemeester
en de andere bazen van de gemeente naar
jullie ideeën over Bredene. Wil je meer bomen
en planten? Andere speeltoestellen? Weet jij
wat we kunnen doen aan al die hondenpoep?

Hoe vind jij dat Bredene er
moet uitzien binnen 15 jaar?
Hoe vind jij dat Bredene er moet uitzien binnen
15 jaar? Daarna mogen jullie als echte
VIP’s meelopen met de burgemeester langs
een aantal diensten zodat jullie van dichtbij
kunnen zien hoe alles in de gemeente werkt!
Als kers op de taart kunnen jullie de website
van Bredene overnemen met gekke ideeën,
filmpjes, foto’s,... ’s Middags trakteren we
jullie op een heerlijke lunch (hoor ik daar

frietjeeeeees?), want natuurlijk moeten jullie
kloek staan voor onze unieke belevenis in de
middag! Met de ganse bende gaan we ons
immers volledig laten gaan op een coole,
avontuurlijke activiteit! Tot slot worden jullie
nog plechtig bedankt in het gemeentehuis, en
daar hoort natuurlijk een zakje vol cadeaus
en gadgets bij!
Heb jij ook zin gekregen in deze supertoffe
dag?! Hoe kan je deelnemen? Het is heel
simpel! Hieronder vind je een aantal vragen
die jij gewoon zo eerlijk mogelijk moet
beantwoorden!
• Hoe denk jij dat Bredene er zal uitzien in
2025?
• Neem een foto van jouw (minst) favoriete
plekje in Bredene
• Teken jouw ideale speelplein
• Geef een naam aan jouw
lievelingsspeelplein in de buurt

zaterdag 20 en zondag 21 augustus

Dahliadeweekend
Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus
wordt ’t Paelsteenveld opnieuw omgetoverd
in een kleurrijk bloemenfestival. Op deze
editie van het Dahliadeweekend maakt de
bloemententoonstelling plaats voor een
heus bloementapijt, waar alle aanwezigen
hun bloemetje kunnen bijdragen. Het
hele weekend door zijn er verschillende
workshops voor jong en oud, randanimatie
en een ‘Place du Tertre’. Op zaterdag kunnen
de kleinsten hun hartje ophalen met de
leukste kindershows, terwijl ’s zondags drie
talentvolle Belgische bands het beste van
zichzelf geven. Het volledige programma is
na te lezen op de gemeentelijke websites of
via de UIT-kalender. n

• Geef jouw oplossing voor het
hondenpoepprobleem
Stuur je antwoorden naar de gemeentelijke
jeugddienst (schriftelijk Centrumplein 3 of via
e-mail : jeugddienst@bredene.be, vergeet je
identiteitsgegevens er niet bij te plaatsen).
Meer weten ?
Gemeentelijke jeugddienst – T 059 56 19 64
jeugddienst@bredene.be n

6de-jaars krijgen MEGA-diploma

Begin juni liep het gemeentehuis vol met 6de-jaarsstudenten van de Bredense basisscholen. In een 10-tal lessen leerde inspecteur Gert
Leenknegt van de lokale politiezone Bredene-De Haan aan de toekomstige middelbare studenten hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen ten
opzichte van genotsmiddelen als alcohol, drugs en tabak. Het MEGA-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) werd afgesloten met een diplomauitreiking en een aansluitende receptie waarbij de mondige studenten op een lekker snoeppakketje getrakteerd werden. n

jeugd infokrant
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Nu inschrijven !

cultuur

Opnieuw ambitieuze
zomertentoonstelling in het MEC

Feestdagen in juli

Het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf organiseren, dit
geïnspireerd door de buitengewoon succesvolle expo ‘Cowboy Henk aan Zee’,
opnieuw een ambitieuze en prestigieuze zomertentoonstelling. “Een Dagje aan Zee”
is dit jaar de titel van de expo met Herr Seele die voor deze klus werd aangesteld
als curator. Hij koos ervoor om tal van gevierde grafici samen te brengen maar dan
met werk waarmee ze gewoonlijk niet naar buiten treden.

Op 8 juli organiseert het gemeentebestuur
in samenwerking met Heemkring
Ter Cuere opnieuw een avondvullend
muziekprogramma in de schitterende tuin
van Turkeyenhof. Het optreden staat in het
teken van de Bredense 11-juliviering.

