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1.1. Europese culinaire competitie met duurzame vis: nu voor jonge chefs én zaalpersoneel
In de nieuwste 2020-editie van de culinaire competitie Olivier Roellinger wordt opgeroepen te werken met duurzame vis en daarover gemotiveerde uitleg te doen naar klanten toe. Deze wedstrijd staat open voor jonge chefs en studenten van hotelscholen die persoonlijk willen bijdragen
aan gezonde visstocks en de bescherming van zeeën en oceaan. Nieuw dit jaar is de aparte wedstrijd voor zaalpersoneel in opleiding. Meedingen kan nog tot 8 januari. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is partner in deze wedstrijd en hoopt heel wat kandidaturen uit België en
Nederland te kunnen verwelkomen!
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8120

[naar boven]

1.2. Think Tank North Sea - werkgroepen rapporteren aan bredere publiek
Met de Think Thank North Sea werkt men aan een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes voor het beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050). Twee werkgroepen gingen in 2019 op vraag van een brede groep van stakeholders aan
de slag rond de thema's 'Working with nature’ en ‘Living with climate change’. Deze werkgroepen zullen op donderdag 19 december 2019 hun bevindingen toelichten aan een breder publiek geïnteresseerden. Ook zal er een blik op het traject in 2020 geworpen worden. Noteer alvast deze
datum in uw agenda. Een uitgebreide agenda volgt in de komende weken.
Link: www.vliz.be/nl/event/2019-think-tank-north-sea

[naar boven]

1.3. Studie- en trefdag voor kustgidsen in De Panne
Begeleid je klassen of groepen aan zee of het hinterland? Dan kan je niet ontbreken op zaterdag 7 december op de Studie- en Trefdag voor Kustgidsen in het gemeentehuis van De Panne. Het gedetailleerde programma is nu beschikbaar: met in de voormiddag vijf inspirerende sprekers
en een keuze uit zes excusrsies in de namiddag. Inschrijven is gratis, maar moet gebeuren voor 28 november.
De jaarlijkse studie- en trefdag voor Kustgidsen is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen, met het Vlaams Instituut voor de Zee en i.s.m. een kustgemeente. Op deze dag brengen we gidsen en begeleiders met diverse expertise samen om hen te informeren over actuele
kustthema's en nieuwe gidstechnieken.
Link: www.west-vlaanderen.be/studie-en-trefdag-voor-kustgidsen

[naar boven]

1.4. Tijdelijke tentoonstelling 'Wier Algemeen' in Tolhuis Brugge met zeewier-extraatjes
Wil je meer te weten komen over de vrij onbekende wereld van zeewieren en algen? Hoe en waar leven ze? Wat hun samenstelling is en waarvoor we ze allemaal kunnen gebruiken? Plan dan een bezoekje aan de tentoonstelling 'Wier Algemeen' die vanaf 16 november tot 23 december
staat opgesteld in het provinciaal informatiecentrum Tolhuis in Brugge.
De expo daagt je onderweg via enkele speelse opdrachten uit. Leuk om te doen met het ganse gezin! In de weekends van 16-17 en 23-24 november zijn er speciale events met zeewierproevertjes, zeewiergelaatverzorgingen en zeewierkunst. Als extraatje geeft prof. Thoen (UAntwerpen)
er op 19 november een lezing in het kader van de Week van de Smaak: ‘Algen kunnen misschien de wereld redden’.
Het natuureducatiefcentrum Duinpanne, verantwoordelijk voor de samenstelling van de expo, kreeg bij de uitwerking ervan de medewerking van zeewierexpert Olivier De Clercq (Universiteit Gent), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Sioen Industries. Inschrijven voor de lezing op
19 november (verwelkoming vanaf 19:00) kan via deze link.
Link: www.west-vlaanderen.be/activiteit/tentoonstelling-wier-algemeen

[naar boven]

2.1. VLIZ viert 20ste verjaardag - aftrap feestjaar 2020 in voetbalstadion Oostende
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bestaat twintig jaar en dat mag gevierd worden! Op donderdag 28 november werd in de Versluys Arena in Oostende de aftrap van het feestjaar 2020 gegeven. Ook werd een nieuwe VLIZ-video gelanceerd en een audio-expo met verhalen van 20
bevoorrechte getuigen. Om de verjaardag met haar uitgebreide netwerk te kunnen vieren, organiseert het VLIZ tijdens het ganse feestjaar 2020 verschillende activiteiten met als centrale thema ‘VLIZ doorbreekt grenzen’. Hou onze website en sociale mediakanalen in de gaten voor meer!
De nieuwe VLIZ-video is te bekijken op het YouTube kanaal van het VLIZ, zowel in het Nederlands als het Engels.
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8113

[naar boven]

2.2. 50ste nummer magazine De Grote Rede verschijnt naar aanleiding van 20ste verjaardag VLIZ
Twee keer feest: het 50ste nummer van De Grote Rede – het infomagazine rond kust en zeeonderzoek – verschijnt aan de vooravond van het feestjaar waarin het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zijn 20ste verjaardag viert. Op 1 oktober 1999, om exact te zijn, kwam het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ) als nieuwe, jonge vzw op het toneel. Zijn mandaat: het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten ondersteunen. Een goed jaar later verscheen het eerste nummer van De Grote Rede. Hoogtijd om in dit 50ste nummer terug en vooruit te
blikken. En grenzen te verleggen!
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8112

[naar boven]

3.1. VLIZ werft aan: Symfony PHP Software Engineer
Versterk onze organisatie in expansie met jouw expertise! Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt een Symfony PHP Software Engineer voor onmiddellijke indiensttreding in de afdeling IT. Solliciteren kan tot 15 december 2019.
Link: www.vliz.be/nl/vacature/2019-11-06-vliz-werft-aan-symfony-php-software-engineer

[naar boven]

4.1. Europees Marien Biogeografisch Informatie Systeem (EurOBIS) viert 15de verjaardag
EurOBIS ging van start in 2004. Doel was de in Europa sterk versnipperde en moeilijk toegankelijke verspreidingsgegevens van mariene dieren en planten verzamelen en opnieuw beschikbaar maken. Vandaag – 15 jaar later – omvat het systeem niet minder dan 24 miljoen waarnemingen
voor 62.299 soorten. Dankzij EurOBIS en de volgehouden inspanning van heel wat vrijwillig bijdragende wetenschappers, krijgen deze gegevens een tweede leven.
Lees meer over wat EurOBIS is, doet en betekent voor het Europees biodiversiteitsonderzoek op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8075

[naar boven]

U krijgt dit bericht omdat u bent ingeschreven op de VLIZine-rondzendlijst. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Om uw abonnement aan te passen of uit te schrijven: klik hier. In ons privacy-beleid kunt u nalezen hoe VLIZ met persoonlijke gegevens omgaat. Bij vragen over het privacy-beleid van
VLIZ: contacteer privacy@vliz.be.
Het VLIZ wil via dit e-zine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen.
Reacties en alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht via info@vliz.be. De archieven van dit e-zine zijn hier raadpleegbaar.

Disclaimer: Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden
overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
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