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Dienstverlening op maat !
Bredene scoort goed als het op dienstverlening aankomt. Met de actie ‘Gemeente’t’huis
– Dienstverlening op maat’ biedt het gemeentebestuur aan inwoners die zich
onmogelijk naar de gemeentelijke diensten kunnen begeven een alternatief.
Ondertussen maken gemiddeld 35 personen per maand gebruik van de geboden
service.
Wat de openingsuren betreft was Bredene destijds een voorloper. Het gemeentehuis
is al jarenlang op zaterdagvoormiddag geopend voor alle inwoners die zich tijdens de
week niet kunnen vrijmaken. Heel wat inwoners maken hier gretig gebruik van.

magazine

Colofon
“Info Bredene” is het officieel
informatieblad van het Bredens
gemeentebestuur. Verschijnt periodiek.

Ook het containerpark is trouwens op woensdag, en dit nog tot
eind september, open tot 18.30 uur.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Willy Vanhooren
Burgemeester
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vrijdag 10 oktober - van 14 tot 17 uur

ontspanningsnamiddag met Willy Sommers
Willy Sommers, Christoff en Lindsay komen naar het Staf
Versluyscentrum voor een spetterende seniorennamiddag.
Bovendien trakteert het gemeentebestuur de senioren
traditiegetrouw op een stuk taart met koffie ! Net als bij
voorgaande shows kunnen de Bredense senioren gratis
genieten van deze show, terwijl niet-Bredenaars 10 EUR
betalen. Vanaf 13 uur is er ook een gratis pendeldienst
voorzien van de bushalte aan het gemeentehuis naar het
Staf Versluyscentrum. Kaarten kunnen bekomen worden
bij de informatiedienst of de dienst toerisme. Opgelet!
Ook Bredenaars dienen over een inkomkaart te
beschikken. n

Actie “Veilig Schoolbegin” in het kader van verjaardag verkeersmascotte
veiligheid

Breendje is 10 jaar
Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseert Bredene traditioneel de
actie “Veilig Schoolbegin”. Ook dit jaar besteedt het gemeentebestuur heel
wat aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving. De Bredense verkeersmascotte ‘Breendje’ (van de hand van striptekenaar Roger Meert) werd dit jaar
trouwens 10 jaar geleden geïntroduceerd en dat moet gevierd worden.
Vorig jaar werden fluorescerende zebraborden
aan de schoolzones geplaatst. Dit jaar
wapperen er aan de schoolpoorten ‘Breendje’vlaggen en kregen de schoolgaande kinderen
tijdens de eerste schoolweek allemaal een
masker van de verkeersmascotte. Zo was
iedereen eventjes “Breendje” !

Eendepootjes op de voetpaden wijzen de weg
naar de schoolpoorten. Traditioneel is er ook
een kleurwedstrijd en als klap op de vuurpijl
wordt dit najaar, ter gelegenheid van de 10e
verjaardag van ‘Breendje’, een groot feest
gehouden in het Staf Versluyscentrum. n

“Breendje” is al 10 jaar in september
prominent in het straatbeeld aanwezig om de
scholieren en ouders de aandacht te vestigen
op een verkeersveilige schoolomgeving.

Het gemeentebestuur heeft
er dit jaar ook voor gezorgd
dat de leerlingen makkelijk
de veiligste weg naar de
school vinden.

Toelagen

Schooltoelage voor basis-schoolleerlingen vanaf 2008-2009.
Er is goed nieuws voor gezinnen met kinderen: veel meer gezinnen dan vroeger krijgen
vanaf 2008-2009 recht op een schoolof studietoelage. De inkomensgrenzen
zijn immers zodanig opgetrokken dat
ongeveer een kwart van alle leerlingen een
schooltoelage zou kunnen aanvragen.

De aanvraag is ook een stuk eenvoudiger
geworden : een aangifteformulier van de
belastingen of een inschrijvingsbewijs van
de school zijn niet meer nodig. Aanvragen
gebeuren bovendien per gezin en niet meer
voor elk kind apart.

Jonge gezinnen
Vanaf september 2008 kunnen ook kleuters
en lagereschoolleerlingen in Vlaanderen een
schooltoelage krijgen. Voor kleuters gaat
het om 80 euro, voor het lager onderwijs
schommelt het bedrag tussen 90 en 180
euro. De gemiddelde toelage voor een kind
in het secundair onderwijs is 377 euro. n

Tussenkomst in schoolabonnement : nu aanvragen !!!
Jongeren tot 18 jaar krijgen al sedert
‘99 van het Bredens gemeentebestuur
een tussenkomst in de kosten van
openbaar vervoer. Sedert vorig schooljaar
bedraagt de maximumtussenkomst in de
schoolabonnementen of andere kosten voor
gemeenschappelijk vervoer 75 EUR. Deze
tussenkomst kan nu worden aangevraagd.

