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informatieblad van het Bredens
gemeentebestuur. Verschijnt periodiek.
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8450 Bredene – T: 059/33 91 94
e-mail : infodienst@bredene.be
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Dobbelaere, Anja Van Eylen, Ingrid Ballieul,
Ann Salliau, Guy Lams, Els Vander Schaeghe,
Barbara Masschaele, Nils Demonie, Philip
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Virginie Bultynck, Katie Van de Weghe, Sandra
Roelens, Hilde Vansteenkiste.
Foto’s: Pascal Rosseel, Kevin Mollet, Barbara
Masschaele, Jean-Claude Van Loo

Op de gronden van het Bredense OCMW, palend aan de Wackerbout-site, werd het
Sociaal Huis opgetrokken. Op zaterdag 28 november 2009 jl. werd het sociaal
complex ingehuldigd.
De oprichting van het Sociaal Huis kadert in de
bepalingen van het decreet van 19/3/2004 dat
de gezamenlijke oprichting door het OCMW en
het gemeentebestuur van één sociaal huis per
gemeente verplicht. Deze verplichting houdt
niet noodzakelijk de bouw van een nieuwe
infrastructuur in, maar kan ook op andere
manieren worden aangepakt. Bredene koos
met de bouw van een nieuwe infrastructuur
echter resoluut voor duidelijkheid, eenvoud in
de samenwerking tussen OCMW en gemeente
en een klantgerichte dienstverlening.

Door de verhuis kan immers ook het
bejaardencentrum Wackerbout worden
uitgebreid met 12 nieuwe kamers. Deze
uitbreiding moet midden april 2010 voltooid
zijn. Het creëren van ruimte in Wackerbout
zorgt er bovendien voor dat kan worden
gewerkt aan professionele opvang van
demente bejaarden. In het Sociaal Huis is
daarnaast o.a. plaats voorzien voor de speelo-theek van de dienst onthaalgezinnen, tot
voor kort gehuisvest in Bredene-Duinen
(kiosk).

De volledige sociale dienst van het OCMW, alle
gemeentelijke welzijnsdiensten en de volledige
OCMW-administratie zijn in dit sociaal huis
gehuisvest. Hiermee wordt inhoudelijk een
sterker dienstenpakket aangeboden aan de
burger. De Bredense inwoner moet zich niet
meer nodeloos verplaatsen van de ene dienst
naar de andere. Daarnaast kunnen ook andere
doelstellingen worden gerealiseerd.

Cijfers
De kostprijs verbonden aan de bouw van
het Sociaal Huis bedraagt 3.200.000 EUR
en wordt betaald met 400.000 EUR eigen
middelen van het OCMW Bredene, verworven
door de verkoop van gronden. Het restant
wordt gefinancierd door de opname van een
lening. n

Druk en lay-out : Lowyck Drukkerij
Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Willy Vanhooren
Centrumplein 1 – Bredene

openingsuren
gemeentehuis

Beste Peter, je bent bedankt.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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
-

LET OP !
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op:
• zaterdag 26 december 2009
• zaterdag 2 januari 2010
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Voor de onwetenden onder ons: Peter
Maenhoudt was persfotograaf bij de meest
gekende dag- en weekbladen. Inderdaad
- was - want na 34 jaar houdt Peter de
persfotografie voor bekeken. Ook voor
“Bredene Magazine” zorgde Peter regelmatig
voor foto’s. Zélf stond hij wellicht bijna nooit
in de schijnwerpers, maar hij was wél de man
die anderen letterlijk in ‘the picture’ plaatste.
Hoeveel Bredenaars zouden er, vooraleer
in de krant te verschijnen, gefotografeerd
zijn door Peter Maenhoudt? Het zou een
quizvraag kunnen zijn waarop zelfs binnen
persmiddens weinigen een antwoord weten.
En net daarom wil het gemeentebestuur

Peter bedanken. Hij bracht met Bredenaars
immers onze mensen in de krant en de
krant naar de mensen. Zelfs al was het
onderwerp nog zo saai, Peter vond altijd
wel een bijzondere invalshoek. Die gave
had hij, Peter was immers meer dan alleen
maar fotograaf. Het verdwijnen van Peter
als persfotograaf is dan ook een groot verlies
voor de sector. n

algemeen

Piv Huvluv nieuwe ereburger van Bredene
De gemeenteraad heeft beslist om Jan Cattrijsse, beter bekend als Piv Huvluv bij
te schrijven in het rijtje van Bredense ereburgers. Deze stand-up comedian is een
ware ambassadeur voor onze gemeente en timmert reeds vele jaren aan de weg.
Begin jaren 90 richtte hij het straattheater
‘Fris en Monster’ op. Met dit gezelschap trok
hij gans Vlaanderen rond. In 1998 nam hij
deel aan de prestigieuze Humo’s Comedy
Cup. Met visuele grappen en verbale humor
bereikte hij de finale waar hij op de tweede
plaats strandde.