Men kan op de tentoonstelling - die nog
loopt tot 31 juli - onder andere werk bekijken
van de legendarisch Humo-tekenaar Ever
Meulen, Jan van der Veken ( The New-Yorker,
…), Gert Dooreman ( De Standaard, …), Kim
Duchateau ( De Morgen,… ), Conz, Marty
en de bekende cartoonist Marec, die hier
voor het eerst zijn schilderijen aan het grote
publiek komt voorstellen. Bovendien worden
nog tal van andere topkunstwerken getoond.
Zo is er een originele tekening van George
Grosz, en bijzonder monumentaal werk van
Sarah Yu Zeebroek en Joseph Willaert maar
ook een 17e eeuws grafisch werkje van
Salvatore Rosas.
De vernissage op 25 mei ll. lokte heel wat
geïnteresseerden en de commentaren in
de pers en media (lokaal en nationaal) zijn
bijzonder lovend. Opnieuw een fantastische
zomertentoonstelling dus! De tentoonstelling
is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren
van het MEC.

Meer weten ?
cultuur@bredene.be - T 059 56 19 66 n

Tentoonstelling Erwin Cattoor

“Wie is bang voor de boze wolf ?”
Voor zijn recentste schilderijen, acryl en olie
op doek, liet Erwin Cattoor zich inspireren door
foto’s uit eind 19de begin 20ste eeuw. Hij
raakte gefascineerd door de manier waarop
ontdekkingsreizigers zich lieten vastleggen op foto
tijdens hun lange tochten in onbekende streken.
Beelden die het primaire leven van de
inheemse bevolking weergeven.
Het
verhaal achter de fraaie taferelen leverde
ons meteen een beeld op van superioriteit.
De westerse ontdekkingsreiziger die zich
doormiddel van zijn foto zijn ontdekking
toe-eigent. Het schrille contrast tussen de
verovering van de ontdekkingsreiziger en
de angsten op de gezichten van de lokale
bevolking. Angst voor verandering, Angst
voor het onbekende. Vandaag spreken
afbeeldingen in kranten en media nog
steeds de zelfde angst uit. Cultuur van de
angst. Kindsheid, we ontdekken onze eerste
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afbeeldingen. Sprookjes,verhalen die zich
afspelen in het onbekende. Vaak gevoed
door angsten. Wie is bang voor de boze wolf?
De tentoonstelling loopt van 6 augustus tot 24
september en is gratis te bezoeken tijdens de
openingsuren van het MEC Staf Versluys. n

Le Velo Vert op
11 juli-viering

Om 20 uur komt de Nederlandstalige
popgroep “Le Velo Vert” hun nieuwe muziek
voorstellen. Centraal staan de verrassende
en leuke teksten en het uitgebreid liveinstrumentarium met als basis de vaak
swingende drums van Jan De Smet en het
bas- en gitaarwerk van Rudi Degryse. Sinds
het ontstaan van de groep in 2006 speelde
Le Vélo Vert tientallen concerten voor
organisatoren zoals Festival Dranouter, AB
Brussel, Radio 2, Labadoux Festival, culturele
centra, 11-julivieringen, parkconcerten,
jeugdhuizen en muziekclubs en krijgt
regelmatig airplay op VRT Radio 1 en Radio
2. Als je Le Vélo Vert alleen maar hoort,
kun je je niet inbeelden dat er maar
vier muzikanten staan. Zo rijk klinkt het
klankenpalet! Laat je verleiden door hun
muziek en droom verder met de woorden.
Je zult zien dat de liedjes zich heel snel en
heel knus zullen nestelen in je muzikale
langetermijngeheugen. n

21 juli-viering in de
Visserskapel
De nationale feestdag op 21 juli wordt dit jaar
gevierd met een Te Deum in de Visserskapel
en een avondfeest met een optreden van
de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van
Bredene op het Duinenplein.
Het volledige programma ziet er als volgt uit :
• 10u30: Te Deum in de visserkapel OLV Ter
Duinen (met muzikale begeleiding door
dwarsfluitiste Maya Vanhinsberg)
• aansluitend: receptie in de foyer van het
MEC Staf Versluys
• 20u30-21u30: optreden van de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Bredene op het
Duinenplein met een programma van licht
klassieke muziek
• 21u30-22u30: muzikale optocht aansluitend op het concert van de KGHB naar
strandpost 6
• 22u45-23 uur: vuurwerk strandpost 6 n

De zomer van het Spannende Boek

De schatten van VLIEG!

Ieder jaar bezorgt ‘De Zomer van het
Spannende Boek’ thrillerliefhebbers een
flinke portie spanning, mysterie, avontuur en
leesplezier.

Van 25/6 tot 31/8/2011 kunnen kinderen
weer op zoek gaan naar de schat van Vlieg!
Op UiTmetVlieg.be kan je opzoeken waar
er in jouw buurt schatkistjes verstopt liggen.
We kunnen nu al vertellen dat er ook in
Bredene een schatkist verborgen zit! Voor
iedereen die de kist vindt, is er een schat! Wie
de geheime code invoert op UiTmetVlieg.be,
maakt bovendien kans op mooie prijzen.