In tegenstelling tot andere gemeenten
beperkt deze tussenkomst zich niet tot
de kosten van een abonnement van
“De Lijn”. Ook wie gebruik maakt van
het gemeenschappelijk vervoer van en
naar de scholen of een instelling voor
gehandicapten of een abonnement neemt
bij bvb. de NMBS komt in aanmerking voor

deze tussenkomst. De aanvraagformulieren
voor deze tussenkomst zijn te verkrijgen
in het gemeentehuis of kunnen worden
gedownload via het digitaal loket. Het
formulier wordt u bovendien ook op
eenvoudige aanvraag (infodienst@bredene.
be - 059/33.91.94) via mail of gewone post
bezorgd. n
veiligheid infokrant
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Structurele maatregelen in
Sluizenstraat hebben effect
In het gedeelte van de Sluizenstraat dat zich situeert binnen de bebouwde kom, mag niet
sneller gereden worden dan 50 km/uur. Niettegenstaande de vele controles met de multanova
wordt vastgesteld dat hier nog steeds te snel wordt gereden. Daarom werden structurele
maatregelen uitgewerkt waardoor er meer remmende factoren in de straat worden ingebouwd.
Het gemeentebestuur wil door 2 wegversmallingen de verkeersveiligheid in de Sluizenstraat
verhogen. Ter hoogte van deze wegversmallingen mag telkens over een lengte van 15 meter
slechts 30 km/uur worden gereden. De nieuwe verkeerssituatie heeft blijkbaar resultaat, want
de voorbije weken werden nauwelijks nog processen-verbaal opgemaakt. n

Kapelstraat :
verbreding voetpad
Eind september krijgt ook het gedeelte van
de Kapelstraat, tussen het Astridcomplex
en de Gentstraat, een verbreed voetpad.
De laatste fase, tussen Gentstraat en
Duinenplein, wordt in het voorjaar 2009
aangelegd. Met deze verbreding wil het
gemeentebestuur als het ware een ‘ramblas’
creëren tussen het Staf Versluyscentrum en
het Duinenplein. Het toeristisch centrum
zal er binnenkort dus opnieuw een stukje
anders uitzien. n

Rondpunt Fritz
Vinckelaan
De voorbereidende werken zijn reeds
gestart, maar vanaf eind september wordt
er in de Fritz Vinckelaan, ter hoogte van
de Darwin, echt werk gemaakt van de
aanleg van een rotonde. Niettegenstaande
doorgaand verkeer mogelijk blijft zullen
de werkzaamheden op drukke momenten
aanzienlijke verkeershinder met zich
meebrengen. De aanleg van deze rotonde
is vooral bedoeld om de sociale woonzone
Noord-Ede te ontsluiten. Daarnaast is het
ook de bedoeling dat de Zeelaan en de
Breendonklaan in de toekomst kunnen
worden doorgetrokken. n

Verkeerssituatie rond Dorpslinde veiliger / Werken Sportstraat naderen voltooiing

De werken aan de voetpaden en parkeer-zones voor de school “De
Dorpslinde” in Bredene-Dorp zijn volledig voltooid. Met deze werken
heeft het gemeentebestuur hier méér parkeerzones voorzien en
veiliger voetpaden. De zone om en rond deze school werd meteen een
stuk verkeersveiliger. Door de doortrekking van de Monnikenstraat
en de heraanleg van het Jagerspad was dit noodzakelijk. n
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De werken aan het laatste gedeelte van de Sportstraat, waarmee
begin mei werd gestart, naderen hun voltooiing. Aannemer Pyra is
gestart met de aanleg van het fietspad en de weg. n

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseerde in september een
colloquium over de toekomst van de Koninklijke Baan. Bredene is gekant tegen een
verduining van de Koninklijke Baan en lichtte dit standpunt tijdens het colloquium
uitvoerig toe.
Ter voorbereiding van de herziening van het
Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan is het
Provinciebestuur momenteel bezig met de
opmaak van een nota inzake verkeerskundige
visie op de Koninklijke Baan. In deze
provinciale nota wordt voorgesteld om de
Koninklijke Baan tussen Bredene en De
Haan te beperken tot 2 x 1 rijstrook en om
het noordelijke gedeelte van de Koninklijke
Baan te laten verduinen. Het Bredense
gemeentebestuur is geenszins te vinden voor
deze plannen.