Piv is een ware ambassadeur
voor Bredene
In deze periode bouwde hij een stevige livereputatie op als vast lid van het collectief
Bonjour Micro met o.a. Raf Coppens, Wim
Helsen, Alex Agnew en Nigel Williams. Enkele
jaren later kwam er zijn eerste avondvullend
programma ‘Trouble in Mind’. Nationaal raakt
hij steeds bekender, in de zomer van 2005
was hij dagelijks te horen als Kapitein Huvluv

op Radio 2. De jaren daarna was hij een graag
gezien panellid in het radioprogramma ‘De
Raadkamer’. Hij kreeg heel wat aandacht in
het Eén programma ‘De Bovenste Plank’ en
op Canvas was hij in elke reeks van Comedy
Casino te gast. In 2008 vierde hij zijn tien jaar
op de planken en kreeg hij van de Bredense
Culturele Raad de Cultuurprijs 2008. In
2009 veroverde hij de kinderharten met zijn
humoristische theatervoorstelling ‘Stand up
for Kids’. In 2009 lanceerde hij zijn derde
show ‘Bed Bad Brood’, waarin een prominente
rol is weggelegd voor bananendozen,
stadswachters, coiffeurs en Bredene.
Piv Huvluv wordt gelauwerd als ereburger
op vrijdag 12 februari. Als aperitiefje kunt u
genieten van de laatste show van Martin De
Jonghe, getiteld Gazetteklap. De titel van
ereburger is uiteraard niet voor iedereen
weggelegd.

Alle ereburgers op een rij:
1. Anto Diez (+)
2. Staf Versluys (+)
3. Hubert Caestecker
4. Peter Creve
5. Raoul Eeckhout (+)
6. Ridder Schlim (+)
7. Roger Taillaert (+)
8. Gerard Vandenbogaerde
9. Gilbert Pittery
10. Aimée Thonon-Diez (+)
11. Marc Gesquiére
12. Sebastien Godefroid
13. Lucy Loes
14. Ronald De Troyer n

Reactie Piv Huvluv:
Nooit gedacht dat je met onzin en flauwekul
meer dan 10 jaar een weg kunt afleggen.
Het gemeentebestuur van Bredene heeft
altijd sympathie gehad voor comedy en
voor Piv Huvluv in het bijzonder. Eind jaren
90 trad ik al op in jeugdhuis Creatuur en
er volgden al vlug comedy-avonden in
het gemeentehuis o.a. met Wim Helsen
en Nigel Williams. Piv-humor groeit heel
vaak vanuit mijn peroonlijk verleden en
Bredene heeft daarin vanzelfsprekend
een belangrijke plaats, aangezien ik
hier al heel mijn leven woon en werk.
Het ereburgerschap is wat mij betreft
wat tevéél eer, maar ik zie het als een
blijk van waardering voor wat ik doe en
dat lijkt makkelijker dan het is. Ik hoop
vooral dat de Bredense bevolking dit
ereburgerschap mee onderschrijft. n

algemeen infokrant
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Rampenplan is nu
ANIP

algemeen

Nieuw vanaf april 2010

De Uitdatabank
Vanaf 2010 verdwijnen de voor- en najaarsedities (op papier) van de gemeentelijke
evenementenkalenders. De activiteiten van de verenigingen worden echter nog
steeds op de gemeentelijke website www.bredene.be gepubliceerd. Vanaf januari
tot maart 2010 zal dit nog gebeuren in de huidige vorm.
Nieuw vanaf april 2010!
Geef activiteiten in via de UiTdatabank!
Vanaf midden april start Bredene vervolgens
met de UiTdatabank. Dit UiTnetwerk is dé
informatiebron voor iedereen die iets wil doen
of beleven in de vrije tijd. Het is een landelijk
netwerk van gemeenten, steden, regio’s en
provincies, in samenwerking met tal van
media- en andere partners.
Wat betekent dit nu voor de verenigingen?
Tot op vandaag zorgt ons gemeentebestuur
ervoor dat alle activiteiten van de verenigingen
via de evenementenkalender en de website
www.bredene.be
worden
verspreid.
Vanaf april 2010 zal men echter zélf alle
activiteiten kunnen invoeren via de website
van CultuurNet Vlaanderen. Alle Bredense
evenementen worden vervolgens gefilterd en
op www.bredene.be gepubliceerd.

Informatie
Het gemeentebestuur wil de verenigingen
optimaal informeren over het nieuwe
aanbod.
•	Informatievergadering
op maandag 1 februari 2010 wordt om 19
uur een informatievergadering over het
nieuwe project georganiseerd in het Staf
Versluyscentrum. Aansluitend wordt u een
drankje aangeboden.
• Opleiding voor verenigingen
op maandag 8 maart 2010 krijgt u de
kans om deel te nemen aan een opleiding
over hoe u best activiteiten op de nieuwe
databank kunt invoeren.
Voor zowel de informatievergadering als voor
de opleiding worden telkens 2 leden van de
vereniging uitgenodigd.

