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Het gemeentebestuur wenst u prettige eindejaarsfeesten !

inleiding

Prettige feestdagen !
Beste inwoner,
Tijdens de vele kerst- , eindejaars- en nieuwjaarsactiviteiten in Bredene krijgen wij wellicht de kans elkaar
persoonlijk het allerbeste toe te wensen voor 2008. In afwachting hiervan, nu alvast prettige feesten toegewenst!
Ondertussen is ons bestuur druk bezig met het voorbereiden van vele dossiers : de verdere renovatie van
Wackerbout, de bouw van een sociaal huis, de renovatie van de Blauwe Sluis, een nieuw onderkomen voor
het Vrijzinnig Centrum, uitbreiding begraafplaats Priorij enz.
Via onze website www.bredene.be kan elke inwoner meer informatie bekomen over de werking van ons
bestuur. Wie nog geen toegang heeft tot de digitale snelweg, kan ook alle info telefonisch opvragen via onze
informatiedienst (tel 059/33 91 94).
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Willy Vanhooren
Burgemeester

De nieuwe BOB-campagne
• Ongetwijfeld heb je al van Bob gehoord. Bob is degene
die niet drinkt als hij rijdt. Dat maakt Bob tot held van elk
feest, want hij brengt zijn vrienden steeds veilig thuis.
Kortom: het is feest als Bob rijdt!
• Bob is er het hele jaar door. Je vindt hem overal waar er
feest en plezier is: in je stamkroeg of op een terrasje aan
zee, op de megaparty of het diner bij vrienden thuis...
• Bob zijn is simpel: er zit een Bob in elk van ons. Vandaag
is je beste vriend het, morgen ben jij misschien de ster
van de avond. Ook als je er in je eentje op uittrekt, is er
een Bob: jij zelf, natuurlijk!
• Bob zijn, daar kies je zélf voor.

OPENINGSUREN
GEMEENTEHUIS

Maandag

8 - 12.15 uur

-

Dinsdag

8 - 12.15 uur

-

Woensdag 8 - 12.15 uur 13.30 - 17 uur
Donderdag 8 - 12.15 uur

-

Vrijdag

8 - 12.15 uur

-

Zaterdag

8.30 - 12 uur

-

Alle gemeentelijke diensten zullen
gesloten zijn op dinsdag 25 en woensdag
26 december 2007 en op dinsdag 1 en
woensdag 2 januari 2008.
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Ereburger Aimée Thonon overleden
Aimée Thonon is op 79-jarige leeftijd
overleden. Thonon was ereburger van
Bredene. Zij was de weduwe van Anto
Diez,de kunstenaar waar een onderdeel van
het Ryckewaertshof naartoe werd genoemd.
Toch was Aimée vooral gekend als koorleidster
met haar koren TONADA, TONADILLA,
TONADISSIMA TONADISSIMO, TONADIORES
en TONADISSIMARE. Ze studeerde aan
het Koninklijk Muziekconservatorium van
Gent en behaalde er de einddiploma’s in
notenleer,piano, harmonie, contrapunt, fuga
en muziekgeschiedenis. Sinds 1961 werd een
indrukwekkend palmares bijeengezongen.
De “Oostendse Nachtegalen” zoals het
Duits blad “Die Morgen” hen noemde,
reisden zowat de helft van de wereld af
en veroverden talloze harten. Thonon
behaalde met haar koren heel wat prijzen

op nationale en internationale concours. Het
gemeentebestuur wil langs deze weg de
familie van Aimée Thonon haar blijken van
deelneming betuigen.

