ZIN NAAR DE ZEE
HET STRAND
DE DUINEN
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DE WINTER
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ZEEWIND II

Het huisje is gelegen in het Zeepark ‘Zeewind II”
Klemskerkestraat 26 nr. 137

Vlakbij de receptie bevindt zich het restaurant/brasserie ‘Sofietje’ met groot zonneterras en verwarmd openluchtzwembad,
welk geopend is van 15/6-15/9 en een ondiep gedeelte heeft voor de kleintjes.
In juli en augustus is hier ook professioneel toezicht.
Aansluitend is er een grote speeltuin voorzien van houten speeltuigen in een ruime zandbak omringd door zitbanken.
Het park heeft ook tennisterreinen, een voetbal-en vollebalterrein en een petanquebaan.

HUISJE

Type




Huisdier niet toegestaan
Kindvriendelijk
Rookvrij

Woonkamer/Inrichting

Tuin/buiten
















Eethoek
Houtkachel
Televisie
WIFI

Ligging


Vrijstaand

Algemeen




Droogrek
Rookmelder
1 private parkeerplaats,
dichtbij de woning

3 slaapkamers




1 slk met dubbel bed
2 slk’s met 2 enkele
bedden
Donsdekens

Bedlinnen niet inbegrepen

Berging
Omheinde tuin
Terras
Zuidgerichte tuin:
Tuinmeubilair
2 Fietsen + kinderzitje
Aanhangwagen fiets
Bolderkar
Tuinparasol

Keuken












Open keuken
Vaatwasser
Frigo met vriesvak
Combi-oven
Vitro-keramische kookplaat
Koffiezetapparaat
Senseo
Broodrooster
Waterkoker
Borden, glazen en bestek
Gebruikelijk keukengerei

Keukenlinnen niet inbegrepen

Kinderen



Kinderbedje
Kinderstoel

Sanitair




Apart toilet
Douche-bad combinatie
Toilet

Handdoeken niet inbegrepen

BREDENE

Bredene telt ongeveer 16.400 inwoners
Het is de enige kuststad zonder een zeedijk, maar het heeft wel een duinengordel die 750 m breed is.
Op het strand staan bij strandpunten 2,3 en 6 strandhuisjes waar je op een terras kan genieten van een drankje.

Het heeft als enige in België een naaktstrand tegen de grens met De Haan ( 350m breed).
Het is een uitgesproken familiebadplaats, waarvan de 1/2 van de oppervlakte wordt ingenomen door kampeerterreinen. Er zijn 26 campings en vakantieparken te vinden , naast de 7 hotels en b&b.
Bredene dorp ligt een paar km landinwaarts.
De 3de woonkern, naast Bredene dorp en Bredene aan zee is Bredene Sas of Sas-Slijkens

De kusttram heeft in Bredene 3 halteplaatsen: Aan Zee/Campings/Renbaan of ‘hippodroom’, van waaruit je naar
het vakantiepark kunt gaan.

Er zijn 2 minigolfterreinen Versluys (aan cultureel centrum), kapelstraat10 en Parasol, kapelstraat 78.
Er is mogelijkheid tot watersporten( strandpost1), er zijn skateparken, een manege( Ruitershof), sluizenstraat133,
vele speelpleintjes en een gemeentelijk zwembad’ Ter Polder’, Spuikomlaan 21. (info zie stratenplan)
Er is een jogging parcours door de duinen (2,4 km of 5,5 km)

WAT IS ER ZOAL TE ZIEN

Het recreatiegebied 'Grasduinen'( gelegen tussen Koningin Astridlaan en de Zandstraat: heeft een mountainbikepacours, fiets-en wandelpaden, een fit-o-meter, sport-en speelplein.
Paelsteenpanne: 9 ha groot natuurgebied (nabij tramstation renbaan)/ dit wordt beheerd door natuurpunt en is enkel
toegankelijk met gids. Maar errond kan je wel vrij wandelen.