Meer weten?
Gemeentelijke informatiedienst
059/33 91 94 - infodienst@bredene.be n

De Sint en zijn pieten in de BKO

Traditiegetrouw brachten Sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan de kinderen van de
buitenschoolse kinderopvang. Op vrijdag 4 december werden de kinderen na schooltijd
getrakteerd op een supergezellig Sinterklaasfeest. De kinderen konden genieten van
een toneelstuk, opgevoerd door de begeleiding, lekkeren sintkoeken en chocolademelk.
Hoogtepunt van deze namiddag was uiteraard het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten in
alle groepen.
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Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP)
werd vastgesteld door de gemeenteraad.
Het ANIP, de opvolger van het vroegere
gemeentelijk rampenplan, werd opgesteld
door de burgemeester in overleg met de
gemeentelijke veiligheidscel. Het ANIP
beschrijft hoe een noodsituatie concreet
wordt aangepakt. Het regelt meerbepaald
de inzet van de verschillende hulpdiensten
(brandweer, politie, medische diensten,…)
bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een
overzicht van de organisatie en de werkwijze
van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk
crisiscentrum) als het operationeel (CPOPS) optreden op gemeentelijk niveau. Het
ANIP dient nu nog te worden goedgekeurd
door de provinciegouverneur. n

Openbaar onderzoek
Kop van ‘t Sas
In uitvoering van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, brengt het college van
burgemeester en schepenen ter kennis aan
de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Kop van ‘t Sas” opgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen
en door de gemeenteraad voorlopig
aangenomen in vergadering van 26 oktober
2009, op het gemeentehuis Centrumplein 1,
ter inzage ligt gedurende een termijn van
zestig dagen. Het dossier met alle nuttige
inlichtingen aangaande het onderzoek ligt
ter inzage op de dienst urbanisatie in het
gemeentehuis, nog tot en met zaterdag
23 januari 2010, elke werkdag tussen 8
uur tot 12 uur, op zaterdag van 8u30 tot
12 uur en op woensdagnamiddag tussen
13u30 en 17 uur. Personen die tegen dit
ontwerp bezwaren of opmerkingen in te
brengen hebben worden verzocht deze vóór
hogervermelde datum van sluiting van het
onderzoek schriftelijk en op de volgende
manier kenbaar te maken:
• ofwel per aangetekend schrijven aan
de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke ordening (GECORO), p.a.
Gemeentehuis, Centrumplein 1 te 8450
Bredene
• ofwel af te geven tegen ontvangstbewijs,
dienst
urbanisatie,
gelijkvloers
gemeentehuis, Centrumplein 1 te 8450
Bredene. n

Rioleringswerken voltooid
De werken in de Prinses Elisabethlaan verlopen volgens plan. Als de weersomstandigheden het toelaten moeten de werken voltooid zijn vóór de zomer van
2010.
De
rioleringswerken
bevinden
zich
momenteel in een eindfase. De laatste
aansluitingen vinden plaats ter hoogte van de
Buurtspoorwegstraat. Na het eindejaarsreces
start aannemer Verhelst vervolgens met
de aanleg van de bovenbouw (plaatsen
boordstenen, afvoergoten, voet- en fietspaden,

parkeerplaatsen en wegenis). De Dijkweg
langs de Spuikom, vanaf de Maartensbrug in
Bredense-Sas, blijft uiteraard geopend voor
het verkeer dat vanuit Bredene-Sas naar
Oostende wil en omgekeerd (max 3,5 ton).
n

Emma en Maxim zijn
populairste namen in
Bredene
In Bredene werden in 2008 160 nieuwe
pasgeboren Bredenaars genoteerd. 73
ervan zijn meisjes. Niet alleen in Vlaanderen
maar ook in Bredene is Emma de populairste
meisjesnaam. Op een totaal aantal van 87
jongens was Maxim de populairste naam,
gevolgd door Thibault en Xander. n

Raad lokale
economie
De ene gemeente is de andere niet.
Wie beroepshalve kiest voor het
ondernemersschap ondervindt al snel dat
het gemeentebestuur beslissingen neemt
die het professioneel leven beïnvloeden.
Als ondernemer kun u via de raad lokale
economie bij dit gemeentebeleid worden
betrokken.
Indien u interesse heeft om lid te worden
van de raad lokale economie – of gewoon
op de hoogte wenst te blijven van andere
initiatieven inzake lokale economie – kunt
u vrijblijvend een e-mail sturen aan de
gemeentelijke dienst beleidsondersteuning
(steve.dobbelaere@bredene.be - 059/33 91 91).
In deze e-mail vermeldt u best duidelijk de
term “lokale economie” en bij voorkeur de
naam van het bedrijf, de contactpersoon en
het correspondentieadres. n