Bredene wil studie van
de effecten van het
verduiningsconcept
In een uitvoerig schrijven zet het
gemeentebestuur zijn bedenkingen over
deze plannen op een rijtje. Zo wordt in de
studie gesteld dat de huidige capaciteit

(2 x 2 rijstroken) een overschatting lijkt te zijn
van de capaciteit en een verkeersafwikkeling
ook mogelijk lijkt te zijn op 2 keer 1 rijstrook.
Alleen al uit het gebruik van het woord “lijkt”
blijkt duidelijk dat de auteurs van deze nota
hierover geen echte zekerheid hebben en dat
dit niet gebaseerd is op studies. Niettemin
wordt op basis van deze veronderstellingen
voorgesteld om een deel van de Koninklijke
Baan te laten verduinen. Bredene wil dan
ook een studie van de effecten van dit
verduiningsconcept.
De studie, zo meent het Bredens
gemeentebestuur, is vooral opgemaakt vanuit
een ecologische hoek terwijl de doelstellingen
van deze studie precies bereikbaarheid,
toegankelijkheid en ontsluiting van de
kustgemeenten zijn. Daarenboven wordt
in de studie geen rekening gehouden met
de specifieke toestand van Bredene. Uit
een analyse blijkt dat het verkeer op de
Koninklijke Baan in Bredene veel intenser is
dan bijvoorbeeld aan de Westkust. n

Ride en ballen : 14.945 EUR voor het goede doel

Op zondag 14 september vond in Bredene de vijfde editie van de ‘Ride for the Roses’ plaats.
Provinciegouverneur Breyne was bij de aankomst de eerste om rode rozen uit te reiken. Alle
acties ten voordele van de actie “Koop Hoop” (witte ballen) en Ride for the Roses brachten
samen 14.945 euro op ten voordele van Kom op tegen Kanker. Wie trouwens witte ballen
kocht voor de actie “Koop Hoop” nam gratis deel aan de ballenloop.
De prijswinnaars (zie nummer op kaart die aan bal was bevestigd) :
494 (fiets Pinte), 420 (bladzuiger), 208 (voetmassagebad), 523 (panini-rooster), 192 (gsm A.Computer Solutions), 73 (gsm A. Computer Solutions), 180 (hifi-keten), 214 (promopakket),
460 (promopakket), 429 (promopakket). Alle winnaars kunnen hun prijs afhalen op het
gemeentehuis. Het gemeentebestuur wil langs deze weg ook alle sponsors bedanken die
bijgedragen hebben tot de succesvolle “Koop Hoop”-ballenactie. n

Sociale
maximumprijzen voor
gas en elektriciteit
De rechthebbenden op de sociale
maximumprijzen werden vanaf 1 januari
2008 uitgebreid voor mensen met een
jaarlijks belastbaar inkomen onder
23.705,66 euro. Het gaat hier om een
jaarlijkse korting van 50 euro op elektriciteit
en 75 euro voor gas. Bij de afrekeningfactuur
dient U normaal gezien een formulier
te vinden in verband met de vraag naar
inkomstengegevens. We hebben echter
vernomen dat deze procedure vertraging
heeft opgelopen. Deze korting is een feit,
maar dit zal wat later zijn dan verwacht. Via
de volgende Infokrant zult U in de toekomst
vernemen wanneer de kortingsaanvraag
effectief kan gebeuren.
Meer weten ?
sociale dienst, T. 059/33 91 96
socdienst@bredene.be n

Wilsverklaringen
euthanasie registreren
Sedert 1 september voorziet de wet de
mogelijkheid om een wilsverklaring op te
stellen waarin de betrokkene vraagt dat er
euthanasie wordt verricht indien hij door
ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor
een ernstige en ongeneeslijke aandoening
krijgt en hij op onomkeerbare wijze het
bewustzijn verliest. Betrokkene kan - maar
dit is geen verplichting – één of meerdere
‘vertrouwenspersonen’ aanduiden die
ermee belast worden hem in dit geval te
vertegenwoordigen in gesprekken met de
dokters. Let wel : die vertrouwenspersoon
mag niet je eigen dokter zelf zijn. Die
wilsverklaring moet met twee getuigen op
papier worden gezet. Minstens één van
die getuigen mag geen erfgenaam zijn of
anderszins materiëel belang hebben bij de
dood van de patiënt. Kan men zelf niet meer
schrijven, dan mag men dat laten doen
door een persoon die men aanduidt. Zo’n
wilsverklaring is maximaal 5 jaar geldig. Het
is dus van het grootste belang die tijdig te
vernieuwen.
Meer weten ?
dienst bevolking, T. 059/33 91 92
bevolking@bredene.be n

algemeen infokrant
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Bredene verzet zich tegen verduining
Koninklijke Baan

sport

Zondag 9 november 2008

Wapiti Mountainbike Classic Bredene
Op zondag 9 november worden alle mountainbikers opnieuw verwacht in Bredene
voor de Wapiti Mountainbike Classic 2008, een race over 45 km of 20 km op het
strand en door de duinen van Bredene.
Zowel individuelen als teams (3 tot 5
deelnemers) strijden met elkaar voor de
scherpste tijd. Nieuw dit jaar is een klassement
voor jeugd (-18 jaar) en masters (40+). Net
zoals vorig jaar gebeurt de tijdsopname met
electronische chip. De start wordt gegeven
op het strand ter hoogte van de Twins
om 14 uur. De Wapiti Mountainbike Classic
Bredene is dit jaar de tweede manche van
het Mountainbike Kustcriterium 2008-2009;
de “superprestige” van de strandraces. Dit
regelmatigheidscriterium omvat in totaal 6
wedstrijden die plaatsvinden in de periode
van oktober 2008 tot maart 2009. Er is een
overkoepelend klassement met een leidertrui

en daaraan verbonden een prijzenpot. Meer
info over het Mountainbike Kustcriterium
vindt men op www.golazo.com n

