Maritieme dienstverlening
in de kijker tijdens Oostende voor Anker!
Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende
Op donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 kunt u in de tent naast het VLOOTgebouw telkens van 10 uur tot 18 uur
kennis maken met de dienstverlening van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en partners (www.agentschapmdk.be).
Kinderen kunnen een aantal facetten ontdekken van een echte zeeredder.
Leuke veiligheidsweetjes en doe-opdrachten staan centraal in het leerrijk spel dat kan gespeeld worden.
Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei telkens van 10 uur tot 17 uur kan meegevaren worden met een reddingsboot. Kinderen moeten
begeleid en minstens 12 jaar zijn. U wordt een half uurtje vóór het vertrek van de vaartocht in de tent verwacht om het ticket af te halen. Let
op: om mee te varen moet men zich vooraf inschrijven! Inschrijven kan telefonisch op 059 566 311 op werkdagen van 9 uur tot 11.30 uur.

Op donderdag 28 mei 2015 doop van de nieuwe reddingsboot ORKA. Niet genodigden kunnen de doop zien vanaf de visserskaai.
Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 wordt het gebouw open gezet voor bezoek aan de kunstwerken van Roger Raveel. Er zijn begeleide
rondleidingen voorzien van ca ¾ à 1 uur om 10 uur – 11 uur – 12 uur – 14 uur – 15 uur – 16 uur en 17 uur. De kostprijs is 3 euro per persoon,
kinderen tot 12 jaar zijn gratis (de opbrengst gaat integraal naar Koninklijk Werk Ibis). Voor deze rondleidingen moet men zich vooraf
inschrijven! Inschrijven kan telefonisch op 059 566 311 op werkdagen van 9 uur tot 11.30 uur of via vloot@vlaanderen.be.

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de partners stellen zich voor:
•

Loodswezen loodst en beloodst de scheepvaart veilig en vlot tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
(LOODSWEZEN dab – www.loodswezen.be)

•

Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega’s vanaf de wal alle scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en
Coördinatie Centrum (MRCC) is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
(afdeling Scheepvaartbegeleiding – www.scheepvaartbegeleiding.be)

•

Kust heeft de zeewering als kerntaak, beveiligt de Vlaamse kust tegen het geweld van de zee, werkt aan geïntegreerd
kustzonebeheer, beheert de vier kustjachthavens en ondersteunt de scheepvaart vanuit haar hydrografie.
(afdeling Kust – www.afdelingkust.be)

•

VLOOT is een rederij gespecialiseerd in het management (technisch, operationeel, nieuwbouw) van schepen die ingezet worden voor
opdrachten binnen de overheidsniche.
(VLOOT dab – www.welkombijvloot.be)

•

IBIS - zie www.ibisschool.be

•

VDAB - zie www.vdabmaritiem.be

•

AyW - zie www.areyouwaterproof.be

•

FOD Leefmilieu - zie www.health.belgium.be

•

Dienst Zeevisserij van het DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ - zie www.vlaanderen.be/landbouw