Futuristische eco-brug in Bredene?
Twins Invest en Consult kreeg vorig jaar
een toelage uit het Kustactieplan III voor
de opmaak van een haalbaarheidsstudie
rond een ecobrug over de Koninklijke Baan
ter hoogte van het Staf Versluyscentrum.
Hiervoor nam Twins
een jong
architectencollectief onder de arm om zijn
op het eerste zicht even opmerkelijke als
innoverende project vorm te geven. De
samenwerking resulteerde in het concept
een Ecobrug, die de toeristische zone en
het Staf Versluyscentrum rechtstreeks
verbinden met de achterliggende duinen
van de Paelsteenpanne en het strand aan
reddingspost 6. Het gemeentebestuur
ondersteunt dit project en wil straks samen
met de initiatiefnemer bij de hogere overheid
op zoek gaan naar financiële middelen om
dit project te realiseren. n

openbare werken infokrant
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Prinses Elisabethlaan

toerisme

zaterdag 9 januari 2010

Nieuwjaarswensen uitwisselen
De kerstboomverbranding anno 2010 staat weer garant voor een verrassend,
spectaculair maar vooral gezellig familie-event. ’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 zijn 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 bij de jeneveren glühweinstand terecht. Om 19 uur volgt 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!
Programma:
• 17-18 uur: muzikaal entertainment door ’t Kliekske,
verkleed als kerstmannen, op het marktplein
• 17-20 uur: gratis suikerspinstand
• 17-20 uur: ballonplooien
• 18-19 uur: kerstman met cadeautjes
• 17-21 uur: rondrit met de kerstman voor de kleintjes
• 17 uur: verkoop jenever en glühwein
• 18 uur: optocht ’t Klieksje naar het strand voor de
kerstboomverbranding
• 18.30 uur: warme porties sprot, wulken en gebakken vis
• 19 uur: prijsuitreiking eindejaarsverlichtingsactie
• 19 uur tot 19.45 uur en 20.30 tot 21.15 uur:
act ‘Cirq Civil - Flikken op stelten’ op het marktplein
• 19.30-21.30 uur: live optreden “The Coverage”
• 21.45 uur: vuurwerk op het strand   n

Romantisch wandelen tijdens Valentijn?
Op zaterdag 13 februari wil Bredene alle
verliefden vergasten op een cocktail van
romantische muziek, passende poëzie
en waargebeurde verhalen, prachtige
avondzichten en tongstrelende intermezzo’s.
De gemeentelijke dienst toerisme organiseert
dan voor de 3de keer een Valentijnswandeling
door het Dorp. Wil je meegenieten van een
zinderende sfeer en wil je je samen met je
partner laten verwennen? Kom dan om 18 uur
naar de St-Rikierskerk (Bredene Dorp) om je
te laten meenemen op een korte wandeltocht
doorheen Bredene Dorp by night. We eindigen
in de Watertoren en sluiten passend af met
een lekker glaasje schuimwijn. n
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Meer weten?
dienst toerisme - T: 059/56 19 70
toerisme@bredene n

Aan de Arnoevoo-wedstrijd voor jonge
kunstenaars namen dit jaar iets meer dan
60 kandidaten deel. Tijdens een eerste
jureringsronde werden 22 kandidaten
weerhouden. Onder hen zowel beeldhouwers,
fotografen, schilders en multimedia-artiesten.
Een professionele jury koos uit deze
inzendingen voor Wim Carrein uit Roeselare
(1e plaats), Marie-Hélène Van Quickenborne
uit Kortrijk (2e plaats), Hanne Brackx uit
Oostende, Elke Desutter uit De Haan en Ann
Van der Gucht uit Zele (gedeelde 3e plaats)
als winnaars.

De werkgroep kunstenbeleid van de culturele
raad bekroonde de werken van Lieve de
Becker uit Marke en Van der Straete Preben
uit Gent.
De jury was enthousiast over de belangstelling
voor deze kunstwedstrijd en stemt zich
uiteraard gelukkig met zoveel artistiek talent.
Tijdens de proclamatie waren er dan ook heel
wat gelukkige gezichten te bespeuren. In het
MEC Staf Versluys loopt nog tot 23 januari
een tentoonstelling met de werken van de
laureaten. n

cultuur

Arnoevoo 2009

Cursus kalligrafie in
kunstacademie
De gemeentelijke kunstacademie “Albert
Claeys” biedt binnenkort opnieuw een
cursus kalligrafie aan, onder begeleiding
van lesgever Jan De Smedt. De cursus
wordt gegeven op donderdagavond van 19
tot 21u30 en dit vanaf 3 december 2009
tot en met 4 februari 2010 (uitgezonderd
tijdens de schoolvakanties en betaalde
feestdagen). Deelnemen aan deze cursus
kost 50 EUR voor Bredenaars en 75 EUR
voor niet-Bredenaars. Opgelet: deze
cursus vindt maar plaats indien er zich
minstens tien leerlingen inschrijven. n

Kandidaten?

Cultuurprijs Bredene

Week van de smaak: AFIYET OLSUN!