‘Run again’ in september

Seniorenturnen
opnieuw van start
Samen met de meeste traditionele sporten
start in september ook het seniorenturnen.
Een deskundige begeleider zorgt voor een
seizoen lang gezonde ontspanning. Nog tot
einde juni volgend jaar, met uitzondering van
de schoolvakanties, kunnen senioren elke
donderdagnamiddag tussen 14 en 15 uur
terecht in het gemeentelijk sportcentrum.
Voor 1 EUR per sessie ontvangt men
gratis begeleiding, gebruik accommodatie,
materiaal en verzekering. Elk laatste turnuur
van de maand wordt er even nagepraat bij
een door het gemeentebestuur aangeboden
koffie en versnapering in de cafetaria
van het zwembad. Voordien inschrijven
is niet nodig, kom gerust even langs voor
een kennismaking, hetzij als deelnemer
hetzij als toeschouwer. Na de turnsessie,
tussen 15 en 16 uur, wordt het zwembad
voorbehouden voor senioren. n

Sport binnenkort

In navolging van het opnieuw zeer succesvolle start-to-run project van het voorjaar
wordt in september, onder de enthousiaste leiding van Erik Wybouw, doorgetraind
naar de 10 km-grens. Bedoeling is om straks in groep te kunnen deelnemen aan
de jaarlijkse bijzonder sfeervolle eindejaarsloop. De sessies gaan door op het
voetbalterrein van het sportcentrum op dinsdag (19u.), donderdag (19u.) en zondag
(9u30), zijn gestart op 9 september en eindigen op 11 december. Inschrijven kan
tegen de prijs van 5 EUR aan de kassa van het zwembad. n
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• Zondag 5 oktober 2008 :
Herfstwandeltocht met start en aankomst
in de cafetaria van de sporthal. Inschrijving
tussen 8 en 15 uur. Afstanden: 7, 14 en 21
km.
• Dinsdag 11 november 2008 :
Wandelen voor vrede en verdraagzaamheid
met voorafgaandelijk ontbijt in MEC Staf
Versluys n

In verschillende Vlaamse gemeenten moesten de speelpleinen deze zomer
kinderen weigeren of zelfs hun deuren sluiten. Deze speelpleinen kunnen de grote
toestroom aan kinderen niet bolwerken. Ook het Bredens gemeentebestuur werd
de voorbije jaren geconfronteerd met een toenemende vraag naar kinderopvang.
In die mate zelfs dat
de capaciteit van
de
buitenschoolse
kinderopvang,
die
nochtans 102 kinderen
kan opvangen, in de
zomer ontoereikend
dreigde te worden.
Er werd hier echter
tijdig op gereageerd
door de vroegere
speelpleinwerking Mini
-club om te vormen
tot volwaardige en
kwalitatieve
kinderopvang. Hiermee was onmiddellijk ook het
ZWIB of Zomerwerking in Bredene geboren.

Met deze zomerwerking
van de buitenschoolse
kinderopvang creëert het
gemeentebestuur tijdens de
zomer meer dan 100 extra
opvangplaatsen.
De voorbije zomer werden in het ZWIB
en de buitenschoolse kinderopvang
samen gemiddeld 185 kinderen per dag
opgevangen.

6250 EUR subsidie
Kind en Gezin heeft aan het ZWIB, een
subsidie toegekend van 6.250 EUR. Bredene
krijgt deze subsidie omdat met ’t ZWIB tijdens
de zomer extra plaatsen buitenschoolse
kinderopvang werden gecreëerd. Deze
subsidie moet worden gebruikt voor de
extra personeelskosten tengevolge van het
creëren van de extra kinderopvang. Om
tegemoet te kunnen komen aan de grote
vraag naar kinderopvang tijdens de zomer
werden door het gemeentebestuur in juli en
augustus immers telkens 16 jobstudenten
aangeworven. Deze jobstudenten werden
begeleid en ondersteund door een aantal
professionele medewerkers van de
buitenschoolse kinderopvang. n

