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MIJN LAATSTE VOORWOORD
Beste inwoners,

magazine

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

De massale opkomst op het bal naar aanleiding van “20 jaar burgemeester”, de
schouderklopjes en de felicitaties met het geleverde werk hebben mij enorm veel
plezier gedaan. Ik heb altijd verkondigd dat politiek o.m. betekent “zich meester
maken van de macht, maar die macht ook meester te blijven”. Het komt er vooral
op aan die macht te beheersen, te delen met en te delegeren naar collega’s uit het
schepencollege en de gemeente-, OCMW - en politieraad. Zeker in een democratie !
Politiek beoefenen en macht uitoefenen maakt ook moe. Op 62-jarige leeftijd laat ik
evenwel mijn team, deze prachtige gemeente en de inwoners niet in de steek. Vanaf
nu wens ik mijn enthousiasme en creativiteit meer in de luwte ten dienste te stellen.

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,
Kim D’Hooghe, Virginie Bultynck, Katie Van de
Weghe, Sandra Roelens, Sven Borrey, Melissa
Wolters, Dina Rotsaert, Hilde Vansteenkiste.
Foto’s: Pascal Rosseel, Kevin Mollet.
Druk en lay-out : Lowyck Drukkerij

Een generatiewissel komt dikwijls veel te laat, omdat sommigen zich te lang aan
de macht vastklampen. Meestal wordt dit genadeloos afgestraft. Persoonlijk heb
ik niet nagelaten om mijn ervaring ten dienste te stellen van de vrienden-collega’s.
Het spreekt vanzelf dat wij politici in Bredene, konden rekenen op veel bekwaam
personeel. Van gemeentesecretaris tot straatkeerder, van korpschef tot wijkagent, van
OCMW-secretaris tot werkvrouw : voor iedereen heb ik respect en allen wil ik danken
voor de inzet en medewerking de voorbije jaren.
Bredene was tevens een voorloper wat “inspraak” en “luisterbereidheid” betreft. Maar
uiteindelijk zijn het de verkozenen die moeten hun verantwoordelijkheid nemen en
durven beslissen. Ik heb er steeds voor gezorgd dat de drempel om mij te bereiken
of te spreken zeer laag was. Luisterbereidheid en overleg waren enorm belangrijk bij
het uitoefenen van mijn ambt.
Ik was enorm graag uw burgemeester. Ik zal het missen.
Maar er is ook nog leven na en buiten de politiek. Ik weet
het zeker. Van dit nieuwe leven wens ik nu te proeven.
Mijn opvolger en het aangepaste team wens ik het allerbeste
toe !
Willy Vanhooren
Burgemeester

Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Willy Vanhooren
Centrumplein 1 – Bredene

Zoek je een geschikte locatie voor je feest ?
OPENINGSUREN
GEMEENTEHUIS

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur 13.30 - 17 uur
8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur
8.30 - 12 uur
-
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Op zoek naar de geknipte locatie voor uw
huwelijksfeest ? Staat een personeelsfeest
op het programma ? Is uw huis te klein voor
de babyborrel van uw pasgeboren spruit ? Of
staat een communie- of lentefeest voor de
deur en vindt u een traditioneel restaurant
maar niets voor de kinderen ? Op amper
100 meter van strand en duinen biedt het
Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys u

een zee aan originele troeven. Niet alleen
door deze unieke ligging maar ook door het
hypermoderne design van het gebouw zal uw
feest het modale overstijgen. Er is bovendien
ruime parkeergelegenheid voor de deur.
Wedden dat uw feest een bruisend succes
wordt ? Contacteer ons voor een vrijblijvende
afspraak en laat u inspireren: 059/56 19 60 www.stafversluyscentrum.be n

algemeen

Iben Vantorre is 16.000e Bredenaar
De op 7 juli jl. geboren Iben Vantorre is de 16.000e inwoner van Bredene. Onlangs
werd Iben samen met zijn ouders ontvangen in het gemeentehuis en kreeg hij een
geschenk. Al zullen zijn ouders, broer of zus het hem later wellicht nog in zijn oor
moeten fluisteren, want kleine Iben keek tijdens de ontvangst verbaasd op met
zoveel volk om zich heen.
Het Bredense bevolkingsaantal blijft ook in
2009 stijgen. In 2008 groeide het Bredense
bevolkingsaantal nog met 303 inwoners tot
15.903. Ondertussen is de kaap van 16.000
inwoners overschreden. Bredene is en blijft
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Vele
nieuwe gezinnen hebben zich gevestigd in de
bouwrijpe verkavelingen in de Groenendijk,
Fritz Vinckelaan, Monnikenstraat, Vredestraat,
Oudekreekweg en Pamelkreekweg.

in stedelijk gebied. Bredene is door de Vlaamse
overheid opgenomen binnen het stedelijk
gebied Oostende. De norm binnen stedelijk
gebied is minimum 25 woongelegenheden per
hectare. Dit betekent o.m kleinere percelen
die ook aan elkaar worden gekoppeld met
zijdelingse en ruggelingse schakeling. In het
strategisch woonproject “Kop van ‘t Sas” (zie
ook pagina 7) moeten op lange termijn 600
woongelegenheden worden gecreëerd.

20.000 inwoners in zicht
Met de talrijke verkavelingen die nog
bouwrijp moeten worden gemaakt houdt
Bredene rekening met een stijging van het
bevolkingsaantal tot 20.000 inwoners. In
de sociale woonzone Noord-Ede, waarvan
de infrastructuurwerken zich ondertussen in
een ver gevorderd stadium bevinden, werd
de eerste bouwvergunning reeds afgeleverd.
De doortrekking van de Zeelaan staat voor de
volgende jaren op het programma. Bovendien
wil de Vlaamse overheid dat we dichter bij
elkaar gaan wonen en dit dan nog bij voorkeur

Aandacht voor inwoners
Met de expansieve groei van Bredene verliest
het gemeentebestuur echter de behoeften
van de inwoners niet uit het oog. Zo wordt
aandacht gegeven aan voldoende groen,
veilige voetpad- en fietsverbindingen,
verkeersveiligheid met o.m. woonerven.
Bredene heeft heel wat te bieden voor jonge
gezinnen. De investeringen in kinderopvang,
vrijetijdsinfrastructuur en een aangename
leefomgeving spreken duidelijk heel wat
jonge gezinnen aan.

Werken aan vergrijzing
Niettegenstaande Bredene demografisch
een ‘jonge’ gemeente is verliest het
gemeentebestuur ook de toekomstige
vergrijzing niet uit het oog. Door de bouw van
het Sociaal Huis kan het bejaardencentrum
Wackerbout worden gerenoveerd en ook de
plannen voor de bouw van service-flats zitten
al in een vergevorderd stadium. n

Actie eindejaarsverlichting

Al 20 jaar sfeer tijdens eindejaar
Ook dit jaar wordt het eindejaar in Bredene
sfeervol en gezellig. Reeds voor het 20e jaar
op rij organiseren de Bredense wijkraden
en het gemeentebestuur immers de actie
Eindejaarsverlichting. Rond deze actie wordt
een wedstrijd georganiseerd. Het succes
van deze actie hangt immers af van de
medewerking van alle inwoners. Deelnemers
aan de actie maken kans op één van de
hoofdprijzen. De rangschikking wordt per wijk
opgemaakt. Maar ook wie geen hoofdprijs
wint krijgt een geschenk. Wie wil deelnemen
kan bijgaande inschrijfstrook invullen. Op
telefonisch verzoek krijgt men trouwens
een deelnemingsformulier thuisgestuurd.
De prijsuitreiking is voorzien tijdens de
kerstboomverbranding op zaterdag 9 januari
2010.