De culturele raad is een wettelijk
voorgeschreven adviesorgaan inzake alle
culturele materies waarover de gemeente
beslist. In de culturele raad zijn alle socioculturele verenigingen vertegenwoordigd.
Ook de Bredense culturele organisaties
en geïnteresseerde burgers zijn
vertegenwoordigd in de algemene
vergadering. Jaarlijks kan door
de
culturele raad een prijs uitgereikt worden
aan een persoon, groep of vereniging die
zich verdienstelijk gemaakt heeft voor
Bredene gedurende het jaar 2009. In het
verleden werd deze prijs onder andere
toegekend aan de kersverse ereburger Piv
Huvluv. Vorig jaar werd de jonge journaliste
Jehona Gashi in de bloemetjes gezet.
Iedereen kan kandidaten voor deze prijs
voorstellen. Ook vanuit de verenigingen
kunnen kandidaten voorgesteld worden.
Ken jij iemand die volgens jou de
prijs zou moeten winnen? Stuur dan
voor 22 januari je motivering naar
cultuur@bredene.be of naar het
gemeentebestuur Bredene t.a.v. dienst
cultuur, Centrumplein 1 te Bredene. Het
reglement ligt ter inzage op de dienst
cultuur. De laureaat wordt bekend
gemaakt halverwege februari. n

Alle vrouwenverenigingen sloegen ook dit jaar de handen in elkaar om tijdens de Week van
de Smaak een culinaire activiteit te organiseren. In de cafetaria van het sportcentrum was
het allemaal Turkije wat de klok sloeg. Met AFIYET OLSUN (eet smakelijk in het Turks) waren
de Bredense vrouwenverenigingen KAV-Duinen-Dorp, KAV Sas, KVLV, Markant, Viva-Svv en
Zijkant niet aan hun proefstuk toe want de activiteit werd al voor het derde opeenvolgende
jaar georganiseerd.
cultuur infokrant
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jeugd

zaterdag 13 februari 2010

Kleine broer voor foute fuif
De succesvolle ‘Foute fuif voor het Goede
Doel’ krijgt er een klein broertje bij. Onder
de titel ‘Foute Fuif - junior edition’ wordt het
Staf Versluyscentrum op zaterdag 13 februari
de place to be voor kinderen en tieners
die eens goed (fout) uit de bol willen gaan.
Het wordt weer een foute boel, met foute
barmannen, foute drankjes, foute muziek op
kinder/tienermaat en heel wat extra’s, zoals
een extra dansvloer in de vorm van een
luchtkussen en een podium waarop je je heel
even in programma’s als “X-factor” of “So
you think you can dance” kan wanen.

De Foute Fuif voor kids (tot 12 jaar) gaat door
van 15u tot 19u, de Foute Tienerfuif (enkel
voor tieners tussen 12 en 16 jaar) gaat door
van 20 tot 24 uur.

Trek dus je meest foute outfit of je
carnavalskostuum aan, en kom meefeesten!

Meer weten?
jeugddienst, Centrumplein 3 te Bredene,
T. 059/56 19 64 - jeugddienst@bredene.be

De Foute Fuif zou de Foute Fuif niet zijn
zonder dat een deel van de opbrengst wordt
weggeschonken aan een goed doel, nl. het
Kinderkankerfonds. Wie verkleed naar de fuif
komt, betaalt slechts 4 euro in voorverkoop
en 6 euro aan de deur. Wie niet verkleed
komt, betaalt 6 euro in voorverkoop en 8 euro
aan de deur. n

Filmvoorstellingen
Woensdag 17/02/2010
Het geheim van Mega
Mindy
familiefilm, nederlands
gesproken, geschikt voor
alle leeftijden
Woensdag 10/03/2010
Harry Potter en de
Half-bloed Prins
avonturenfilm, nederlands
gesproken, geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar
Telkens om 15u in met MEC Staf Versluys
Tickets: 2,50 EUR
Voorverkoop: balie MEC Staf Versluys

Opnieuw 3 kinderrommelmarkten in de
zomervakantie

Jeugdraad zoekt nieuw bloed

Hoog tijd om aan de grote
voorjaarsschoonmaak te beginnen en de
zolder eens helemaal op te ruimen, want
wie speelgoed, baby- en kinderspullen
teveel heeft, kan die deze zomer kwijt op
een van de drie kinderrommelmarkten op
dinsdagen 13 juli, 27 juli en 17 augustus,
telkens van 9 tot 18u op het Duinenplein.
Komen snuisteren is gratis, wie een tafel
wil reserveren om spullen van de hand
te doen, betaalt hiervoor 3 EUR. Tafels
kunnen vanaf nu gereserveerd worden
via het digitale formulier op de website
www.jonginbredene.be. n

Jeugdbeleidsplan in
2011-2013

De jeugdraad roept iedereen op om bloed
te geven! Want bloed redt levens. Je kan
bloed geven vanaf 18 jaar tot 65 jaar. Van
het Rode Kruis krijgt iedereen die bloed geeft
een gratis drankje en een waardebon. Maar
voor jongeren tot 30 jaar doet de jeugdraad
er nog een geschenk bovenop! Wij hopen
met deze actie ook nieuw bloed voor de
jeugdraad aan te trekken. Wie interesse
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heeft, wordt uitgenodigd op de vergadering
van de volgende jeugdraad.
Waar? Gemeenschapscentrum Sas , Prinses
Elisabethlaan, 1ste verdiep
Wanneer? dinsdag 5 en maandag 11 januari
2010 telkens vanaf 17 t.e.m 19u30.
Meer info: Randy Vanderputte, voorzitter
jeugdraad, 0486 12 74 95 n