Oudejaarsavond is in zicht,maar deze laatste
dag van het jaar heeft traditioneel nog enkele
gevaren in petto…
Dat drinken en rijden niet samengaan, weet
u ongetwijfeld. Maar heeft u al stilgestaan bij
de risico’s van het ontsteken van vuurwerk?
Nog steeds vallen er in ons land meer dan
1000 gewonden door verkeerd gebruik van
vuurwerk.

veiligheid

Laat je feest niet verknallen !
Tips voor een veilig eindejaar
1

Alcohol en vuurwerk zijn geen goede
vrienden. Zorg voor een BOB!
2

Ontsteek het vuurwerk op een veilige
plaats, dus niet in de nabijheid van
toeschouwers, huizen, auto’s, bomen,…

Ontsteek het vuurwerk met een smeulende lont! Gebruik
geen lucifers of aanstekers. Steek de vuurwerklont aan met
gestrekte arm en buig je lichaam niet over het vuurwerk.

3

Veel van deze ongevallen hadden vermeden
kunnen worden door een aantal eenvoudige
veiligheidstips in acht te nemen.

4

Hebt u reeds vuurwerk gekocht en bent u van
plan het nieuwe jaar knallend in te zetten. Hou
dan rekening met volgende veiligheidstips.
n

5

Plaats de vuurpijl in een buis die verticaal in de grond zit. De
buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl.
Glazen ﬂessen zijn NIET geschikt voor het afschieten van
vuurpijlen!

Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk!
6

7

Steek vuurwerk dat niet ontploft nooit opnieuw
aan. Giet er een emmer water overheen.

Loopt er toch iets mis? Dan geldt één regel:“Eerst water, de rest komt later!”

veiligheid infokrant
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Energiescans in Bredense woningen
In het kader van het beleid inzake rationeel
energiegebruik, besliste de Vlaamse
Gemeenschap om aan elke gemeente een
aantal gratis energiescans aan te bieden.
De gemeente kiest zelf de doelgroep voor de
scans. Concreet gaat het in Bredene over 142
gratis uit te voeren energiescans.

Wie zoekt een
studentenjob ?
Op zaterdag 8 maart a.s. is er van 14 tot
16 uur opnieuw een jobstudentenbeurs.
Vanaf dit jaar kunnen de jongeren in
de gemeentelijke bibliotheek terecht
voor jobs en informatie. Pas vanaf deze
jobstudentenbeurs kan men inschrijven voor
de gemeentelijke studentenjobs. Naast de
milieuwerkers (alle Bredenaars geboren in
1991 komen hiervoor in aanmerking) zoekt
het gemeentebestuur ook strandredders
en ambulanciers én assistenten voor de
buitenschoolse kinderopvang.

Concreet gaat het in Bredene
over 142 gratis uit te voeren
energiescans.
Om deze scans in de praktijk uit te voeren
heeft Bredene een overeenkomst afgesloten
met Imewo en een overeenkomst met de vzw
Duinenwacht. Met alle betrokkenen werd
de afspraak gemaakt dat Bredene instaat
voor de coördinatie van het project. De vzw
Duinenwacht voert de scans uit volgens de
door Imewo voorgeschreven werkwijze.
Elektriciteitsnetbeheerder Eandis betaalt de
kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren
van de scans. De gemeente zal voorkeur
geven aan de laagste inkomenklasse en
zal voor de samenstelling van de adreslijst
samenwerken met onder andere het OCMW
Bredene en het sociaal verhuurkantoor
Bredene.

zaterdag 8 maart 2008

Meer info ?
Dienst huisvesting (059/33 91 76)
huisvesting@bredene.be n

Brochure
In het kader van deze jobstudentenbeurs
wordt jaarlijks een informatiebrochure
opgemaakt. Deze brochure omvat, naast de
bovenvermelde informatie en vacatures, ook
een aantal voorbeelden van sollicitatiebrieven
en nuttige adressen en telefoonnummers. De
brochure is, vanaf maandag 10 maart a.s.,
gratis te verkrijgen in het gemeentehuis
(Informatiedienst) of wordt toegestuurd na
eenvoudig telefonisch verzoek op het nummer
059/33.91.94.
Ook mailen kan : infodienst@bredene.be.
De brochure kan vanaf die datum ook worden
gedownload via www.bredene.be n