Meer weten ?
Informatiedienst T. 059/33 91 95 n

knip mij uit

Inschrijfstrook
................................................................................................................................... (naam)
schrijft zich in voor de actie “Eindejaarsverlichting

2009”

Adres : . .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tel. : ......................................................................................................................................
Deze strook binnenbrengen op het gemeentehuis vóór woensdag 16 december 2009
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Bredense week in beeld
Het bal der bals
Als afsluiter van de week van de Bredenaar
organiseerde Willy Vanhooren begin oktober
zijn laatste bal als burgemeester van Bredene.
Willy Sommers trok tijdens een spetterend
optreden met aanstekelijke meezingers het
feest op gang. De deejay van dienst deed de
rest en zorgde voor een zwoele nacht in het
Staf Versluyscentrum. n

Team Beaufort wint !
Het auditorium van het Staf Versluyscentrum
liep goed vol voor de 3e editie van de Quiz
voor Bredense Verenigingen. 59 verenigingen
hadden zich ingeschreven om mee te dingen
naar de overwinning. De quiz bestond uit 5
proeven. Het was uiteindelijk Team Beaufort,
een wielrennersclub die reeds 3 jaar
competitief bezig is, die met de hoofdprijs van
400 EUR aan de haal ging. De oorspronkelijke
rangschikking werd naderhand nog gewijzigd
omdat een foutief antwoord niet werd
opgemerkt. n

Senioren uit de bol
De week van de Bredenaar ging van start
met een spetterend seniorenfeest. Tijdens
een uitverkochte shownamiddag zorgden de
charmezangers Mieke en Bart Kaëll voor een
enorme ambiance in het MEC Staf Versluys.
Naast optredens werden de senioren
overigens ook opnieuw getrakteerd op een
lekker stuk taart met koffie. n

Aurélie Steen is het nieuwe Brein van Bredene
De 10-jarige Aurélie Steen uit de Vrije
Basisschool Duinen mag zichzelf voortaan
een heel jaar lang het ‘Brein van Bredene’
noemen. In een superspannende quiz, die
kadert in de “Week van de Bredenaar”, liet
zij meer dan 50 kinderen achter zich en
scoorde in de finale het sterkste resultaat. Zij
mocht uit handen van haar voorganger Kevin
Raets haar certificaat ontvangen en was
natuurlijk apetrots. Aurélie was na afloop
sprakeloos maar kon na enkele minuten
toch uitbrengen dat ze niet had verwacht te
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winnen. “De vragen waren makkelijk in het
begin maar werden steeds moeilijker. Vooral
de finalevragen waren echt niet simpel”,
aldus het kersverse Brein. Dat Aurélies grijze
hersencellen goed werken, bewees ze door
ook het oude Brein, die voor de sport ook de
finale meespeelde, met 1 punt te verslaan.
Dat deelnemen belangrijker is dan winnen,
werd nogmaals onderstreept doordat elke
deelnemer met een leuke prijs naar huis ging.
n

De nieuwe voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie zijn ondertussen van
kracht. In de nieuwe regeling komen niet langer tien maar acht categorieën van
werken in aanmerking, vooral luxe moet het ontgelden. De lijst met categoriëen
van werken is herleid naar acht. Voor elke categorie is er een maximaal bedrag
waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.
Werken die te maken hebben met
afwerking (gevelbekleding en -bepleistering,
dekvloeren, wandtegels, binnendeuren,
tweede badkamer of toilet) of met isolatie
komen niet meer in aanmerking. Er verandert
niets aan de toetredingsvoorwaarden. Wie op
dit moment een aanvraag kan indienen, zal
dat ook in de toekomst kunnen doen. De
maximale inkomensgrens van 53.350 euro
(inkomen 2006 – aanvraag 2009) blijft dus
gehandhaafd. Ook het bestaande maximum
voor het premiebedrag (10.000 euro) en
het bestaande minimum voor de aanvaarde
facturen blijven gehandhaafd. Wat verandert
en nu wel? Er zijn aanpassingen aan de
werken die in aanmerking komen en aan de
berekening van de premie.

Voor de premieberekening
worden er voortaan twee
percentages gehanteerd
Voor eigenaars die hun gerenoveerde
woning ter beschikking stellen aan
een sociaal verhuurkantoor blijft het
berekeningspercentage, dat op de aanvaarde
facturen wordt toegepast, gehandhaafd op

30 %. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf
bewonen en die een gezamenlijk belastbaar
inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag)
hebben dat niet meer bedraagt dan 26.680
euro, te verhogen met 1.390 euro per persoon
ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan
dat bedrag, dan zal het premiepercentage
beperkt worden tot 20 % van de aanvaarde
facturen.
Al aanvraag ingediend?
De behandeling van de aanvraag door de
huidige of nieuwe regeling is afhankelijk van
de aanvraagdatum. Er verandert dus niets voor
wie al een aanvraag ingediend heeft. Wie een
aanvraag indient voor de inwerkingtreding
van de nieuwe regeling kan achteraf geen
nieuwe facturen toevoegen. Bij het indienen
van een eventuele nieuwe aanvraag krijgt je
dossier de behandeling volgens de regels die
op dat moment gelden.
Wanneer?
De wijzigingen zijn reeds op donderdag 29
oktober 2009 in voege getreden.
Meer weten ?
Dienst huisvesting 059/33 91 76
huisvesting@bredene.be n

Meer toepassingen
voor eID

sociaal

De renovatiepremie wordt anders

Het aantal toepassingen om documenten
elektronisch te ondertekenen neemt alsmaar
toe. De toepassingen zijn nu voor het eerst
gegroepeerd op een nieuwe portaalsite van de
overheid. Voor een elektronische handtekening
zijn een elektronische identiteitskaart en een
kaartlezer nodig. De handtekening is even
rechtsgeldig als een gewone handtekening.
De bestaande toepassingen staan nu voor het
eerst gegroepeerd op een nieuwe portaalsite
van de overheid: my.belgium.be. De site
verzamelt meer dan honderd toepassingen,
en in de toekomst zullen die nog worden
uitgebreid. Tegen eind dit jaar zullen alle
Belgen in het bezit zijn van een elektronische
identiteitskaart. Vanaf volgend jaar verdwijnt
ook systematisch de SIS-kaart. De informatie
van die kaart komt dan ook gewoon op de
identiteitskaart. n

Donderdag 24 december 2009

33e Kerstreveillon
Alle alleenstaanden van meer dan 60 jaar en
de koppels waarvan één van de partners de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, worden door
het Fonds van de 3de Leeftijd uitgenodigd
voor het 33e Kerstreveillon op donderdag
24 december a.s. Wie meer info wil over
het kerstreveillon in Bredene kan contact
opnemen op het nummer 059/33 18 73. n