Park Paelsteenveld:
Paelsteen betekent een grenspaal om een bepaald jachtgebied af te bakenen.
Het Paelsteenpark, een openbaar recreatiepark, tussen de duinen en de polders telt nu 10 ha. Het is uitgerust met
een kinderspeelweide en een doolhof, een circuit voor billenkarren, een minigolf en tennisterreinen, een joggingparcours en de Dahliatuinen, waar je meer dan 300 variëteiten kan zien in augustus en september. Midden augustus
is er een Dahliade, een tentoonsteling van de kleurrijke snijbloemen.
Het heeft een mooie promenade tussen de Astridbrug en het cultureel centrum.

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys: cultureel
centrum waar concerten, tentoonstellingen en fuiven worden georganiseerd . In de inkomhal is de
toeristische dienst gevestigd. Op het plein ervoor is
er jaarlijks Afro Caribbean Festival.
www.stafversluyscentrum.be

De Spanjaardduin: de zeereepduin is meer dan 28 m hoog
Turkeyenhof, zegelaan 42 (nabij tramhalte Bredene aan zee): is een oudheidkundig museum met schelpen en fossielen
waaronder resten van een mammoet
( meer info: www.heemkring-tercuere.be) open de woensdag: 14u3016u30/zondag: 10u-12u30/juli en aug.
donderdag ook van 19u-21u.open (2 euro)

Visserskapel: op de hoek van de Kapelstraat en de
Klemskerkestraat.
Je kan een erfgoedwandeling maken, vertrekkend
vanaf deze visserskapel (zie infomap)

Wandelen:
Er is een mooie 4 km lange, bewegwijzerde duinenwandeling die gaat tussen strandpunt 1 en strandpunt
6: een gebied vol duindoorn, vlier en andere flora. Goede start- en eindpunt is Twins Club (driftweg 69,
surfcenter en bar). U kunt ook ter hoogte van de Koninklijke Golf Club Oostende de tram terug nemen.
Op zondagvoormiddag kan je gratis een begeleide wandeling of fietstocht maken.
Tijdens de zomermaanden is er ook ,op woensdag een begeleide tocht.( zie brochure infomap Bredene)
In Jabbeke, gistelsteenweg 341 vindt je het Permekemuseum. Dit is de di-zo 10u-12u30/13u30-18u open.
In oktober/mrt tot 17u30.

Info: www.uitinbredene.be; Dienst Toerisme, kapelstraat
76, 8450 Bredene

PARKEREN IN BREDENE

Betalend parkeren in de Kapelstraat( tot en met laatste weekend van september):
15' gratis en 1,5 euro/u

Blauwe zones: 180' ma tot en met zondag parkeerschijf

Parking Staf Versluys3: randparking: 1 euro/u en 3 euro/ 3u en meer

Gratis parkeren langs de Koninklijke Baan

De 'kusttram' rijdt tussen De Panne-Knokke-Heist: elke 20' in laagseizoen en elke
10' in hoogseizoen. info www.dekusttram.be

MARKTEN IN DE OMGEVING

Bredene:
Dinsdagmorgen: 07.00 -13.00 - Kapelstraat




Avondmarkt: elke vrijdag: 17u-22.00 in juli en augustus

Oostende:
De grootste markt van de kust
Donderdag: 07.00—13.00 - Wapenplein



Zaterdag: 07.00—13.00 - Wapenplein




Zondag: 07.00—13.00 - Wapenplein

De Haan:


maandagmorgen 07.00—13.00 ( april-sept) - Vosseslag


woensdagmorgen 07.00—13.00—Centrum

EVENEMENTEN
DEEL 1

Feest van de Zeegeus: 8/7
Tweejaarlijks organiseert het Vrijzinnig Centrum “De Fakkel”, in samenwerking met het gemeentebestuur, het Feest van de Zeegeus. Ondertussen is dit al de 11de editie.
Fiesta europa: 7– 8 en 9/7, Duinenplein
Wedstrijd zandkastelen bouwen: 12/7
Zomerse donderdag met kinderanimatie en muzikaal avondprogramma: 13/7
Zomerse muziekshow: 15/7
Dunegatfeesten met braderie, place du tertre, muziekoptredens en straattheater: 15 -16/7
Wild west day: 21/7
Vuurwerk: 21/7
Gratis rock-en bluesfestival: 22/7
Rommelmarkt: 22 en 23/7
Feest op de Dijk: (donderdag 27 juli 2017 en donderdag 10 augustus)
Gratis muzikaal evenement dat tijdens de maanden juli en augustus te zien is in verschillendeVlaamse badsteden

Hap Festival met 25 kraampjes, 28-29 en 30/7, Paelsteenveld
Grote evenementen Oostende
Vurige maandagen in Oostende (juli/half augustus)
Dansand( begin juli): 4 daags festival van hedendaagse dans op het strand van Oostende
Ostend Beach: 2 daags dans festival op het klein strand
Wooshal: 2de weekend: muziekfestival
Polé Polé beach in Oostende
Vosseslagfeesten( laatste week): 2 daags folklorefeest
The Village goes crazy( laatste zondag): gratis Blues- en Rockfestival

EVENEMENTEN
DEEL2

Feest op de Dijk: (donderdag 27 juli 2017 en donderdag 10 augustus)
Gratis muzikaal evenement dat tijdens de maanden juli en augustus te zien is in verschillendeVlaamse badsteden
http://www.feestopdedijk.eu/
Trammelant (zaterdag 5 augustus 2017)
Een groot gedeelte van de Haan ademt nogg Belle epoque uit. Met beelden uit et leven gegrepen
heeft Trammelant aandacht voor het dagelijkse leven van de bourgeoisie en de dorpeling uit de belle-epoque, dit alles overgoten met een vleugje mmuziek uit de “tijd van toen”.
Afro C– Festival (11 en 12 augustus 2017)

Afro C Festival is het meest kleurrijke en exotische festival van de kust. Het festival is inmiddels uitgegroeid tot een absolute topper binnen het festivallandschap. In 2016 kon het festival maar liefst
25.000 festivalgangers verleiden om naar Bredene af te zakken. Het gratis festival wordt georganiseerd aan de voet van de Bredense duinen en heeft een opvallend internationaal karakter.
Filmfestival ( 1ste helft september) in Oostende
A touch of Britain (2de weekend) in De Haan-Wenduine
Bal du Rat Mort, casino van Oostende (Maart)
Kites International(2de weekend) in Oostende (mei)
Oostende voor Anker( laatste weekend van Mei)
Molenfeesten (laatste zondag van juni) in Wenduine en Klemskerke

Week van de Zee: (zie brochure!!)
Van eind april tothalf mei lopen in de verschillende badplaatsen activiteiten die de natuur en het
milieu aan de kust in de kijker zetten.
https://www.facebook.com/Week-van-de-Zee-1593821350882263/

IN DE BUURT
BREDENE

Verse Bakker:
Bakkerij Blancke Muys
Brood en gebak M&M
Candaele
De Schacht
Mistan
Debaene

Kapelstraat 269, 8450 Bredene
Kapelstraat 233, 8450 Bredene
Dorpsstraat 82, 8450 Bredene
Duinenstraat 199, 8450 Bredene
Duinenstraat 310, 8450 Bredene
Fritz Vinckelaan 43, 8450 Bredene

Grootwarenhuis:
Colruyt: Vloedstraat 22, 8450 Bredene (zeer dicht bij vakantieverblijf)
Aldi: Vloedstraat 6, 8450 Bredene
A.Heyn, Kapelstraat 29, 8450 Bredene
Proxi Bredene: Kapelstraat 55, 8450 Bredene
Spar Bredene: Fritz Vinckelaan 78, 8450 Bredene
Lidl: Kapelstraat 49, 8450 Bredene
Kruidvat: Duinenstraat 330 - 332, 8450 Bredene
Shoppingscentrum Bredene, Brugsesteenweg 37, 8450 Bredene