Vrouwenverenigingen koken tijdens week van de smaak

In november organiseerde het gemeentebestuur, in samenwerking met de vrouwenverenigingen KAV Duinen/Dorp, KAV Sas, Markant,
Viva-SVV en Zijkant, een culturele avond in de bibliotheek. De activiteit kaderde in de “Week van de smaak”, een landelijk eetcultureel
evenement dat zo veel mogelijk mensen wil samen brengen rond smaak en eetcultuur. De “Week van de smaak” stond dit jaar in het teken
van de Italiaanse keuken. Voor de culturele avond werden Italiaanse minigerechten bereid. Als gastspreker was Winiefred Van Killegem,
herboriste en eetspecialiste én gekend van Radio 2, uitgenodigd. n
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Kerstboomverbranding met happening
De traditionele kerstboomverbranding vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 januari.
Vanaf 17 uur starten de festiviteiten op het marktplein. Naast de gebruikelijke
animatie voor de volwassenen is er ook dit jaar extra aandacht voor de kids !
Met heel wat kinderanimatie zoals grimeren,
ballonfiguurtjes maken, suikerspinnen, …
staan de kinderen dit jaar centraal. Een
muziekband zorgt verder voor een gezellige
sfeer en een paardenkersttram neemt de
kleintjes mee voor een ritje. Tussendoor zijn er
walking acts met een goochelende kerstman
op stelten of elfen met een eenhoornpaard.

Tussendoor zijn er walking
acts met een goochelende
kerstman op stelten of elfen
met een eenhoornpaard.
Om 18 uur is het strand het toneel voor de
traditionele kerstboomverbranding. Op het
marktplein is er aansluitend een vuurshow
met Cirque Diabolique. Vanaf 18.30 uur is
er voor iedereen gratis wulken en sprotjes,
gebakken vis en gluhwein of jenever. Om
19 uur vindt de prijsuitreiking plaats van
de eindejaarsverlichtingsactie waarna een
optreden volgt van ‘Joint Venture’. De avond
wordt afgesloten met een knallend vuurwerk.
n

Programma:
17-18 uur:
17-20 uur:
17-21 uur:
18 uur:
18.30 uur:
18-20 uur:
19-21 uur:
19-20.30 uur:
19 uur:
19.30-21.30 uur:
21.45 uur:

muzikaal entertainment Kloeffeband
gratis kindergrime, suikerspin en ballonfiguren
kerstman neemt kleintjes mee in paardentram
optocht naar strand en kerstboomverbranding
gratis warme en koude vis met gluhwein en jenever
kerstman op stelten
elfen met eenhoornpaard
cirque diabolique vuurshow
eindejaarsverlichtingsactie
optreden Joint Venture
vuurwerk

kerstboomverbranding infokrant
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zaterdag 12 januari 2008

openbare werken

Openbare werke
Doortrekking Fritz Vinckelaan
voltooid

>>>

De werken inzake de doortrekking van de Fritz Vinckelaan
zijn bijna voltooid. De nutsmaatschappijen hebben hier
inmiddels de nodige leidingen geplaatst. Door deze
werken kunnen 42 nieuwe woongelegenheden worden
gecreëerd. De aannemer dient enkel nog de voetpaden
en een wandelpad aan te leggen. Er wordt ook aandacht
besteed aan de verkeersveiligheid in wat straks een
woonstraat moet worden. De aanleg van de overgang
tussen het bestaand gedeelte Fr. Vinckelaan en het
nieuw gedeelte moet het verkeersarme karakter van dit
straatgedeelte benadrukken.

Ook Monnikenstraat is langer
geworden
De doortrekking van de Monnikenstraat tot aan het
Jagerspad is straks een feit. Na het aanbrengen van
de definitieve asfaltlaag kan begin volgend jaar worden
gestart met de bouw van 32 nieuwe woningen.