Maandag 24 november

sociaal

Genoeg kinderopvang in
zomer

Week van de Smaak
De Bredense vrouwenverenigingen KAV,
Markant, VIVA-SVV en Zijkant slaan
andermaal de handen in elkaar en
organiseren samen een activiteit in het
kader van een tweede editie van de “Week
van de Smaak”. Deze week van de smaak
staat dit jaar in het teken van gastland
Frankrijk en kreeg de veelzeggende titel
“A la bonne femme” mee. De activiteit van
de Bredense vrouwenverenigingen vindt
plaats op 24 november a.s. om 19 uur
in het Staf Versluyscentrum. Ingrediënten
van deze avond zijn een voordracht met
als thema “Tafelen een kunst”, minigerechtjes, drankje en een optreden
van het Bredens Accordeon Gezelschap.
Inkom bedraagt 8 EUR (aperitief en minigerechtjes zijn hierin inbegrepen) n

Donderdag 13 november

De burgemeester
kookt
Tientallen burgemeesters uit heel
Vlaanderen slijpen opnieuw hun messen
en koken hun beste creatie. Ook de
Bredense burgemeester zal, in het kader
van de Week van Smaak, zijn kooktalent
demonstreren. Wie wil smullen van de
culinaire prestaties van de burgemeester
kan op donderdag 13 november a.s.
om 11 uur in het Staf Versluyscentrum
terecht. Voor de prijs van 10 EUR krijgt
u een aperitief, een creatie van de chef
(de burgemeester dus), koffie en gebak.
Kaarten: gemeentelijke informatiedienst,
059/33 91 95. n

sociaal infokrant
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Zaterdag 1 november – 18u30

Donderdag 9 oktober - 20 uur

HalloWEEN je al ?

Quiz voor de Bredense
verenigingen

Halloween wordt opnieuw één en al bibberen en
beven in Bredene. Het MEC Staf Versluys is op
zaterdag 1 november om 18u30 de startplaats
voor een ijzingwekkende avond. Kinderen die
verkleed zijn kunnen zich laten schminken door
professionele grimeurs. Er zijn animatieacts
en er worden workshops georganiseerd.
Terzelfdertijd wordt het evenementenplein
in lichterlaaie gezet met een magisch vuurspektakel. Tussen 19 en 20 uur kan iedereen
‘op eigen risico’ aan de griezeltocht door de
duinen beginnen. Voor de kleinsten kunnen
in het centrum lampionnen aangekocht
worden. De toegang wordt verleend door een
angstaanjagende bewaker die zich schuil houdt
in de duinen aan de voetgangersbrug. Ook een
heks die zorgt voor de nodige griezelverhaaltjes
is van de partij. De wandeling zal ook dit jaar
barsten van de huiveringwekkende, griezelige,
bloedstollende verrassingen. Iedereen is bij
deze dus gewaarschuwd! Van zodra de TWINS
beachclub in zicht is, kunnen de deelnemers

In navolging van de
succesvolle eerste
editie van vorig
jaar organiseert het
gemeentebestuur
opnieuw een quiz
voor
Bredense
verenigingen. Een
ploeg bestaat uit
3 personen en
deelname is gratis.
Wie over een goede
algemene kennis
beschikt en bovendien op de hoogte is van
wat er reilt en zeilt in Bredene moet niet
aarzelen : inschrijven is de boodschap. De
deelnemers hebben 50 vragen (verspreid
over 5 categorieën) de tijd om te bewijzen
dat ze de slimste vereniging zijn van
Bredene. Naast onsterfelijke roem, staan er
vooral ook mooie geldprijzen op het spel.

opnieuw rustig ademhalen, want dit is het
eindpunt van de tocht. Om te bekomen wordt
hier een gratis jenever of kommetje heksensoep
voor de kids aangeboden. Omstreeks 20u30
vindt op het strand aan de TWINS club een heus
slotspektakel plaats met als apotheose het
verbranden van de heks! Daarna kan nog verder
gefeest worden op de vrolijke deuntjes van een
coverband. n

Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 - 20 uur:
19 - 20 uur :
19 - 20.30 uur:
19 - 22 uur:
20 - 22 uur:

Workshops en kindergrime in MEC Staf Versluys
Animatie in en rond het MEC Staf Versluys en vrije start griezeltocht door de duinen
Optreden coverband aan Twins Beachclub
Gratis soep en jenever
Slotspektakel aan Twins Beachclub met heksenverbranding en optreden coverband

Jeugdraad en jeugdadviseurs fuiven samen!
De Bredense jeugdraad en de 15 dit jaar
‘afgestudeerde’ jeugdadviseurs slaan de
handen in elkaar en organiseren op vrijdag
26 september a.s. samen een fuif in het MEC
Staf Versluys. De fuif kreeg de titel ‘Back to
the future’ en wordt een gezellige mix van de
beste partymuziek uit de jaren 60, 70, 80 en
90. Op die manier mikken de organisatoren

niet enkel op het echt jonge publiek, maar op
een zo ruim mogelijke doelgroep. Kaarten
voor de fuif kosten 4 EUR in voorverkoop en
zijn verkrijgbaar aan de balie van het MEC
Staf Versluys, bij de jeugddienst, de leden van
de jeugdraad en de jeugdadviseurs. Aan de
deur betaal je 6 EUR. n