Bredense onthaalouders in de verf
12 oktober was de officiële “dag van de
onthaalouder”. Onder de noemer “in een
wip ben je een kip” kregen de Bredense
onthaalouders een snelcursus kindergrime
voorgeschoteld. Tevens werden ze
getrakteerd op een lekker pizzabuffet als
dank voor hun inzet in de kinderopvang.
De Bredense onthaalouders zorgen jaarlijks
voor meer dan 300 kinderen tussen de 0 en
2,5 jaar wanneer beide ouders uit werken
gaan. In 2009 bestaat de dienst voor
onthaalgezinnen trouwens 20 jaar en dit
werd gevierd tijdens de gezinshappening op
17 oktober ll. in het Staf Versluyscentrum.

sociaal infokrant

5

milieu

Prijzen voor mooiste bloemen
Voor Bredenaars met groene vingers was het weer in spanning afwachten. Op 23 oktober jl. werd
namelijk in het gemeentehuis de prijsuitreiking georganiseerd van de bebloemingswedstrijd
2009. De voorbije jaren werden in de diverse categorieën heel wat inschrijvingen genoteerd
voor de bebloemingswedstrijd die elk jaar door het gemeentebestuur wordt georganiseerd.
De duizenden bloemen en planten in de voortuintjes, aan de gevels, op de terrassen, op de
campings en aan de ingangen van hoeven en bedrijven, maken Bredene elk jaar wat fleuriger.
Dit jaar namen ruim 140 inwoners deel aan de bebloemingswedstrijd. Alle deelnemers kregen
een bloembollenpakket. De laureaten van elke categorie kregen daarbovenop een flink uit de
kluiten gewassen kamerplant.
De winnaars per categorie:
Categorie: bedrijven en campings
1. Lauwereyns Franky, 2. Devos Gilbert , 3. Camping Duinenhof
Categorie gevels en terrassen
1. Debeen Anna, 2. Bogaert Roland, 3. Vandenbussche André
Categorie voortuintjes
1. Hallez Eric, 2. Philippé Dirk, 3. Deckmyn Rachel
Categorie dahlia’s
1. Germonprez Ludwig , 2. Devriendt Tuur, 3. Mistre Nicole n

Fiets voor milieuvriendelijkste shopper
Het gemeentebestuur beloonde de voorbije
40 weken op een ludieke manier shoppers
die op een milieuvriendelijke manier naar de
winkel trokken. Op regelmatige tijdstippen
werd een inwoner die met de fiets of te voet
ging winkelen beloond met een herbruikbare
winkeltas. Als afsluiter van de actie werden
alle weekwinnaars uitgenodigd op het
gemeentehuis voor de verloting van een fiets.
De weekwinnaars moesten er zich echter wel
persoonlijk én met de fiets of te voet voor
naar het gemeentehuis begeven.
Winnaar van de actie “Milieuvriendelijk
winkelen 2009” werd Arthur Neirynck uit de
Polderstraat. n
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Doe mee voor een
Award “Duurzaam
Kustproject” 2010
Ben jij actief aan de kust? Heb jij een project
met oog voor de toekomst? Een project met
aandacht voor duurzaamheid? Stuur dan
snel je aanvraag in! De Awards “Duurzaam
Kustproject” worden in 2010 voor de derde
maal uitgereikt door het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer. Ze wil met deze
award toekomstgerichte en duurzame
initiatieven aan de kust in de kijker plaatsen.
Dankzij de Awards kunnen deze projecten
hun bekendheid vergroten, hun profiel
versterken en meer kennis verwerven over
het duurzame beheer van onze kust. De
winnende projecten uit de vorige edities vind
je terug op www.dekustkijktverder.be onder
de rubriek ‘projecten’.
Alle duurzame projecten met een
positieve impact op de kust kunnen
deelnemen. De projecten mogen uitgaan
van bedrijven, individuen, verenigingen of
overheidsinstanties. Heb jij zo’n project? Wil
je graag kans maken op een Award? Stuur
dan vóór 15 december 2009 je aanvraag in bij
het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.
Voor alle nuttige informatie over het
aanvraagformulier, de timing, het reglement,
de jury en de beoordelingscriteria en voor alle
andere vragen over de Awards kun je terecht
op de website www.kustbeheer.be of via :
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende
Tel.: 059/34 21 47
Fax: 059/34.21.31
E-mail: info@kustbeheer.be
www.dekustkijktverder.be
Doen! Want een Award geeft je project een
duwtje in de rug. n

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Kop
van ’t Sas” voorlopig vastgesteld. Hierbij werd rekening gehouden met opmerkingen
vanuit de Gecoro en enkele bovenlokale overheden.
Met de term “Kop van ’t Sas” wordt de zone
aangeduid tussen de Noord-Ede en het
gedeelte van de Prinses Elisabethlaan dat
voorbij de oude zeesluizen ligt. In dit gebied
liggen bijvoorbeeld het oud gemeentehuis,

de vroegere buitenschoolse kinderopvang
“Speelsas” en de Ibis-school.
De voorgestelde nieuwe inrichting van de
site “Kop van ’t Sas” gebeurt in functie

van ondermeer de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Oostende zoals
vooropgesteld in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. Binnen het strategisch
woonproject “Kop van ’t Sas” werden daarbij
enkele concrete taakstellingen opgelegd:

ruimtelijke ordening

RUP “Kop van ’t Sas” voorlopig vastgesteld

• conversie van industriezone naar een
aantrekkelijk woongebied met hoge eisen
naar architectuur en landschap
• max. 600 wooneenheden met grondgebonden woningen en (middel)hoogbouw
• richtdichtheid van 50 woningen/ha
• 20% tweede verblijven worden toegelaten
• een sociale mix moet worden nagestreefd
• gezonde mix van functies en voorzieningen
moet worden nagestreefd
• beperkte toeristische recreatieve activiteiten, handel en horecafuncties wordt
toegelaten n

zaterdag 9 januari 2010
De kerstboomverbranding anno 2010
staat weer garant voor een verrassend,
spectaculair maar vooral gezellig familieevent. ’t Kliekske,
een muziekband
verkleed als kerstmannen, verwelkomt
de eerste enthousiastelingen vanaf 17 u
op het marktplein. Een feestelijk verlichte
paardenkersttram neemt de kleintjes mee
voor een ritje waar de kerstman ze trakteert
op snoep. De kids kunnen genieten van een
spetterende vuurshow, een ballonfiguurtje
halen of van een suikerspin smullen, dit
alles gratis. Om 18 uur trekken we met z’n
allen naar het strand voor de traditionele
kerstboomverbranding. Vanaf 18u30 kan

iedereen genieten van gratis wulken en
sprotjes of gebakken vis. Om de dorst te
lessen kan je aan democratische prijzen
op de jenever- en glühweinstand terecht.
Om 19 uur is er de prijsuitreiking van de
eindejaarsverlichtingsactie. The Coverage
zorgt voor een spetterend live optreden met
de nodige ambiance en plezier. Alle grote
hits van vroeger en nu passeren de revue.
Cirque civil helpt op ludieke wijze de orde
te handhaven.
We sluiten de avond af met een knallend
vuurwerk rond kwart voor tien!