>>>

Verkaveling Reigersstraat
Ook goed voor de bouw van tal van nieuwe
woongelegenheden is de verkaveling Bostoen op de
grens met Oostende. Ook hier vormen de aanleg
van de voetpaden en groen het sluitstuk van de
infrastructuurwerken.

>>>
6
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en: een overzicht
Werken in Bredene-Dorp
Straks worden ook in Bredene-Dorp heel wat werken
uitgevoerd. Zo komt er in de Dorpstraat vanaf de Landweg
tot aan de Molenstraat een volledig nieuw voetpad. Aan
de andere zijde (zijde kerk) zullen de bomen worden
gerooid om nieuwe, noodzakelijke parkeerruimte te
creëren. Het plein voor de Vrije Basisschool wordt
volledig heraangelegd en -door het verbieden van het
doorgaand verkeer van en naar het Jagerspad- een stuk
verkeersveiliger gemaakt. De verbinding van en naar het
Jagerpad kan nu immers gebeuren via de Monnikenstraat
(zie hiernaast). Rond de kerk van Bredene-Dorp komt
tevens nieuwe openbare verlichting.

>>>

Sportstraat (2e fase)
Enkele maanden geleden werd het A. Plovieplein en
de Sportstraat, die volledig werden gemoderniseerd,
feestelijk in gebruik genomen. Binnenkort zullen ook
de inwoners van het gedeelte Sportstraat tussen de
Spuikomlaan en de Darwin feest kunnen vieren want ook
dit gedeelte wordt volledig heraangelegd. Aannemer
Pyra start in het voorjaar met de werken.

>>>
En verder ...
Voetpadenprogramma

Nieuwe asfaltlaag voor de Keerweg

Elk jaar trekt het gemeentebestuur ruime kredieten uit voor het
herstellen van voetpaden en/of aanleggen van ontbrekende gedeelten
voetpaden. In het kader van het voetpadenprogramma 2008 zijn
dergelijke werken gepland in o.m. de Pauwhoflaan, in het gedeelte
Peter Benoitlaan tussen Prins Karellaan en de Pr. Marie-Josélaan en in
het gedeelte Prinses Marie-Josélaan tussen Hendrik Consciencelaan
& Peter Benoitlaan. In Bredene-Dorp worden tenslotte ook nog een
aantal kleine herstellingen uitgevoerd.

Ook begin volgend jaar krijgt de Keerweg een nieuwe asfaltlaag. Deze
werken worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf Dewaele.

openbare werken infokrant
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Zwemmen tijdens kerstvakantie

NewYear@the pool
Voor het eerst sinds jaren zal het gemeentelijk
zwembad open blijven voor het publiek tijdens
de kerstvakantie. De noodzakelijke jaarlijkse
onderhoudswerken werden dit jaar uitgevoerd
gedurende de examenperiode in juni, zodat
het zwembad tijdens de kerstvakantie voor de
nodige ontspanning kan zorgen voor jong en
oud. ’s Morgens wordt telkens een iets rustiger
sfeer gecreëerd zodat de baantjeszwemmers

hun dagelijkse afstanden kunnen afmalen. In
de namiddag zorgen opblaasbare attributen
en de nodige muziek voor een uitbundige
vakantiesfeer. NewYear@the pool is er op
donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari.
Let wel : het zwembad is gesloten op 25 en
26 december én op 1 en 2 januari. n

Gemeentelijk
sportbeleidsplan
2008 - 2013
Het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008
– 2013 is klaar! Na de positieve adviezen
van de stuurgroep en de gemeentelijke
sportraad keurde de gemeenteraad het
plan eind november goed. Het beleidsplan
wordt nu, ter goedkeuring, overgemaakt
aan de hogere overheid (BLOSO). Met
de opmaak van een gemeentelijk
sportbeleidsplan voldoet ons bestuur aan
alle voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een jaarlijkse subsidie. n