Postkantoor:
Centrumplein 8, 8450 Bredene

Bankautomaat:
Belfius: Kapelstraat 107, 8450 Bredene
AXA: Driftweg 199, 8450 Bredene
ING:driftweg 13, 8450 Bredene
KBC: Fritz Vinckelaan 246, 8450 Bredene
BNP Parisbas Fortis: Duinestraat 348, 8450 Bredene
Argenta: Fritz Vinckelaan 169, 8450 Bredene
Gemeentehuis: Centrumplein 1 tel.059/33 91 91
Politiekantoor: Centrumplein 2 tel.059/33 33 16 (dringend: 101)
Bibliotheek: Centrumplein 3 tel.059/33 91 50

Huisartsen:
Wachtdienst Huisartsen 059/70 97 98

RESTOTIPS
BREDENE
U zal de grootste concentratie van eetgelegenheden vinden in de omgeving van de Kapelstraat en Duinenstraat. Geniet tijdens u vakantie aan de Belgische kust van de vele streekproducten zoals mosselen,
de Vlaamse grijze garnaal en de vele bieren uit de streek.
Voor vele mensen is het een van de allergrootste luxes: niet hoeven koken.
In Bredene zal het geen probleem zijn om de eetplek van uw keuze te vinden, want we zijn rijkelijk
voorzien van eetgelegenheden voor elke beurs en van elke soort.
In het vakantiepark bevindt zich het restaurant ‘Sofietje’
www.atsofietje.be/
Klemskerkestraat 26 (vakantiepark Zeewind 2)
T 059/51 51 33
specialiteit: Belgische keuken
open: woensdag, donderdag & zondag : van 11u30 tot 21u, vrijdag & zaterdag : van 11u30 tot 22u,
gesloten op maandag. Dinsdag enkel na reservatie ‘s avonds open.
http://www.bistro-vicognehoeve.be/ enkel open tijdens de weekenden
Pluspunt voor gezinnen: kinderspeeltuin
http://www.restaurantdewatertoren.be/ maandag en dinsdag gesloten Specialiteit: Visgerechten en grillades

suggestiemenu 32€
suggestiemenu 29€

la-difference.biz
Open: seizoen : dinsdag t/m zaterdag : vanaf 18u, zondag vanaf 12u
buiten seizoen : vrijdag, zaterdag en maandag : vanaf 18u, zondag vanaf 12u
Specialiteit: ribbetjes, grill, bizonsteak en vis
stafversluys-centrum.be/nl/iphone/bistreau
Vakanties: alle dagen open van 10-20u
Maandag en zondag: 10-18u
Donderdag t.e.m. zaterdag: 10-20u
Dinsdag en woensdag gesloten
Specialiteit : grillades en een lekkere pannenkoek tijdens de middag
Alaska: topfrituur aan de kust, alsook het familierestaurant bij uitstek
www.degoudenpauw.be Open van woensdag tot zaterdag
Menu all-in van 48€ tot 78€
www.tarallucci.be Italiaan
www.twaterhuis.be (Oostende)
www. Lautrec.be (Bredene)
Als het wat chiquer mag
www.resto-marina.be — (Oostende)

menu: 49 —75€

www.lehomardetlamoule.be — (Bredene)

menu 55 — 70€

savarin.be (Oostende)

menu: 45—65€

www.restaurantmangetout.be (Oostende)

menu 45 –67€

DE HAAN
De kusttram heeft er 5 haltes.

Wat is er zoal te zien?