Brouwerijen kiezen
voor Horecabeurs
Bredene

toerisme

Kerstboomverbranding

Na een succesvolle start begin maart dit
jaar zet Horecabeurs Bredene steevast
koers naar de volgende editie die doorgaat
van 22 t.e.m. 25 februari 2010. Op deze
2de editie pakken de organisatoren uit
met een heus brouwersplein. Dit plein
omvat ruim 500m² en verenigt zowel grote
als kleinere brouwerijen en belooft voor
zowel bezoeker als exposant een unieke
en gezellige ontmoetingsplaats te worden.
Hiernaast kunnen bezoekers proeven
van de kookkunsten van verschillende
professionele koks en kennismaken met
een brede waaier aan producten. De
beurs wordt opnieuw geherbergd in het
moderne Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys met aansluitende aluhallen, die
een uniform geheel zullen vormen van
bijna 3.000m². De locatie is makkelijk
bereikbaar en beschikt over ruime gratis
parkings. Kortom, de nodige ingrediënten
om klanten en prospecten stijlvol uit te
nodigen.
Meer weten ?
www.horecabeursbredene.be n
toerisme infokrant
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openbare werken

Prinses Elisabethlaan

Werken schieten goed op
De grootscheepse werken in de Prinses Elisabethlaan zijn, na een onderbreking
tijdens het bouwverlof, ondertussen opnieuw meer dan 2 maanden aan de gang.
Het zachte najaarsweer van de afgelopen weken maakt dat aannemer Verhelst het
plaatsen van de hoofdriolering bijna heeft voltooid.
Men kan dan al kritisch zijn en zeggen dat
er zichtbaar niets is veranderd in de Prinses
Elisabethlaan, toch zijn de werken de voorbije
2 maanden bijzonder goed opgeschoten.
De nadruk lag immers op het uitvoeren van
ondergrondse werken. Met soms 3 tot 4
ploegen heeft aannemer Verhelst ervoor
gezorgd dat de hoofdrioleringen (regenwater
en vuil water) bijna zijn afgewerkt. Eerstdaags
wordt zelfs gestart met het plaatsen van de
boordstenen ter hoogte van de woningen in
de Kerkhofstraat.

Het zachte najaarsweer zorgt
voor een snelle vooruitgang
van de werken
Tot zover het goede nieuws. De rioleringswerken mogen dan al snel vooruitgaan, de
aannemer wordt ook geconfronteerd met
bijzonder tijdrovende problemen. De oude
N9, want zo heet de gewestweg Prinses
Elisabethlaan, geeft druppelsgewijs haar
(ondergrondse) geheimen vrij. Grootste
pijnpunt blijkt immers het maken van diverse
huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
De aannemer moet op een bijwijlen
archeologische manier te werk gaan om
de nodige ruimte vrij te maken tussen het
aanwezige wir-war van leidingen en kabels.
Met de nodige omzichtigheid worden de
huizen aangesloten op de nieuwe rioleringen.
Momenteel haalt men hier het niet voorziene
rendement van ... 1 aansluiting per dag !
Het openstellen van de baan met één rijstrook,
zoals wordt gesuggereerd, is zowel technisch
als op het vlak van veiligheid onuitvoerbaar.
Handelszaken bereikbaar
Wij benadrukken dat de handelszaken in de
Prinses Elisabethlaan, Brugsesteenweg en
ambachtelijke zone bereikbaar blijven. Waar
niet wordt gewerkt, in de Brugsesteenweg
en ambachtelijke zone, zijn de handelszaken
via de omleidingen makkelijk met de wagen
bereikbaar.
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Fietsers langs Prinses Elisabethlaan
Van zodra de rioleringsaansluitingen van
woningen zijn voltooid start de aannemer
met de aanleg van de voetpadzones. De
voetpadzone tussen de grens met Oostende
en het dienstencentrum Sas zal hierbij
met prioriteit worden aangepakt. Dit moet
het mogelijk maken dat de fietsers, die
momenteel gebruik maken van de Dijkweg,
langs een veiligere weg van en naar Oostende
kunnen fietsen. n

Halfmaandelijks
beurtelings
parkeren
In meerdere straten van Bredene is het
zogenaamd halfmaandelijks beurtelings
parkeren
van
kracht.
Halfmaandelijks beurtelings
parkeren zorgt er voor
dat de parkeerdruk niet
bovenmatig aan één kant
van de straat komt te
liggen. Helaas schept het
soms ook enige onduidelijkheid
over wanneer men nu precies waar mag
staan. We zetten daarom de verkeersregels
nog even op een rijtje. Het verkeersbord E5
duidt aan dat er aan deze kant van de straat
een parkeerverbod geldt van de 1ste tot de
15de van de maand. Het verkeersbord E7
duidt aan dat er aan deze kant van de straat
een parkeerverbod geldt van de 16de tot
het einde van de maand.
De hamvraag is uiteraard
wanneer men nu precies
de wagen van straatkant
moet
veranderen?
We kunnen u alvast
gerust stellen: het is
niet zo dat u om klokslag
middernacht nog snel even
naar buiten moet. Veranderen van kant
gebeurt namelijk op de laatste dag van
elke periode en dit tussen 19.30 en 20 uur.
Op de 15de en op de laatste dag van de
maand mag er dus vanaf 19.30 uur worden
geparkeerd aan de overkant, vanaf 20 uur
is dit zelfs verplicht. n

Begin oktober is door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust gestart
met de 1° fase van de werken die een herinrichting van het Bredense duinengebied
beogen. Bedoeling van deze werken is om de functie van de duinen als zeewering
te combineren met de natuurwaarden en de behoeften van de gebruikers.
De eerste fase van deze werken omvat de
opbraak en heraanleg van de wandelpaden
tussen post 3 (Drogen Opgang) en post 1
(Twins). Bij deze heraanleg wordt geopteerd
voor het gebruik van natuurlijke materialen,
het afsluiten van het aanpalend duingebied
en het verhinderen van de doorgang op de
wandelpaden voor de fietsers.

Blikvanger van deze eerste
fase wordt de bouw van een
houten brug over de duinen

Blikvanger van deze eerste fase wordt
evenwel de bouw van een houten brug over
de duinen ter hoogte van de Zeelaan.
Op vraag van het gemeentebestuur komt er
ook een wandelpad in de duinen tussen de
afsluiting met de Breeweg en de toegang tot
post 1. Het gemeentebestuur wil immers dat
voetgangers die via de Breeweg richting zee
en duinen wandelen op een veilige manier
post 1 kunnen bereiken. Het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust heeft
er zich, ingevolge opmerkingen van het
gemeentebestuur, mee akkoord verklaard om
in dit gedeelte ook een verbinding te creëren
in de duinen. n

Bredene krijgt
erfpacht recreatiezone Grasduinen

openbare werken

Bredense duinen worden heringericht

Het Bredense gemeentebestuur werd
door Toerisme Vlaanderen aangeduid
als erfpachtnemer van de recreatiezone
Grasduinen.
Dit betekent dat het
gemeentebestuur de exploitatie krijgt
toegewezen van de 10 ha recreatiegrond
midden de campings. In het kader van een
mogelijke exploitatie zal het gemeentebestuur eerstdaags contacten leggen met
het provinciebestuur, de campinguitbaters
en mogelijke geïnteresseerde externe
partners. De werken voor de aanleg van
de zone werden ondertussen aangevat en
moeten klaar zijn in 2010. n