And the winner is…

Tweede Duo Race voor
mountainbikers
Het Bredense strand en duinen vormen op
zondag 17 februari andermaal het prachtige
decor voor de Duo Race. Om 14 uur starten
opnieuw zo’n 140 duo-mountainbikers
voor een 40 km lange wedstrijd over strand
en duinen met keerpunt in het Oostends

havengebied. Eén dag voor de Duo Race, op
zaterdag 16 februari, kunnen bedrijventeams
zich met elkaar meten tijdens de Corporate
Race. Centrale plaats van het gebeuren is het
clubhuis van Twins aan strandpost 1. Alle info
en inschrijvingen via www.twinsclub.be n

De jaarlijkse gemeentelijke sportprijzen
Platina Eend en Schaal voor Sporttoewijding worden uitgereikt in het MEC
Staf Versluys op vrijdag 29 februari 2008
om 19u30. Gemotiveerde kandidaturen
kunnen nog steeds overgemaakt worden
aan de gemeentelijke sportdienst. Het
bestuur van de sportraad buigt zich
in januari over de kandidaturen om
vervolgens de laureaten 2007 te kiezen.
Deze uitreiking gaat ook dit jaar weer
gepaard met een sportkwis. Iedereen
krijgt de kans om vanuit de tribune deel te
nemen en een mooie geldprijs in de wacht
te slepen voor zijn of haar sportvereniging.
Een team bestaat wel uit drie personen.
n

Meer info over deze rubriek?
Gemeentelijke sportdienst
(059/32 25 77) of via
sportdienst@bredene.be n
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Het gemeentebestuur heeft een nieuwsbriefbeheersysteem aangekocht. Via dit
systeem zal het binnenkort mogelijk zijn om digitale informatie op een gemakkelijke,
efficiënte en wettelijk correcte manier te bezorgen aan de bevolking.
Het gebruik van e-mail speelt een steeds
belangrijkere rol in onze communicatie.
Activiteiten, nieuws, aankondigingen,…
worden –als aanvulling op de website– via
e-mail verspreid naar bepaalde doelgroepen.

Activiteiten, nieuws,
aankondigingen,… worden
–als aanvulling op de
website– via e-mail verspreid
naar bepaalde
doelgroepen.

opzeggen van de nieuwsbrief gebeurt langs
deze weg.

Het systeem zal ten dele
worden gesubsidieerd door
Toerisme Vlaanderen
Het nieuwsbriefbeheersysteem zal ten
dele worden gesubsidieerd door Toerisme
Vlaanderen, in het kader van de verbetering
van toeristische websites van kustgemeenten.
n

Het
nieuwsbriefbeheersysteem zal gebruikers
binnenkort toelaten om zich
via de gemeentelijke website
in te schrijven voor bepaalde
nieuwsbrieven waarin ze
zijn geïnteresseerd. Ook het

De senioren van Wackerbout in de bib

Kalligrafie in
kunstacademie
De gemeentelijke kunstacademie zal
opnieuw een cursus kalligrafie organiseren.
De cursus loopt van 20/12/2007 tot en met
28/02/2008, uitgezonderd tijdens de kersten krokusvakantie.
De lessen worden gegeven op donderdag
van 19 tot 21.30 uur. De inschrijvingsprijs
bedraagt 50 EUR voor Bredenaars en 75 EUR
voor niet-Bredenaars. Opgelet: de cursus zal
enkel worden georganiseerd als minstens 10
deelnemers zich inschrijven.
Meer info ?
gemeentelijke kunstacademie 059/33.16.47 n

Fototentoonstelling
Hilde Van Bever en
Vicky Brugman
Het Staf Versluyscentrum vormt het ideale
decor voor fototentoonstellingen. Met de
jaarwisseling zijn Hilde Van Bever en Vicky
Brugman te gast. Hilde Van Bever is een
typische reisfotografe. Vooral het land Cuba
maakte een diepe indruk op haar. Vicky
Brugman maakte dan weer furore met haar
foto’s van te ter ziele gegane ‘Camping
Cosmos’.
Nog tot en met 27 januari 2008.
Openingsuren: tijdens de weekdagen
toegankelijk van 8.30 tot 12 uur en van 13.30
tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur, op zondag van 10 uur tot
12 uur. n

Cultuurpijs 2007
Oproep naar
kandidaten.