Revenge 88 sluit Latent Talent 2008 af
Op vrijdag 31 oktober spelen lokale
bands opnieuw de pannen van het Staf
Versluyscentrum voor de derde editie van
‘Latent Talent on stage’. Voor deze editie
willen maar liefst acht lokale bands zichzelf
aan een breder publiek voorstellen. Het
wordt een uiteenlopende mix van pop, (punk)
rock(’n’roll), metal en hardcore. Volgende
bands staan zeker al op het podium: The
Brave Do Not Fear The Grave, General Lee,
Horizons, Deceiving #7, Aztec Pilot en The
Archest. Afsluiten doen we dit jaar met het
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Oostendse punkrockgeweld van Revenge 88
(finalist Humo’s Rock Rally 2006). Frontman
Frank Dubbe neemt ook de aankondiging
van de bands voor zijn rekening. De deuren
gaan open om 15u30, om 16u start de eerste
band. Inkom voor 19u is gratis, daarna betaal
je 4 EUR aan de deur. Voor meer info, check
regelmatig de website www.jonginbredene.
be en onze MySpace (www.myspace.com/
jeugddienstbredene). n

Meer weten ?
dienst toerisme, T. 059/56 19 70
toerisme@bredene.be n

woensdag 8 oktober - 15 uur

Wie wordt het nieuwe
‘Brein van Bredene’?
Op woensdag 8 oktober vanaf 15 uur
vindt in het Staf Versluyscentrum de
tweede editie plaats van de kinderquiz
‘Het Brein van Bredene’. In deze superspannende quiz voor kinderen tussen 6 en
12 jaar gaan we op zoek naar de opvolger
voor het Brein van 2007, Sarah Molkens.
In een aantal, steeds moeilijker wordende
rondes, nemen verschillende ploegen het
tegen elkaar op. Elke ronde valt er 1 team
af, tot er uiteindelijk 1 ploeg overblijft, die
het individueel tegen elkaar opnemen in
de finale. De winnaar van die finale mag
zichzelf een jaar lang het nieuwe ‘Brein van
Bredene’ noemen. Inschrijven voor deze
kinderquiz kan telefonisch op het nummer
059/56 19 64 of via jeugddienst@bredene.
be. n

Indoor kinderrommelmarkt
Wegens het slechte weer kon de kinderrommelmarkt van 12 augustus op het Duinenplein niet
doorgaan. De jeugddienst organiseert daarom op zondag 5 oktober 2008 tussen 9 en 18u een
indoor kinderrommelmarkt in het MEC Staf Versluys. Komen rondneuzen blijft gratis, wie zelf
spulletjes wil verkopen kan voor de democratische prijs van 2,50 EUR een tafel huren (max. 1
tafel per kind). De kinderrommelmarkt is strikt voorbehouden voor kinderen en jongeren tot 18
jaar, er mogen enkel
kinder- en babyspullen en -speelgoed
verkocht
worden. Een tafel
reserveren kan tot
26/09/2008 via het
digitaal formulier op
de website www.
jonginbredene.
be of via mail
(jeugddienst@
bredene.be).
De
plaatsen zijn beperkt,
dus vol is helaas vol.
n

Filmvoorstellingen
najaar

jeugd

Zondag 5 oktober – 9 uur

Ook in het najaar plant de jeugddienst
opnieuw een aantal filmvoorstellingen op
woensdagnamiddag (behalve op 23/12) in
het MEC Staf Versluys. De film start telkens
om 15u30, een ticket kost 2 EUR. Wie tickets
op voorhand wil bestellen, kan dit aan de
balie van het MEC Staf Versluys.
De volgende films staan op het programma:

woensdag 24/09/2008
Alvin en de chipmunks
woensdag 15/10/2008
Enchanted
woensdag 29/10/2008
Plop en de pingiun (o.v.)
woensdag 26/11/2008
Kung Fu Panda

Recreatiezone Duinenplein opent feestelijk

dinsdag 23/12/2008
Horton (o.v.)

Nieuwe sessie gratis
theoretische rijlessen

In 2007 werden de eerste speelpleintoestellen op het Duinenplein geplaatst. In 2008 werd
het speelplein uitgebreid met extra toestellen. In het voorjaar van 2008 werden hier ook
petanquevelden aangelegd. Reden genoeg dus om dit plein feestelijk te openen, en dat
gebeurt op zondag 21 september van 14 tot 17 uur. De kinderen kunnen er genieten van
allerlei kindernanimatie. Als klap op de vuurpijl is er ook een Kids on Air Party! De ouders
kunnen ondertussen deelnemen aan een petanquewedstrijd. n