Gemeentebestuur roept nabestaanden op graven te onderhouden !
Het gemeentebestuur heeft de voorbije
maand alle graven op begraafplaats Priorij
gecontroleerd op verwaarlozing wegens
onderhoudsverzuim. Vooraleer over te gaan
tot de officiële procedure met betrekking
tot onderhoudsverzuim wordt aan alle
nabestaanden/rechthebbenden van een
concessie de kans geboden om zich in regel
te stellen met de voorwaarden die bepaald
zijn in het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd,
vervallen, ingestort of bouwvallig is (decreet
art.10). Na het verstrijken van de termijn
van 1 jaar en bij niet-herstelling kan de
gemeenteraad (of het college) een einde
maken aan de concessie. Aan de inkom
van begraafplaats Priorij hangen een aantal
voorbeelden van wat onder verwaarlozing/

onderhoudsverzuim wordt verstaan en
waartegen het gemeentebestuur binnenkort
zal optreden. In januari 2010 zal het bestuur
een nieuwe controle uitvoeren. Indien blijkt
dat het graf nog steeds verwaarloosd is, zal
ons bestuur genoodzaakt zijn de officiële
procedure inzake verwaarlozing op te
starten.

tot de nabestaanden of rechthebbenden
van een concessie om de graven degelijk
te onderhoud. Zoniet zal ook hier de
verwaarlozingsprocedure worden opgestart.
Meer weten ?
dienst burgerlijke stand (059/33 91 93 of
bevolking@bredene.be) n

Gesloten begraafplaatsen
Het gemeentebestuur maakt
werk van de uitbreiding van
begraafplaats Priorij. Hierdoor
kunnen de onlangs gesloten
begraafplaatsen Sas en SintRikier verder worden gesaneerd
en zullen (op aanvraag) de bestaande concessies de komende
jaren worden overgebracht naar
de heringerichte begraafplaats
Priorij. Het gemeentebestuur
doet een dringende oproep

openbare werken infokrant
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Opnieuw Indoor Speeldorp tijdens de Kerstvakantie
Van maandag 21 tot en met woensdag 23
december wordt het MEC Staf Versluys opnieuw volgepropt met opblaasbare attracties
en kan er weer naar hartelust geravot
worden tijdens het Indoor Speeldorp. De
kinderen kunnen er terecht op allerlei leuke
en sportieve attracties, zoals springkastelen,
hindernissenparcours,
klimconstructies,
trampolines, enz. Er wordt ook gratis
kindergrime voorzien, er is een kleurwedstrijd
met leuke prijzen en voor de ouders richten
we ook een speciale bar in.
Het speeldorp is open van 10u tot 13u en van
14u tot 17u. Tickets kosten 3 EUR voor een
halve dag (3u) en zijn verkrijgbaar aan de
balie van het MEC Staf Versluys. Let op: het
speeldorp heeft een gelimiteerde capaciteit
dus vol is vol! Koop dus voor alle zekerheid
je tickets vooraf als je teleurstellingen wil
vermijden … n

Bredense Jeugdraad heeft nieuwe voorzitter
In september startte het nieuwe werkjaar
van de Bredense Jeugdraad, en dat het een
druk en boeiend werkjaar zou worden werd
al meteen duidelijk op de eerste vergadering.
De jeugdraad verwelkomde alvast Randy
Vanderputte als nieuwe voorzitter. Randy
maakt sinds jaar en dag deel uit van de
jeugdraad, waar hij tot voor kort zetelde als
vertegenwoordiger van Animo. Hij was ook
lang monitor in de Mini-Club en helpt ook mee
aan heel wat activiteiten van de jeugddienst.
Allereerst wil hij er samen met de jeugdraad
voor zorgen dat in 2010 de eerste speelstraat
in Bredene een feit is. Daarnaast hoopt hij om
met de Jeugdraad een aantal leuke projecten
uit te werken, onder meer rond bloedgeven
en zinloos geweld, en hoopt hij samen met
de jeugdraad te kunnen blijven werken aan

een vlotte dialoog met het gemeentebestuur.
“De jeugdraad is een adviesorgaan, maar wij
willen verder gaan dan enkel louter advies
geven wanneer ons daar om gevraagd wordt.
Wij willen ook zelf acties ondernemen op het
vlak van communicatie, (jeugd)informatie,
activiteiten en projecten. Uiteraard blijven
we ook waken over alle aspecten van het
gemeentelijk jeugdbeleid en zullen we onszelf
in de toekomst wat meer in de kijker zetten”,
aldus de kersverse voorzitter. n

Jeugdhuis Sjarelkot opent op 20 november
officieel de deuren
Goed nieuws voor alle jongeren: Bredene
heeft opnieuw een jeugdhuis! Op het domein
De Caproen in de Breendonklaan werden
enkele lokalen grondig heringericht tot een
leuke ontspannings- en ontmoetingsplaats
voor en door jongeren. Je kan er gamen,
poolen, voetbaltafelen, pingpongen, darten, of
gewoon chillen... Iedere maand is er ook nog
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eens een ander thema of activiteit.
Jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen elke
derde vrijdag van de maand in het Sjarelkot
terecht. Vanaf 2 december is het Sjarelkot
ook elke woensdagnamiddag buiten de
schoolvakanties open voor tieners tussen 10
en 14 jaar. Meer info over het Sjarelkot vind
je op www.sjarelkot.be n

Jeugddienst op
Facebook en Twitter
Wie op de hoogte wil blijven van het
activiteitenaanbod voor de jeugd, kan
naast de website www.jonginbredene.be
nu ook terecht op Facebook. Onder de
naam ‘Jeugddienst Bredene’ heeft de
jeugddienst ondertussen al meer dan
1.000 vrienden verzameld, die regelmatig
worden geïnformeerd over het aanbod
van de gemeentelijke diensten en de
verschillende Bredense verenigingen. De
jeugddienst is ook te volgen op Twitter
onder de naam ‘jonginbredene’.

Superlijm sluit vierde editie
van Latent Talent af

Activiteiten voor
kinderen en jongeren
in 2010

Op vrijdag 6 november wordt het Staf
Versluyscentrum opnieuw omgetoverd in
een ware rocktempel voor de vierde editie
van Latent Talent. Je kan er genieten van
de volgende lokale bands: Seconds of
Eternity, Deceiving # 7, One Way Fiction, A
Hero Build, Nemea, Just as June, Maudlin
en Psychogeneration. Afsluiten doen we dit
jaar met Superlijm. Deze jonge Oostendse
band stond een tijdlang in de afrekening met

Zopas werden de data vastgelegd van de
grote kinder- of jongerenactiviteiten die in
2010 zullen worden georganiseerd door de
jeugddienst. Een overzicht :

het catchy nummer ‘Michael Jordan’ en ook
de opvolger ‘Why Bother California’ is nu al
een succes. De groep speelde onlangs ook
een schitterende set op de Paulusfeesten en
Leffingeleuren. De inkom is gratis voor 19
uur, daarna betaal je 4 euro.
Meer weten ?
www.jonginbredene.be, op onze MySpace of
op de Facebook-group ‘Latent Talent’. n