Op dinsdag 13 november waren de bewoners van het woon- en zorgcentrum Wackerbout
opnieuw te gast in de bib. Ze genoten van de tentoonstelling “Wonen in Bredene, vroeger
en nu” en werden daarna vergast op een koffietafel. n

De Bredense culturele raad kent (bijna) jaarlijks
een prijs toe aan een persoon, instelling of
elk initiatief die/dat in het voorbije jaar een
verdienstelijke bijdrage leverde voor het
culturele leven in Bredene. Wie zich kandidaat
wil stellen voor de Cultuurprijs 2007 kan dat
schriftelijk doen. De kandidatuur dient echter
wel gemotiveerd (minimaal 1 pagina getypte
tekst) en vòòr 4 januari a.s. in het bezit te zijn
van de dienst cultuur (Centrumplein 1 - 8450
Bredene) n

cultuur / bibliotheek infokrant
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Investeren in digitale
communicatie

jeugd

Zaterdag 22 december 2007 – 21 uur

Jeugdraad fuift met Ultimate
X-break kerstvakantie op gang
De Bredense jeugdraad viert
in samenwerking met de
jeugdverenigingen het einde
van de examens en het begin
van de Kerstvakantie. Hét
ideale moment om alle stress
van de examens van je af te
schudden of om de stress
die nog zal komen even te
vergeten. Om plaats te maken
voor de kilo’s kalkoenen en
kerststronken die je in de
kerstperiode weer te verduren
krijgt, krijg je net voor de
feestdagen nog eens laatste
kans om je in het zweet te
werken. Rudolphs achter
de draaitafels zijn Sensei &
Jimmy P van AMUSE-events.
Ook de klank en het licht
worden verzorgd door AMUSEevents.
Kaarten kosten 4 EUR VVK
en 5 EUR ADD en zijn te
verkrijgen bij de jeugddienst,
Staf Versluyscentrum, Video
Palace en Billboard. n

Filmvoorstellingen
Telkens om 15u in het MEC Staf Versluys.
Inkom 2 EUR. Tickets te verkrijgen aan
balie MEC Staf Versluys.

Vrijdag 4 januari
Ratatouille
Animatiefilm – Nederlands
gesproken – duur 110’
Ratatouille vertelt het verhaal
van de rat Remy die er van
droomt een grote Franse chefkok te worden. Zijn familie vreest echter
dat hij het niet ver zal schoppen in dit
resoluut knaagdier-onvriendelijk beroep.

Woensdag 6 februari
Arthur en de Minimoys
Tekenfilm/Avontuur Nederlands gesproken duur 95’
Arthur besluit op zoek te
gaan naar de schat van de
Minimoys die zijn grootvader
in een boek beschreven heeft.
De Minimoys leven in harmonie met de
natuur, maar hun land wordt bedreigd
door de gemene Maltazard…

Van Halloween tot de Sint

Méér dan 400 jongeren kwamen naar Latent Talent én uiteraard afsluiten Preuteleute kijken. Het gemeentebestuur introduceerde begin
november ook Halloween-on-the-beach. De felgesmaakte heksentocht doorheen de duinen liet heel wat kinderhartjes sneller slaan en
is nu al een blijver. Van blijvers gesproken : ook de Sint miste in Bredene de afspraak niet. Hij bracht voor de gelegenheid Clown Rocky
mee…en een lekker snoeppakketje. n
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Inschrijfstrook

jeugd

Doe je mond eens open
en kom in de kindergemeenteraad

Mijn naam.................................................

