Maritieme dienstverlening
in de kijker tijdens
Oostende voor Anker!

Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 kunt u in 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).

voor::
Het aagentschap
gentschap Maritieme Dienstverlening en Kust stelt 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)

Achter de schermen van de VLOOTreddingsdienst!
VLOOTreddingsdienst!
Kinderen kunnen een aantal facetten ontdekken van een echte zeeredder. Leuke
veiligheidsweetjes en doe-opdrachten staan centraal in dit leerrijk spel.
Jongeren tussen 10 en 16 jaar kunnen meevaren met de volledig uitgeruste reddingsboot.
Let op: om mee te varen moet men zich vooraf inschrijven!
inschrijven
vanaf woensdag 21 mei 2014
telefonisch op 059 566 311 (tijdens de openingsuren)
per e-mail naar vloot@vlaanderen.be
aan het onthaal van het directiegebouw van VLOOT
openingsuren 8.30 uur tot 17 uur van maandag tot vrijdag
Naam, voornaam en geboortedatum moeten per kind opgegeven worden bij de inschrijving.
Kom zeker op tijd! We verwachten de jongeren met een van hun ouders een half uurtje
vóór het vertrek van de vaartocht om het ticket af te halen bij het onthaal.

Kust::
Maak ook kennis met een aantal partners van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
•

Vlaams Instituut voor de Zee: de wondere wereld van het zeeonderzoek. (Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be)

•

Are You Waterproof: alle maritieme opleidingen gebundeld. (www.areyouwaterproof.be)

•

Scheepvaartpolitie: actief in de zeehavens, in de belangrijkste plezierhavens, op de binnenvaartwegen en op de ongeveer 3500 km² Belgische

•

•

wateren in de Noordzee. (www.polfed-fedpol.be)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee.
(www.milieu.belgie.be)

Toren: in de vernieuwde toren krijgt u een uniek zicht op de haven.

Scheepvaartpolitie