In 2010 is het weer plannen geblazen voor
de jeugddienst: 2010 is immers het laatste
jaar waarbinnen de doelstellingen van het
huidig jeugdbeleidsplan uitgevoerd moeten
worden, en dat betekent ook dat er tegen
juni een nieuw plan voor de periode 20112013 op tafel moet liggen. Omdat we willen
dat dit plan zoveel mogelijk gedragen
wordt door de Bredense jeugd doen we een
oproep aan gemotiveerde jongeren die een
klankbord willen vormen. Heb je hiervoor
interesse of heb je vrijblijvend ideeën en
voorstellen die volgens jou zeker in het
nieuwe plan moeten staan? Mail dan naar
jeugddienst@bredene.be en dan nemen
we contact op met jou! n

Je bent 15, 16 of 17 jaar? Jij hebt je hart
op de juiste plaats? Je ziet wat leeft bij je
vrienden? En wil ze op een goede manier
verder helpen? Dan ben jij degene die wij
zoeken! Het JAC en een aantal gemeentelijke
jeugddiensten uit de regio, waaronder ook
Bredene, organiseren dit schooljaar opnieuw
een cursus jeugdadviseurs voor jongeren
zoals jij!
In de cursus krijg je heel wat praktische tips
om vrienden verder te helpen en leer je andere
toffe jeugdadviseurs kennen. De opleiding
bestaat uit een kennismakingsmoment en 1

weekend. Na de basisopleiding kan je zelf
kiezen uit een tof en leerrijk gamma “followups”. Allerlei thema’s zoals relaties en
seksualiteit, druggebruik, jongerenrechten,
… of onderwerpen die jullie zelf interessant
vinden komen aan bod.
Het weekend gaat door van vrijdagavond
5 maart tot en met zondagmiddag 7 maart
2010 in de Calidris in Westende en is
helemaal gratis! Heb je interesse? Neem dan
contact op met het JAC (www.jacoostende.
be) of de jeugddienst. Zij geven je graag meer
informatie. Gewoon doen dus! n

Nieuwe sessies
theoretische rijlessen

jeugd

Jeugdadviseur worden: iets voor jou?

Wie een duwtje in de
rug nodig heeft in de
voorbereiding van het
theoretisch rij-examen
voor de auto, kan
zowel in het voorjaar
als in het najaar van
2010 opnieuw een sessie volgen van de
gratis theoretische rijlessen. Je krijgt 12
uur les van een gediplomeerd instructeur
die je wegwijs maakt in alles wat met de
wagen en de wegcode te maken heeft
en je zo klaarstoomt voor het theoretisch
examen. De lessen zijn helemaal gratis,
maar je moet je wel vooraf inschrijven
via de jeugddienst. Dat kan door een
mail te sturen naar jeugddienst@bredene.
be, met vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum. Deze
twee sessies gaan door (telkens van 19 tot
22u):
• van maandag 8 tot en met donderdag
11 maart 2010
• van maandag 21 tot en met donderdag
23 september 2010 n

Noteer alvast in je
agenda:
Meer weten over deze rubriek?
Jeugddienst – 059/56 19 64
jeugddienst@bredene.be n

31/03/2010 - Buitenspeeldag 2010
03/04/2010 - Paasevenement 2010
30/05/2010 - Bredene Kids!
30/06/2010 - Summer Splash n

Sjarelkot officieel open
Eind november werd -nogal zeer letterlijkhet licht officieel op groen gezet voor het
nieuwe Sjarelkot op het domein de Caproen
in Bredene-Sas. Het nieuwe jeugdhuis,
waar door Caproenmedewerkers en tal van
vrijwiligers meer dan een jaar is aan gewerkt,
wil jongeren een plek geven om zichzelf te zijn,
zich te kunnen ontspannen en hun vrienden
te ontmoeten. Kortom: zich ‘in hun Sas te
voelen’. Jongeren kunnen er vanaf nu elke
derde vrijdag van de maand terecht voor een
gezellige babbel en een drankje, maar ook voor
games, pingpong, pool, tafelvoetbal en zoveel
meer. n

jeugd infokrant
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Met Niels Albert, Bart Wellens, Zdenek Stybar, Klaas Vantornout..

Versluys Cyclocross
ereprijs Paul Herygers

Wielercommentator Michel Wuyts en ex-veldrijder Paul Herygers stelden begin
december de Versluys Cyclocross voor in het Staf Versluyscentrum.
Op woensdag 30 december a.s. kunnen
de liefhebbers van het veldrijden, en dat
zijn er volgens de kijkcijfers toch heel wat,
terecht op het Paelsteenveld. Het is Paul
Herygers zélf die het parcours voor deze
Sylvestercross uitstippelde. Herygers nam
tijdens de voorstelling dan ook het woord
om zijn parcours voor te stellen, want de
cross draagt trouwens de naam van de oudwereldkampioen veldrijden. Het parcours
van 2,62 km krijgt het MEC Staf Versluys als
centraal punt. Regerend wereldkampioen
Niels Albert, Zdenek Stybar, Klaas Vantornhout
en Bart Wellens komen zeker aan de start.
Om te voorkomen dat er mobiliteitsproblemen
zijn om en rond het Staf Versluyscentrum, de
organisatoren verwachten immers zo’n 8.000

toeschouwers, werd een speciale formule
uitgewerkt met de vervoersmaatschappij
De Lijn. Voor slechts 11 EUR kan men een
combiticket (tram én inkom cyclocross) kopen.
De rit met de tram kan vanuit élke tramhalte
langs de kust. Dit pakket zal te koop worden
aangeboden vanaf 25 december a.s.
Het programma van de cross ziet er als volgt
uit :
12u30 - nieuwelingen
13u45 - juniores
15u. - elite
Meer weten?
059/56 19 60 n