De actie loopt dit jaar nog tot 16 augustus.
De 48 uitgekozen titels zijn uitleenbaar
in de bib en ook Humo’s allerbekende
‘Misdaadbijlage’ is er verkrijgbaar. Wie zin
heeft in nog meer thrillers kan terecht op de
thematafel van ‘De Zomer van het Spannende
boek’. n

Meer info?
Vraag de Vliegflyer aan de balie Jeugddienst,
dienst toerisme (MEC Staf Versluys),
bibliotheek, sportdienst, gemeentehuis of
check uitmetvlieg.be. n

Collectie alle Vlaamse
bibliotheken beschikbaar
De Bredense bib investeert elk jaar in nieuwe
boeken, cd’s, dvd’s, stripverhalen en sinds
kort ook in Blu-Ray. Toch blijft het onmogelijk
om alle materialen in de collectie te hebben.
Daarom kwam het interbibliothecair
leenverkeer (IBL) tot stand. Zowat alle
materialen uit andere bibliotheken kunnen in
de Bredense bib aangevraagd worden. Een
aanvraag kost 1,25 EUR en kan je plaatsen
aan de balie of via het digitaal loket op www.
bredene.be. n

Uitlenen kan je zelf!
Begin september verwacht de bib haar
eerste zelfuitleenbalies! Vanaf dan, kan
je alles zelf uitlenen. De bibliotheekmedewerkers staan volledig klaar om met
al je vragen te helpen. Zoek je een boek
van je favoriete schrijver of een leuke film
voor je kleinkinderen? Waar vind je de
reisgidsen, inspiratie voor de barbecue of
informatie over tuinieren, zwangerschap?
Vraag het in de bib. n

Septemberboekenverkoop
In september houdt de bib weer een
reuzenuitverkoop. Kom gerust eens neuzen
tussen de vele boeken. Alles kan gekocht
worden aan 0,50 EUR/stuk. De opbrengst
gaat opnieuw naar 11.11.11. n

Meer weten over de bib?
Bib De Leestuin - T 059 33 91 90
bibliotheek@bredene.be n

Afsluitfeestje Kinder- en Jeugdjury
Leesjaar 2010-2011 van de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen (KJV) werd ook in
Bredene feestelijk afgesloten. De winnende
boeken werden bekendgemaakt en de
begeleiders bedankt voor hun inzet. De
juryleden mochten elk hun favoriete boek
mee naar huis nemen.
Meedoen?
In oktober neemt Bredene voor de tiende
keer deel aan dit initiatief van Stichting
Lezen. Wie graag leest en mee de beste
boeken wil uitkiezen, kan zich nu al
inschrijven via bibliotheek@bredene.be.

bibliotheek infokrant
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Is Tina de volgende Miss Coast ?

Oeps, sorry !

Kristina Pauwaert neemt dit jaar deel aan Miss Coast Belgium. Tina, zoals ze zichzelf noemt,
heeft 15 jaar in Bredene gewoond. Haar ‘Miss Coast’-verhaal begon op 19 februari 2011. In
Middelkerke werd ze tot halve-finaliste verkozen en op 2 april van dit jaar tot finaliste van
de Miss Coast Belgium 2011-verkiezing. “Samen met 20 meisjes heb ik nu een toffe tijd”,
zegt Tina. En omdat ze 15 jaar in Bredene heeft gewoond doet ze nu ook een beroep op de
Bredenaars. Stemmen voor haar kan via www.misscoast.be op finaliste nummer 14 Kristina
Pauwaert. Maar je kan haar ook steunen via haar goed doel, VZW Brandwondenkinderen. n

In de zomerkalender, die onlangs in de
bus viel, zijn een aantal foutjes geslopen.
Wij bezorgen u hieronder de correcte
data/uren !

>>

• Maandag 1 augustus om 19u30
(en niet om 10u30!)
Zomeraperitiefshow Nationale Loterij
Evenementenplein MEC Staf Versluys
Gratis !
• Vrijdag 26 augustus (en niet zaterdag
27 augustus) vanaf 18 uur
’t Dorp zingt de zomer uit
Optreden van ‘De Brugse Strangers’
aan de voet van de Watertoren in
Bredene- Dorp.
Meer info: De Watertoren T 059 32 41
30 – Café Olympic T 059 32 29 78
Aanvulling :
• Dinsdag 12 juli - 20 uur
Concert Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Bredene,
Camping Astrid, K. Astridlaan n

Vermeylenfonds viert 35e verjaardag

>>

Het Vermeylenfonds Bredene vierde op zaterdag 14 mei zijn 35e verjaardag. De vereniging
werd voor deze gelegenheid plechtig ontvangen in het Bredense gemeentehuis. Het
gemeentebestuur wil hiermee heel wat voortrekkers van de vereniging, die in 1976 werd
opgestart, danken voor hun belangeloze inzet. n
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Meer weten?
Dienst toerisme Bredene
T 059 56 19 60 - toerisme@bredene.ben