Je hebt nog geen rijbewijs maar wil dat
binnenkort halen zonder al te veel te moeten
betalen? Dan geven wij je alvast een
duwtje in de rug! Jaarlijks organiseert de
jeugddienst een 4-tal sessies theoretische
rijlessen, onder leiding van een erkend rijinstructeur. De lessen zijn helemaal gratis
en geven je een perfecte voorbereiding voor
het theoretisch examen. De volgende sessie
rijlessen gaat door van maandag 13/10/2008
tot en met donderdag 16/10/2008, telkens
van 19u tot 22u in het gemeentehuis. Wil
je deelnemen deze sessie, dan moet je op
voorhand inschrijven bij de jeugddienst. Dat
kan telefonisch op het nummer 059/56.19.64
of via mail (jeugddienst@bredene.be).
Vermeld zeker je naam, adres, GSM-nummer
en geboortedatum. Je ontvangt daarna thuis
bevestiging van je inschrijving. n

jeugd infokrant
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Tournée Muséale 16/11/08

Bezoek gratis Brugse Musea op 16 november
De Brugse Musea houden elk najaar op een zondag een gratis opendeurdag voor
een specifieke gemeente uit de provincie die hierrond met hen wil samenwerken.
Dit jaar is Bredene op de kar gesprongen.
Op zondag 16 november is het dan ook zover.
Alle Bredenaars mogen die dag op vertoon
van identiteitskaart gratis binnen in bijna alle
Brugse Musea.

Ook de tentoonstelling
‘Kantlijnen’ is die dag gratis
te bezoeken.
De dienst Brugse Musea stelt die dag ook
gratis shuttle-busjes ter beschikking om
Bredenaars van museum naar museum te
vervoeren! Ook hier geldt de identiteitskaart
als bewijs. De Dienst Brugse Musea
zullen die dag soepel zijn voor nieuwe
Bredenaars waarvan het adres nog niet op
de identiteitskaart staat. Neem hiervoor
vooraf contact met de Bredense cultuurdienst
(059/56 19 66). Alle verenigingen, bedrijven
en organisaties uit Bredene kunnen ook
deelnemen. Deze verenigingen, bedrijven
en organisaties die leden hebben die niet in
Bredene wonen dienen echter wel de namen
van deze personen door te geven aan Bram

Lancsweert van de brugse musea (bram.
lancsweert@brugge.be – 050/44.87.43).
De dag zelf kan dit nog telefonisch. Op de
Bredense culturele dienst ligt een speciale
brochure over deze Tournée Muséale ter
beschikking. Profiteer van dit eenmalig, uniek
aanbod! n

Open Monumentendag

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van de Raad van Europa met steun
van de Europese Unie. Dit jaar vierde Vlaanderen op zondag 14 september 2008 zijn
20ste Open Monumentendag met als thema “20ste eeuw”. In Bredene werkte de Open
Monumentendag-werkgroep met de heemkring Ter Cuere een wandeltocht uit. Het
Dienstencentrum Sas, de Sint-Jozefskerk, KW Ibis, de sluizen van Sas-Slijkens en het
clubhuis Sport Nautique werden opengesteld voor het publiek. Er waren tentoonstellingen
opgesteld over de oude elektriciteitsfabriek, de geschiedenis van de kerk met zijn klokken,
het schoolleven door de jaren heen in KW Ibis, de bouw van de sluizen en een tentoonstelling
met attributen over expo 58. n
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Inschrijven tot 10 oktober

Arnoevoo 2008
Voor de zevende maal organiseert het
gemeentebestuur
de
kunstwedstrijd
“Arnoevoo”.
Met deze kunstwedstrijd
wil het gemeentebestuur hedendaagse
kunst promoten en jonge kunstenaars
expositiegelegenheid aanbieden. Arnoevoo
wordt opengesteld voor zowel professionele
als amateurkunstenaars die op datum van
deelname de leeftijd van 36 jaar niet bereikt
hebben. Voorwaarde is wel dat ze in het
Vlaamse landsgedeelte woonachtig zijn.
Alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen zoals tekenkunst, grafiek,
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie,
film, video, multimedia, mixed media,…
komen in aanmerking voor de wedstrijd.
Een deskundige jury kent aan vijf laureaten
van de wedstrijd geldprijzen van 1000
euro, 750 euro en drie keer 250 euro toe.
Daarnaast kent de werkgroep kunstenbeleid
van de culturele raad ook nog eens een prijs
van 500 euro toe aan de beste kunstenaar
uit de discipline die via de jurering het minst
aan bod komt. Deelnemers kunnen zich
inschrijven tot en met 10 oktober 2008 !
Inschrijvingsformulieren en deelnemingsreglement zijn te verkrijgen bij de dienst
cultuur, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene, tel.
059/56 19 66, e-mail: cultuur@bredene.be
n

bibliotheek

Bibliotheekweek 2008
Ook dit jaar wil de Bibliotheekweek het bibliotheekimago een duw in
de rug geven. De slogan van Bibweek 2008 is opnieuw: “De Bib. Het
leven van A tot Z”. Met deze bibliotheekweek wil de sector nieuwe
jonge gezinnen overtuigen, trouwe leden verwennen en bevestigen
in hun lidmaatschap. De bibliotheekweek vindt dit jaar plaats van 11
t.e.m. 19 oktober. In bibliotheek “De Leestuin” kunnen leesbeesten
terecht voor volgend programma:
• een verwendag in teken van het gezin
• een lezing en infosessie rond onthaasten
• een infosessie met een styliste n