Mountainbike Classic op het strand
Op zondag 24 januari nemen bikers van alle niveaus het tegen elkaar op in de
Cycling.be Mountainbike Classic Bredene, de derde manche van het Mountainbike
Kustcriterium. De Cycling.be Mountainbike Classic Bredene start om 11u30 op het strand
ter hoogte van de Twins. Na drie rondjes van 18 km over het strand en door de duinen
van Bredene is de aankomst voorzien op het strand ter hoogte van surfclub Twins.
Vorig jaar schreef Nico Berckmans deze klassieker op zijn naam. Kevin Van Hoovels
en Nicolas Vermeulen maakten het podium toen compleet. Naast deze manche van
het Mountainbike Kustcriterium is er ook nog een aparte race van 18 km voorzien,
waaraan zowel individueel als in team deelgenomen kan worden. Alle informatie over
deze strandrace kan teruggevonden worden op de volledig vernieuwde website :
www.mountainbikeclassic.be n
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Nieuwe openingsuren
zwembad vanaf 2010
In het kader van de projectsubsidie van
de Vlaamse Overheid voor bijkomende
openstelling van zwembaden voor het brede
publiek, werd vorig jaar overgegaan tot
uitbreiding van de openingsuren voor publiek
zwemmen. Op 31 december 2009 loopt deze
projectsubsidie echter ten einde, waardoor
het gemeentebestuur genoopt is om de
uitbreiding gedeeltelijk terug te schroeven.
De extra publieksuren van maandag tot
vrijdag, telkens van 7u30 tot 9 uur, worden
ook volgend jaar behouden. Het zwembad zal
vanaf volgend jaar evenwel niet langer open
zijn op zaterdagmorgen. De meerkost die
hiermee gepaard ging, woog niet op tegen
het aantal personen dat op zaterdagmorgen
kwam zwemmen.
Straks eindejaarssluiting zwembad.
Traditioneel gaat het zwembad in de
eindejaarsperiode een tijdje dicht voor
jaarlijks onderhoud : van maandag 14 tot en
met zondag 27 december en van donderdag
31 december 2009 tot en met zondag 3
januari 2010 blijven de deuren onherroepelijk
dicht. Op 28,29 en 30 december is er de
tweede uitgave van “Christmas@the pool”.
Tijdens deze jaarlijkse sluiting zullen enkel
de hoogstnoodzakelijke onderhoudswerken
worden uitgevoerd gezien de plannen van het
gemeentebestuur om in 2010 en 2011 over
te gaan tot een zeer grondige renovatie van
het nu reeds 35-jarige zwembad. n

bredenaars in de kijker

Op zaterdag 5 december 2009 werd
Ziekenzorg – Bredene-Dorp en Duinen
gehuldigd door het gemeentebestuur van
Bredene, n.a.v. het 25-jarig bestaan van de
organisatie. In januari 1984 werd Ziekenzorg
– CM Bredene-Dorp en Duinen opgericht
door wijlen Alfons Hoste. De eerste voorzitter
was Gisèle Verduyn, opgevolgd door wijlen
Monique Vandenberghe en huidig voorzitter
Cecile Verstraete. Tijdens de ontvangst werd
een groot plaket overhandigd aan voorzitter
Cécile Verstraete. De afdeling heeft een
kern van 20 vrijwilligers. Bij Ziekenzorg-CM
ligt solidariteit tussen langdurige zieken,
gehandicapten en gezonden aan de basis van
de werking. Hoofdopdracht is het regelmatig
plegen van huisbezoeken van vrijwilligers
aan langdurige zieken, gehandicapten en
vereenzaamden die riskeren door hun situatie
geïsoleerd te raken. n

>>

25 jaar Ziekenzorg Bredene-Dorp en Duinen

Kukkiwon in de kijker

Chanelle is West-Vlaams tenniskampioene

Taekwondo Kukkiwon uit Bredene liet
van zich spreken op het danexamen in
Wommelgem. Bredenaar Nathanael Thelinge
behaalde er na een knap examen de zwarte
gordel. Nathanael is daarmee al de 9e zwarte
gordel van de Bredense club. Hoofdtrainer
van Kukkiwon, Shane Vermet, behaalde de 5e
dan en is hiermee, met zijn 22 jaar, de jongste
taekwondoka in België met zo’n hoge graad.
Meer info over deze Bredense sportvereniging
op http://taekwondokukkiwon.bravehost.com
n