Het zeepreventorium met internationale faam is er gelegen



Het park ‘La Potinière’



Grand Hotel Belle-vue: oude toegangspoorten tot voormalige stadspark



Het huis aan Van Maerlantlaan 16 heeft nog een complete bunker van de 2de WO



In de dubbelvilla Savoyarde Shakespaerelaan 5 woonde Albert Einstein en vrouw Elisa(1933)



Waar vroeger het casino stond is nu hotel Astoria (1930)



Op de Carlierlaan en Rubenslaan bevinden zich huizen in Dudokstijl



De Engels-Normandische villawijk ‘De Concessie’( vorige eeuw), gelegen rond het park ‘la Potinière



Familiepark De Sierk: halverwege Bredene en De Haan, in de wijk Vosseslag 42.

Dit is een themapark over het circus. Het heeft 50 speelhoeken voor kinderen. I
Is open op wo, za, zon-en FD van 13u-19u info: www.desierk.be


De duinbossen: 157ha natuur- en wandelgebied tussen De Haan en Wenduine (4 km)

Er is een bewegwijzerde Duinbossenwandelroute van 10,3 km lang , welke start aan het tramstationnetje van De
Haan naar Wenduine ( kan ingekort worden door te vertrekken vanuit tramstation Wenduine centrum of tramhalte Wenduine Molen en zo te wandelen wandel naar De Haan.

Alle info De Haan: www.visitdehaan.be Toeristische dienst: tramstation Koninklijk Plein 8420 De Haan

OOSTENDE


Mercatorschip (10u-17u): 4 euro



Ijslandvaarder Amandine, vindictivelaan 35 –Z (10u-17u): 4 euro



Noordzeeaquarium, visserskaai( dagelijks 10u-17u30/ za en zo: 10u30-12u30 en van 13u30-17u30): 2
euro



Vistrap



James Ensorhuis, vlaanderenstraat 27, Wo-Ma 10u-12u/14u-17u: 2 euro



Atlantikwall in de duinen van Raversijde, nieuwpoortsesteenweg 636, mrt-half nov 10u30-17u/weekend
18u: 8 euro en in schoolvakanties, zo, za en FD: 10u30-18u



Koninklijke Gaanderijen, zeedijk



Japanse Tuin, koningspark, 10-18u gratis



Mu Zee ( was geboortehuis van Ensor (1860-1949) en is nu museum, romestraat 11, di -zo 10u-18u: 7/9
euro



Fort Napoleon, vuurtorenweg, april-okt: zo: 10u-17u/ wo 13u-17u :8 euro



Stadsmuseum, Langestraat 69.Wo-ma: 10u-12u30/14u-18u



Venetiaanse Gaanderijen



Gratis overzetboot tussen de vismijn en het Maritiem Plein op de oosteroever



Natuurgebied ‘Oostendse Kreken’ - vertrekpunt: Stuiverstraat 599

Alle info Oostende: www.visitoostende.be
Toeristische Dienst: Monacoplein 2, 8400 Oostende

Meer info kan je vinden op :
www.dekust.be
www.fietsen-wandelen.be
www.dekustram.be
www.kustweerbericht.be

KUSTLITERATUUR

Als gepensioneerd bibliothecaresse kon ik het ook niet laten om enkele boekentipsmee te geven!

‘ De Belgische Kust’ 14-18: erfgoed van Knokke tot De Panne. Luc Corremans 2015

365 Kust: van Adinkerke tot het Zwin. Koen Hardeman 201
Fietspocket Belgische Kust. P.Carmillie 2014

Vlaamse Kust, Capitool. T.Zwijgers 2014
Oost West, Kust Best.Jan Yperman 2012

De kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische Kust. Ch. Huys e.a. Lannoo 2010
Schelpen aan de Belgische Kust.K.Franssen 2010

'Vissersvrouwen, 26 levens, één verhaal' Katrien Vervaele Lannoo 2009
Nostalgie aan zee. D.Hendrickx 2009
Met madame aan zee. D.De” Keyzer 2006
De antlantikwall. F.Phillipart 2004

