
De Week van de Zee wil kinderen en volwassenen door een andere bril naar zee, 

strand en duinen doen kijken. Hiervoor staan veldwerk en natuurbeleving centraal. 

Om de 2 jaar werken we met alle partners samen aan een nieuw thema, dat gelinkt 

is aan onze zintuigen. Voor 2007 is dit voor de tweede maal "de zee smaakt naar 

meer". 

De dienst natuur- en milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen maakt werk 

van de ondersteuning van natuur- en milieueducatie (NMEl. Voor de kust werd een 

steunpunt opgericht dat ondermeer instaat voor de coördinatie van de Week van de 

Zee, het opleiden van zeeanimatoren, het bevorderen van NME in deze regio door 

overleg en samenwerking, het ondersteunen van educatieve projecten en initiatieven, 

het opvolgen van grensoverschrijdende projecten, ... 

Wie NME aan Zee in tal van facetten wil leren kennen, kan terecht op de website 

www.weekvandezee.be. 
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Praktische informatie 
3 donderdagvoormiddagen van 9u00 tot 12u00. 

Cursusplaats 

23/11 + 7 /12: Provinciaal Ankerpunt Kust - Wande laarkaai 7 - 8400 Oostende 
30/11: Duin en Zee - Fortstraat 128 - 8400 Oostende 
In het cursusgeld is een CD - rom met de powerpoints van de verschi llende voordrach
ten inbegrepen. 

Cursusgeld 

Het cursusgeld bedraag t 10 €. Het is ook mogelij k om voor één van de vormingsda
gen in te schrijven. Per deel betaal je dan 5 € . 

Hoe inschrijven? 

Neem eerst telefon isch of via e-mail contact op met het steunpunt natuur- en milieu 
educatie Kust - Tel [059)34 01 64 - claude.willaertrawestvlaanderen.be 
Je bent pas defin itief ingeschreven voor de vorming na het overschrijven van €10 op 
het rekeningnummer 091-01313 12-03 van de provincie West- Vlaanderen met ver
melding van "De Zee op de korrel+ naam· . 
Vo lg je slechts één van de vormingsdagen , vermeld dan ook de datum. 

Inschrijven kan tot 16 november. 

Informatie: 

Voor alle info contacteert u: 

Provinciedienst NME 
Steunpunt NME Kust 
Koning Leopold 111 - laan 41 
8200 Sint -Andries Brugge 
T 059 34 01 64 - 050 40 33 11 - 050 40 32 82 
E claude.willae r trawest-vlaande ren. be 
E leo.decle rcqrawest-vlaanderen.be 
www.weekvandezee.be 