Onlangs
werden
de
West-Vlaamse
jeugdkampioenen gehuldigd in Tennis club
Brughia. Onder hen onze 9-jarige Bredense
Chanelle Labeeuw. De titel van WestVlaams kampioen behaalde Chanelle door
het voorbije seizoen over geheel Vlaanderen
diverse tornooien te spelen en er meerdere
effectief te winnen. n

>>

>>
Phebe Vermeersch is provinciaal kampioen
dressuur
Op het Provinciaal kampioenschap
dressuur eind september in
Ardooie(LRV) is de 15 jarige Phebe
Vermeersch uit Bredene provinciaal
kampioen geworden. Met haar
paard Soreina was ze de eerste
op 21 deelnemers in de klasse B2
dressuur. n

>>

bredenaars in de kijker infokrant
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WELDRA... IN HET STAF VERSLUYSCENTRUM

20 december 2009 t.e.m. 23 januari 2010

TENTOONSTELLING ARNOEVOO
Zondag 10 januari 2010 – 11 uur

NIEUWJAARSBRUNCH
Prijs: 12 EUR / Kinderen -12 jaar: 6 EUR /
Kinderen – 6 jaar: gratis
Vrijdag 15 januari 2010 - 20 uur

COMPAGNIE BARBARIE
“UNDERTWASSER WASSERWASSER”
Prijs: 11 EUR / 13 EUR
Zaterdag 16 januari 2010 - 14 uur

FAMILIETHEATER KOLLEKTIEF D&A “WITJE”
Prijs: 5 EUR vvk / 7 EUR add
Zondag 17 januari 2010 – 20 uur

VERENIGD BREDENE BREDENE AWARDS
Donderdag 21 januari 2010 – 20 uur

Zaterdag 6 februari 2010 – 19u30

KAV BREDENE, MARKANT EN GEZINSBOND
BREDENE - MODESHOW
Prijs: 10 EUR vvk / 13 EUR add
Vrijdag 12 februari 2010 – 20 uur

MARTIN DE JONGHE - GAZETTEKLAP
Prijs: 11 EUR / 13 EUR
Zaterdag 13 februari 2010 – 15 uur

FOUTE FUIF - JUNIOR EDITION - DE ZOTSTE
KINDER- EN TIENERFUIF VAN HET JAAR!!!
Prijs: verkleed: 4 EUR vvk / 6 EUR add
niet verkleed: 6 EUR vvk / 8 EUR add / ouders gratis
Woensdag 17 februari 2010 – 15 uur

FILMVOORSTELLING ‘HET GEHEIM VAN MEGA MINDY’
Prijs: 2,50 EUR
Maandag 22 tot en met 25 februari 2010 –
van 13 uur tot 19u30

ALEX AGNEW “MORE HUMAN THAN HUMAN”

HORECABEURS BREDENE

Prijs: 15 EUR

Vrijdag 5 maart 2010 - 20 uur en
zaterdag 6 maart 2010 - 14u30 en 20 uur

Zaterdag 23 januari 2010 – 20 uur

TONEELKRING BOONTJE STELT VOOR EEN PRODUCTIE VAN DE LEERLINGEN VAN
ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE
Prijs: 5 EUR / Kinderen -12 jaar: 3 EUR
Donderdag 28 en vrijdag 29 januari 2010 – 20 uur
Zaterdag 30 januari – 15 uur en 20 uur

ONZE-LIEVE-VROUWECOLLEGE OOSTENDE OEDIPUS

TONEELKRING “DE KLISSE” – “EEN APPELTJE
VOOR DE DORST” (CROQUE MONSIEUR)
Prijs: 7 EUR vvk/ 8 EUR add
Enkel op zaterdagnamiddag +65: 5 EUR
(i.s.m. Gemeentebestuur Bredene)
Woensdag 10 maart 2010 – 15 uur

FILMVOORSTELLING ‘HARRY POTTER EN DE HALFBLOED PRINS’
Prijs: 2,50 EUR

Prijs: 8 EUR vvk / 10 EUR add / Kinderen -14 jaar: 4 EUR

Vrijdag 12 maart 2010 – 20 uur

Donderdag 4 februari 2010 – 14u30

Prijs: 11 EUR/ 13 EUR

FILMVOORSTELLING - ‘ERIN BROCKOVICH!’

DE WERF - “EROTISCHE FABELS”

Aanra

Zaterdag 13 maart 2010 – 20 uur

Prijs: 2 EUR te betalen aan de deur
Inschrijven vooraf is niet nodig

FREDDY DE VADDER “FREDDY GAAT NAAR DE BAKKER”

Vrijdag 5 februari 2010 – 20 uur

Prijs: 13 EUR

GUY VAN SANDE - “BOB DYLAN”

Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 2010 – 20 uur
Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2010 – 20 uur

Prijs: 11 EUR / 13 EUR
Zaterdag 6 februari 2010 – 14 uur

FAMILIETHEATER DROOMMOLEN - “FAAR 7”
Prijs: 5 EUR vvk / 7 EUR add

TONEELKRING “DE COULISSE”
“IK BEN SINTERKLAAS NIET”
Prijs: 7 EUR vvk – kinderen tot 14 jaar: 5 EUR
8 EUR add – kinderen tot 14 jaar: 6 EUR

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

der!