Opruiming in de bib

Deuren open in kunstacademie

Naar jaarlijkse gewoonte vindt er een
opruiming plaats in de bib. Licht beschadigde
bestsellers, verouderde naslagwerken en
minder uitgeleende materialen ruimen plaats
voor nieuwe exemplaren. De opbrengst gaat
opnieuw naar 11.11.11. Geïnteresseerden
kunnen hiervoor nog in de bibliotheek terecht
tot dinsdag 30 september. n

Kinder- en Jeugdjury
zoekt kinderen

Op zaterdag 13 september hield de gemeentelijke kunstacademie “Albert Claeys” naar
jaarlijkse traditie een spetterende opendeurdag. In de leslokalen maakten de bezoekers
kennis met de werking van de kunstacademie. De kinderen leerden er de kunst van
het portretteren van striptekenaar Roger Meert. Er waren ook workshops pottendraaien
en er werd een fototentoonstelling geopend met foto’s van de cursisten van beide
fotografiecursussen. n

Ben je steeds op zoek naar goede verhalen?
Heb je zin om met leeftijdsgenoten over boeken
te praten? Neem dan deel aan de Bredense
Kinder- en Jeugdjury! Er zijn leesgroepen voor
alle leeftijden, van kleutertjes tot 14-jarigen.
Als jurylid krijg je een 10-tal boeken te lezen
en te beoordelen. De boeken worden dan
samen met een begeleider in een leesgroep
besproken. Hiervoor komen de juryleden,
tussen oktober en maart, 5 keer samen in de
bibliotheek.
Inlichtingen en inschrijvingen in de bibliotheek
en dit tot 27 september. n

bibliotheek infokrant
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In Wiekevorst vond van 14 tot 17 augustus het Belgisch Kampioenschap Dressuur YoungRiders plaats. De Bredense Charlotte Helsmoortel reed met haar 18-jarige Worodin de eerste
dag zeer sterk en behaalde een score van 65.289%, goed voor een 2de plaats. Ze kon haar
plaats behouden over de drie dagen en tijdens de finale-kür op muziek behaalde ze zelfs
68.25%, goed voor een 2de plaats in het eindklassement. n

Op het Belgisch
Kampioenschap (Bic
techno 293 (surfen)
in Westende kwam
ook een Bredenaar
aan de start. Björn
Coucke is 15 en
aangesloten bij de
Oostendse club vvw
Inside-Outside. Aan dit kampioenschap ging
een intensieve trainingsweek aan vooraf,
eveneens in Westende. Bjorn behaalde de
11e plaats en is daarmee 6de Belg. In zijn
categorie (under 17-boys) verschuift hij in
de voorlopige tussenstand van het Belgische
kampioenschap van de 4de naar de 2de
plaats.
http://www.technotalents.nl/
http://bictechno293.blogspot.com/ n

>>

Björn Coucke staat 2e
op BK Bic Techno 293

>>

Charlotte Helsmoortel is Vice-Belgisch
kampioen dressuur

André Goethals is 45
jaar (hoofd-)redder

Familie Vanoverbeke outstanding in BK Golfsurf

>>

De Bredense familie Vanoverbeke heeft het eind augustus uitstekend gedaan tijdens het
Belgisch kampioenschap golfsurfin het Franse Moliets. Vader Bruno Vanoverbeke haalde
de halve finale en zoon Matthias stootte door tot de finale. Zus Delphine deed het in haar
categorie nog beter en werd Belgisch kampioen. Bruno, Matthias en Delphine zijn lid van de
Bredense surfclub Twins. n

>>

André Goethals sinds jaar en dag het hoofd
van onze strandredders, werd dit jaar voor
de 45e maal en dit onafgebroken door het
gemeentebestuur aangesteld als (hoofd-)
redder. Voldoende reden voor zijn collegaredders om een verrassingsfeestje te bouwen.
Nagenoeg 200 redders en oud-redders waren
aanwezig in het Staf Versluyscentrum om de
45 jaar dienst te vieren. Voor André Goethals,
die niet alleen hoofdredder is maar tevens
coördinator is van het WOBRA dat instaat voor
de opleiding van de strandredders, was het
feest en de aanwezigheid van veel van “zijn”
redders en oud-redders een eerbetoon voor
zijn loopbaan. n
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