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

woensdag 2 december

Sinterklaas in Bredene

• zaterdag 13/02/2010:
Foute Fuif - Junior Edition (foute fuif voor
kinderen en tieners) in MEC Staf Versluys
• woensdag 31/03/2010:
Buitenspeeldag op verschillende locaties/
speelpleinen in Bredene
• zaterdag 03/04/2010:
Paasevenement op het August Plovieplein
• zaterdag 30/05/2010:
Optreden Studio 100 Band + kinderfuif
(in kader van “Bredene Leeft”) in het MEC
Staf Versluys
• woensdag 30/06/2010:
Summer Splash in het Gemeentelijk
Zwembad
• zaterdag 21/08/2010 en
zondag 22/08/2010:
Dahliadeweekend op het Paelsteenveld
• woensdag 06/10/2010:
Kinderquiz ‘Brein van Bredene’ in het
MEC Staf Versluys
• zaterdag 30/10/2010:
Halloweenevenement in en rond MEC
Staf Versluys
• vrijdag 05/11/2010:
Latent Talent in MEC Staf Versluys
• woensdag 24/11/2010:
Sinterklaasfeest in MEC Staf Versluys
• maandag 27/12/2010, dinsdag        
28/12/2010 en woensdag 29/12/2010:
Indoor Speeldorp in MEC Staf Versluys
n

Op woensdag 2 december komt Sinterklaas
opnieuw langs in het MEC Staf Versluys.
Vanaf 14u30 kunnen alle kinderen en hun
ouders genieten van een leuke en interactieve
Sinterklaasshow met Clown Rocky, die samen
met de kinderen de Sint opwacht. Eens de
goedheilige man zijn intrede heeft gedaan, zal
hij rustig de tijd nemen om na de show aan
alle kinderen iets lekkers uit te delen. Tijdens
de pauze kunnen de kinderen ook genieten
van een gratis pannenkoek. Vooraan in de zaal
wordt een speciale zone ingericht waar alle
kinderen van dichtbij kunnen genieten van de
show. n

jeugd infokrant

11

jeugd

vrijdag 6 november

sport

Gemeentelijk zwembad
straks in het nieuw
Op basis van een studie van de gemeentelijke sportinfrastructuur, uitgevoerd door
het studiebureau Grontmij, zal het college van burgemeester en schepenen de
gemeenteraad voorstellen om in het budget 2010 en 2011 telkens 500.000 EUR in
te schrijven voor een grondige renovatie van het gemeentelijk zwembad.
Uit de studie van Grontmij blijkt dat de
zwembadkuip en technische installaties van
het zwembad sterk verouderd zijn en dat
herstellingen en vernieuwingen zich hier
opdringen. De vervanging van de technische
installaties maar ook het beter isoleren van
het gebouw moet straks resulteren in een
aanzienlijke energie- en kostenbesparing. De
totale kostprijs van de werken wordt geraamd
op 1 miljoen EUR. Het terugverdieneffect
van deze investering is evenwel aanzienlijk.
Jaarlijks zal immers nagenoeg 40.000 EUR
aan energie kunnen worden bespaard wat
een goede zaak is voor de gemeentelijke
financiën maar ook voor het milieu.

Renovatie
Het college opteert voor renovatie en niet
voor nieuwbouw, dit niet alleen omwille van
de kostprijs maar ook om de sluitingsperiode
van het zwembad tot een minimum te
beperken. Nieuwbouw zal minstens 5 miljoen
EUR kosten en de duur van de werken kan
geschat worden op twee jaar. Een volledige
renovatie kost slechts 1 miljoen EUR en de
duur van de werken kan beperkt worden tot
een 8-tal maanden. Indien alles volgens plan
verloopt zullen de renovatiewerken starten op
1 september 2010 waardoor het zwembad
zeker vóór de zomer 2011 opnieuw in gebruik
zal kunnen worden genomen. n

Eindejaarsloop 2009
Op zaterdag 12 december is er de traditionele
eindejaarsloop over 3 km (jeugd 8-14 jaar),
6 km (recreanten) en 9 en 12 km - loop met
klassement. Inschrijving kan vanaf 13u30 in
het gemeentelijk sportcentrum waar ook start
en aankomst gesitueerd zijn. Start wordt
gegeven om 15 uur en deelnameprijs is 5
euro. Iedereen ontvangt bevoorrading (water
en soep) en een naturaprijs bij aankomst. Er
wordt gelopen op een verkeersvrij parcours
door polders, duinen en strand waarbij
alles nog eens wordt opgeluisterd door een
muziekband. Vorig jaar trotseerden zo’n 180
lopers het gure winterweer en waren paraat
op deze klassieker onder de loopwedstrijden.
n

Christmas at the pool
Het Bredense sportjaar wordt voor de
tweede maal afgesloten met waterpret in
het gemeentelijk zwembad. Van 28 tot en
met 30 december gaat de tweede editie van
“christmas@the pool” door jongeren kunnen
er in het zwembad terecht voor echte fun met
heel wat speciale attracties in het water. Een
vleugje muziek zorgt daarbij nog eens voor de
ideale sfeer. Openingsuren telkens van 9 uur
tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur. n
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Tussen 14 en 22 november a.s. staat
het gemeentelijk zwembad in het teken
van Vlaamse zwemweek waarbij in gans
Vlaanderen het zwembad centraal staat. Het
jaarlijks programma werd licht gewijzigd maar
de toppers bleven behouden zoals te zien in
onderstaand programma. Voor alle info kan
men terecht bij de gemeentelijke sportdienst.
(programma in bijlage). n
ZWEMMARATHON
Zaterdag 14/11/2009 - 14 uur
WIN GRATIS ZWEMBEURT VOOR GANSE KLAS
Van maandag 16 t/m vrijdag 20/11/2009
(tijdens schoolzwemmen wordt een proef
afgenomen - welke groep wint een gratis
zwembeurt voor de ganse klas ?)
SPEELBAD met pannenkoeken en chocomelk
Woensdag 18/11/2009 - 14 tot 18u30
2 EUR (zwembeurt + pannenkoek en chocomelk)
KOFFIEKLETSZWEMMEN
Donderdag 19/11/2009
Tussen 15u30 en 16u30 enkel toegang voor
50+. Na de zwembeurt koffie en lekkers.
KLEURWEDSTRIJD
Tekeningen indienen tegen uiterlijk woensdag
18/11/2009 – alle deelnemers krijgen 1 gratis
zwembeurt)
ONTBIJTZWEMMEN
Zondag 22/11/2009
Ontbijtbuffet tussen 9u45 en 13 uur n

Mountainbike Classic
De eerstvolgende editie van de Mountainbike
Classic vindt plaats op zondag 24 januari
2010 (en dus niet op 11 november 2009,
zoals eerder meegedeeld). De wedstrijd
wordt georganiseerd in samenwerking
met het sportmarketingbureau Golazo.
De Mountainbike Classic bestaat uit twee
competitieve races, respectievelijk ± 20 km
voor individuen en teams en ± 45 km voor
individuen. De start is voorzien om 11.30 uur
op het strand ter hoogte van Surfclub “Twins”.
Het parcours loopt over strand en duinen van
Bredene, De Haan en Oostende. n
Meer weten over deze rubriek?
Gemeentelijke sportdienst, 059/32 25 77,
sportdienst@bredene.be n