De kindergemeenteraad is een enthousiaste groep kinderen tussen 6 en 13 jaar,
die hun mening en advies geeft over alles wat de jeugd aanbelangt. Net zoals een
echte gemeenteraad bestaat de kindergemeenteraad uit raadsleden, schepenen
en een burgemeester.

Mijn adres.................................................

De leden van de kindergemeenteraad gaan
ook vaak op uitstap om samen iets tofs te doen
of om iets bij te leren. Alle Bredense kinderen
tussen 6 en 13 jaar kunnen zich kandidaat
stellen voor de kindergemeenteraad. Dat doe
je door het inschrijvingsformulier, samen met
een mooie pasfoto, aan de jeugddienst terug te

Geboortedatum..........................................

bezorgen vóór 06/01/2008. Daarna krijg je nog
wat tijd om campagne te voeren. In de week
van 03/03/2008 komt de jeugddienst langs
in alle Bredense scholen en kan je stemmen
op je favoriete kandidaat. Als alle stemmen
geteld zijn, wordt de kindergemeenteraad
officieel geïnstalleerd op 12 april 2008. n

.................................................................
Mijn tel/gsm..............................................

Ik stel mij kandidaat voor de kindergemeenteraad omdat:................................
.................................................................
.................................................................
Kleef hier een recente pasfoto.
Je mag ook een digitale foto mailen naar
jeugddienst@bredene.

knip mij uit
Dit formulier vóór 06/01/2008
terugbezorgen aan de jeugddienst
– Centrumplein 3 – 8450 Bredene.
Meer info: jeugddienst@bredene.be
of 059/56.19.64.

Colofon
27, 28 en 29 december 2007

Opnieuw Indoor Speeldorp in het
MEC Staf Versluys
Na het grote succes vorig jaar keert het
speeldorp terug! Maar liefst drie dagen
wordt het Staf Versluyscentrum opnieuw
omgetoverd tot een ware kindertempel, want
we zetten de zaal vol met springkastelen,
ballenbaden en superleuke attracties. Er
wordt ook gratis kindergrime voorzien. De
ouders kunnen een drankje nuttigen terwijl ze
hun spelende kroost in volle actie zien. Niet te
missen! De inkom voor een halve dag (1013u en 14-17u) bedraagt 3,00 euro.
Meer info ?
Dienst jeugd (059/56 19 64)
jeugddienst@bredene.be n
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bredenaars in de kijker

Harmonie is jonge zestiger
De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
van Bredene vierde begin december haar
zestigste verjaardag en werd ontvangen op het

gemeentehuis. Het gemeentebestuur zorgde
dit jaar trouwens voor nieuwe lokalen voor
de harmonie in het gemeenschapscentrum.

25 jaar tennisclub Vicogne
Tennisclub Vicogne vierde op zaterdag 8 december jl. haar 25-jarig jubileum. De club van
voorzitter Tommy Verhaeghe deed dat op feestelijke wijze in het Staf Versluyscentrum.Na een
academisch gedeelte én een receptie volgde een optreden van Karel Declerck met zijn show
“België bloot”. Het 25-jarig bestaan werd overigens tot in de late uurtjes gevierd. Aansluitend
op de show volgde immers nog een fuif. n
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Voorheen mocht de harmonie reeds gebruik
maken van het oud gemeentehuis als
repetitielokaal. n

Geert Jonckheere
in preselecties WK
Bakkerij
Geert Jonckheere is leraar aan de bakkerschool
Ter Groene Poorte in Brugge. Samen met
2 collega’s was hij geselecteerd om met
de Belgische ploeg deel te nemen aan de
preselecties voor het wereldkampioenschap
bakkerij in Marque-en-Baillieul in Frankrijk.
Er waren zes deelnemende landen. België
eindigde als vierde. n