Veel verbaasde gezichten de laatste tijd aan
het plein voor het Staf Versluyscentrum.
Een zeventigtal hagelwitte, sierlijke en
identieke ganzen zweven er in vol ornaat
over het evenementenplein. Dit is het werk
van de Brugse kunstenaar Sylvère Declerck.
Tijdens de druk bijgewoonde vernissage
werd ook de nieuwe monografie voorgesteld.
Auteur en kunstkenner Willy Dezutter zorgde
voor duiding. Sylvère Declerck, gewezen

burgemeester van Blankenberge sprak
lovende woorden. Deze tentoonstelling,
gespreid over 4 zalen, de foyer en natuurlijk
het evenementen plein, is naar eigen zeggen
de mooiste die hij ooit gehad heeft. De vier
zalen zijn opgedeeld volgens 4 artistieke
fases en geven een mooi beeld van de
evolutie die hij maakte gedurende zijn 50 jaar
kunstenaarschap. De tentoonstelling is nog te
bezoeken tot en met 14 november. n

Sylver Birds
beschadigd

cultuur

Sylver Birds landen op
evenementenplein

Vandalen richtten eind oktober een ware
ravage aan onder de 68 Sylver Birds die op
het evenementenplein staan opgesteld. Eén
vogel werd zelfs helemaal ontmanteld en in
de glascontainer gegooid. De andere vogels
werden, op 4 na, geplooid en met hun bek
tegen de grond geduwd. Ook tijdens vorige
exposities van de vogels (in Brugge) werd er
al vandalisme op gepleegd. De kunstenaar
kwam alle vogels ondertussen eigenhandig
herstellen. Het gemeentebestuur/AGB had
nochtans voor extra verlichting gezorgd op
het evenementplein maar dit mocht helaas
niet baten. Bovendien verkoopt kunstenaar
Sylvère Declerck de kunstganzen en een
deel van de opbrengst gaat naar de afdeling
longkanker in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in
Brugge. Je zult maar vandaal zijn en dit op je
geweten hebben ... n

Expo sixties

zondag 6 december

Highland Cathedral
Op zondag 6 december nodigen de
culturele raad en de cultuurdienst u uit in
het Staf Versluyscentrum voor een middag
vol muzikaal genot.
4 muziekgroepen komen er optreden. Alle
stukken die ze brengen vallen onder het
thema filmmuziek. Dit wordt ongetwijfeld
een speciale ervaring. Drumband Dink, De
Koninklijke Orpheonisten Moere, Vermaak
na Arbeid Koolkerke en de Koninklijk
Gemeentelijke Harmonie Bredene verzorgen
de optredens.
Als apotheose brengen ze allen samen de
absolute klassieker Highland Cathedral. Dit
optreden begint om 14u30. inkom is gratis.
n

In 2010 vieren we de 50e verjaardag van ‘de
moderne wereld’. In de jaren 60 schakelde de
mensheid een versnelling hoger. Ze bepaalden
onze wereld van vandaag. Het is ongetwijfeld
één van de meest bewogen decennia ooit.
Daarom wordt volgende zomer een grote
sixties-tentoonstelling georganiseerd. En
daarvoor kunnen we ook uw hulp gebruiken.
Heb jij nog interessant materiaal uit de
sixties? Dat kan gaan van platen tot kranten
en meubilair, zelfs tot, waarom niet, old
timers. Zin om je steentje bij te dragen aan
deze opvallende tentoonstelling? Neem dan
contact op met de dienst cultuur, 056/ 56 19 65,
cultuur@bredene.be of via onze Facebook
pagina natuurlijk ! n

Facebook
De cultuurdienst kon natuurlijk niet
achterblijven. Sinds kort is ze, net zoals de
jeugddienst, te vinden op Facebook. Wie als
eerste alle nieuwtjes wil weten, wie perfect
op de hoogte wil blijven van alle activiteiten
en wie kans wil maken op leuke weggevers
wordt best zo snel mogelijk vriend met
Cultuurdienst Bredene. Je kan er ook de
meeste activiteiten herbeleven door gewoon
eens door onze selectie foto’s te grasduinen.
n
Meer weten ?
Dienst cultuur
T. 059/56 19 66
cultuur@bredene.be n
cultuur infokrant
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Bibliotheek De Leestuin
blaast 10 kaarsjes uit !
Op 9 oktober jl. vierde het gemeentebestuur het 10-jarig bestaan van bibliotheek
“De Leestuin”. Voor de kinderen werd een detectivespel in openlucht georganiseerd,
waarbij men op zoek ging naar de dief van het gulden boek. Het barslechte weer
die avond kon de pret en het enthousiasme van de 45 “leestuinspeurneuzen”
nauwelijks drukken. De volwassenen konden zich ondertussen binnen opwarmen
aan de jazzy tunes van het “Jokke Ponette Trio”.
In de loop van de avond mocht Laurence
Matard een prijs in ontvangst nemen als
laureate van de fotowedstrijd “Wie is wie”
en werd Tinne Castelein als laureate van
een kleurwedstrijd beloond met een pakket
prentenboeken. Beide wedstrijden vonden
reeds eerder dit jaar plaats. Voor de literaire
aankleding werd gezorgd via haiku-ballonnen,
een duidelijke knipoog naar de haikufietsroute die de bibliotheek enkele jaren
geleden wist te realiseren. De bijhorende
haikubrochure is trouwens nog steeds te
verkrijgen in de bib.
De Bredense boekentempel is de voorbije
jaren uitgegroeid tot een volwaardige
ontmoetingsplaats. “De Leestuin” opende zijn
deuren op 15 oktober 1999. Ondertussen is
“De Leestuin” een succesverhaal geworden.
Tien jaar geleden werd gestart met de
collecties van de wijkbibliotheken die actief
waren in de gemeente. Een eerder beperkt
aanbod en bovendien waren, doordat de
collecties van de wijkbibliotheken niet op
elkaar waren afgestemd, veel boeken in
verschillende exemplaren aanwezig. Bij de

samensmelting van de wijkbibliotheken tot
de centrale bibliotheek aan het Centrumplein
telde de bibliotheek iets meer dan 1000 leden.
In 2002 werden reeds meer dan 3500 leden
geteld, terwijl in 2004 de kaap van 5000
leners werd overschreden. Het werkjaar 2008
kon worden afgesloten met iets meer dan
7500 leden. Bijna de helft van alle Bredenaars
lopen met een lidkaart van de Bredense
bibliotheek op zak. Niet alleen de kwantiteit
of ledenaantal telt. “De Leestuin” besteedt ook
aandacht aan de kwaliteit van zijn werking en
wil zijn aanbod zoveel mogelijk afstemmen
op de gebruiker. De boekencollectie werd
de voorbije jaren sterk uitgebreid en telt
momenteel bijna 30.000 exemplaren. Elk jaar
gaat er bijna 20.000 euro naar de uitbouw
van de afdeling audio-visuele middelen of
AVM. De CD-, DVD-afdeling biedt dan ook
het recentste wat op de markt te vinden is.
Het ruim boekenaanbod, het audiovisueel
materiaal, de digitale databanken die kunnen
worden geconsulteerd en het ruim aantal PC’s
waarmee gratis op het internet kan gesurft
worden, zorgen ervoor dat de bibliotheek voor
de Bredenaar aantrekkelijk blijft. n

Snipper in de bib
Bibliotheek “De Leestuin” wil iedereen
helpen die nu en dan eens een leuk
verhaaltje wil voorlezen aan kinderen. Het
aanbod aan prenten- en voorleesboeken
is namelijk ontzettend groot, wat het niet
gemakkelijk maakt om de goede prenten- en
voorleesboeken te vinden of de boeken die
aansluiten bij de leeftijd en interesse van het
kind. Kinderen vinden het ontzettend leuk om
naar verhalen te luisteren, maar vaak weet
men als ouder, grootouder, onthaalouder of
leraar niet goed hoe men het kaf van het koren
moet scheiden. In bibliotheek “De Leestuin”
kun je daarom voortaan een snipperrugzak
afhalen. Via een aanvraagformulier geef
je de leeftijd en interesses van het kind
door, waarna de bibliotheekmedewerkers
de snipperrugzak vullen met aangepaste
prenten- en voorleesboeken, eventueel
verder aangevuld met andere materialen. En
zeg nu zelf… wat is er leuker dan de dag af
te sluiten met een kwartiertje voorlezen? Of
het nu in de klas is, thuis voor de open haard
of gezellig in bed. n

Ze zijn er weer!
Wil je mee de bibliotheek promoten en
tegelijkertijd het milieu beschermen? Aan de
balie van bibliotheek “De Leestuin” worden
herbruikbare draagtassen verkocht voor 0,50
EUR. n

Tentoonstelling
“Professor Gobelijn vs
Panamarenko”
December staat in het teken van het stripverhaal in bibliotheek “De Leestuin”.
Van 1/12/2009 tot 30/12/2009 kun je er
bijvoorbeeld terecht voor de tentoonstelling
“Professor Gobelijn vs Panamarenko”. De
tentoonstelling draait rond de wederzijdse
beïnvloeding die in de loop der jaren heeft
plaats gehad tussen de onlangs overleden
Jef Nys en Panamarenko, twee iconen binnen
de Vlaamse kunstwereld. Absolute blikvanger
is een levensgrote replica van de grasmobiel,
één van de meest markante voertuigen van
Nys’ bekende stripfiguur Jommeke. n
Meer weten ?
Bibliotheek De Leestuin
T. 059/33 91 90
bibliotheek@bredene.be n
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Op zaterdag 17 oktober jl. vond in het Staf
Versluyscentrum een “Gezinshappening”
plaats als verjaardagsfeest voor de dienst
onthaalgezinnen en de dienst buitenschoolse
kinderopvang.

georganiseerd. Uiteraard stonden de kinderen
tijdens deze happening centraal.
“BKO rockt !” at the movies
Tijdens de gezinshappening vond overigens
ook de 4e editie van “BKO Rockt!” plaats.
Thema was dit jaar “at the movies”. Zowel
kinderen, ouders als begeleiders zorgden
voor een spetterende show. n

>>

De
dienst
onthaalgezinnen
bestaat
ondertussen 20 jaar. Het goed gestructureerde
netwerk van 35 onthaalgezinnen zorgt dit
jaar voor opvang van meer dan 300 kinderen.

De buitenschoolse kinderopvang ontstond
in 1999 om een antwoord te bieden op de
vraag naar kinderopvang voor en na de
schooltijd. Beide diensten groeiden uit tot
een onmisbare vorm van kinderopvang voor
werkende ouders. Bredene, dat heel wat
jonge gezinnen onder zijn inwoners telt,
maakt dus al twee decennia lang werk van
voldoende en kwalitatieve kinderopvang. Om
dit te vieren werd een grote gezinshappening

25 jaar Bond Moyson
De plaatselijke afdeling van de mutualiteit
Bond Moyson vierde afgelopen maand
haar 25-jarig bestaan. Pionier Julien
Vandendriessche werd ter gelegenheid van
deze viering in de bloemetjes gezet. n

>>
Bob Vanacker is Europees kampioen rolstoelrugby
België veroverde tijdens het voorbije weekend
goud op het Europees Kampioenschap
Rolstoelrugby in Denemarken. In de finale
namen de Belgische atleten het op tegen
topfavoriet Zweden. Einduitslag was 49-46 in
het voordeel van de Belgen die zich hiermee
voor de eerste maal Europees kampioen
mogen noemen.
Eén van de sterkhouders van het Belgisch
rolstoelrugbyteam is de Bredense Bob
Vanacker. n

>>
bredenaars in de kijker infokrant
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Kinderopvang viert dubbel feest

WELDRA ... IN HET STAF VERSLUYSCENTRUM

Zaterdag 7 november 2009 - 14 uur

FAMILIETHEATER IANKA FLEERACKERS “UIL
PLUS LEEUWERIK”
Prijs : 5 EUR vvk / 7 EUR add

Zaterdag 12 december - 16 uur

COVERBAND WOLFGANG + APRÈS- SKI PARTY
BISTREAU
Gratis

Zaterdag 7 november 2009 - 21 uur

FOUTE FUIF VOOR HET GOEDE DOEL
Prijs : 7 EUR vvk / 10 EUR add / 5 EUR voor wie fout verkleed is
Woensdag 11 november 2009 - 8 tot 13 uur

WANDELEN VOOR VREDE EN VERDAAGZAAMHEID
Prijs : 8 EUR
Zaterdag 14 november 2009 - 20 uur

Zaterdag en zondag 12-13 december

KERSTMARKT
Gratis
Vrijdag 18 december - 14.30 en 20 uur
Zaterdag 19 december - 20 uur

BREININGS REVUUTJE
Prijs: 6 EUR vvk / 8 EUR add
Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december

INDOOR SPEELDORP – EINDELOOS SPEELPLEZIER

SYMFONISCH ORKEST VAN DE VUB –
“VARIATIES OP DARWIN”

Prijs: 3 EUR / halve dag

Prijs : 10 EUR vvk / 12 EUR add

33STE KERSTREVEILLON – FONDS VAN DE 3DE LEEFTIJD

Donderdag 24 december - 18.30 uur

Don., vrij. en zat. 19-20-21 november - 20 uur
zon. 22 november - 14.30 uur

Gratis

TONEELKRING DE COULISSE “ARME PAPA”

VERSLUYS CYCLO-CROSS BREDENE – EREPRIJS
PAUL HERYGERS

Prijs : 7 EUR – kinderen tot 14 jaar : 5 EUR
Don., vrij. en zat. 26-27-28 november - 20 uur
Zo 29-11-09 om 14.30 u

Woensdag 30 december 2009

Prijs : 10 EUR

TONEELKRING BOONTJE “FOEI, MINISTER”
Prijs: 7 EUR vvk / 8 EUR add – kinderen -12 jaar: 4 EUR
Woensdag 2 december - 14 uur

INTREDE SINT
SINTERKLAASSHOW MET CLOWN ROCKY
Gratis
Vrijdag 4 december - 20 uur

MARTIN HEYLEN – “SIBERIË”
Prijs: 11 EUR / 13 EUR
Zaterdag 5 december - 20 uur

“A TRIBUTE TO SINATRA” - JO AREND EN THE
SWING TIME SOCIETY BIG BAND
Prijs : 14 EUR / 16 EUR
Zondag 6 december - 14.30 uur

HIGHLAND CATHEDRAL
Gratis
Donderdag 10 december - 14.30 uur

THE BUCKET LIST
Prijs : 2 EUR
Donderdag 31 december 2009 - 19.30 uur

Vrijdag 11 december - 20 uur

KARL VANNIEUWKERKE – WIELERJAAR 2009
Prijs: 11 EUR / 13 EUR

Uitverkocht !

2009TO 2010@STAFVERSLUYS
Prijs : 99 EUR

Info & Tickets aan de balie van het
MEC Staf Versluys 059-56 19 60 - www.stafversluyscentrum.be

