Leve de zee
onze kust staat nog steeds zwaar
RQGHUGUXN+RRJXLWYDQKHW
RRUVSURQNHOLMNHOHYHQLVHUQRJDDQwezig. De Noordzee is niet alleen
HHQJURRWQDWXXUJHELHG]HKHHIW
ook een grote betekenis op econoPLVFKFXOWXUHHOZHWHQVFKDSSHOLMN
en historisch vlak.
6DPHQPHWXLWJHYHULM%DOORQ0HGLD
geeft de Provincie West-Vlaanderen
KHWVSHOOHWMHVERHN¶0HW-RPPHNH
QDDU]HH·XLW'LWSDJLQD·VWHOOHQG
ERHNPHWKHWNRUWYHUKDDO¶'H=LOYHUHQ*DUQDDO·NDQEHVWHOGZRUGHQ
in het Provinciaal InformatiecenWUXP7ROKXLV -DQ9DQ(\FNSOHLQ
LQ%UXJJHRI YLDSURYLQFLH#
west-vlaanderen.be of via het gratis
Gedeputeerden Dirk De fauw, Guido Decorte en Bart Naeyaert samen met Jommeke bij
WHOHIRRQQXPPHU 
de opening van de Week van de Zee.
'HNRVWSULMVEHGUDDJWHXUR
Van 29 april tot en met 15
tra, natuurorganisaties en
per stuk. Het boek bevat heel wat
mei 2011 was er opnieuw
Horizon Educatief vzw.
VSHOOHWMHVRSGUDFKWMHVZHHWMHVHQ
de ‘Week van de Zee’.
Dit jaar was de ‘Week van
UDDGVHOWMHVRYHUGH]HH=RNRPHQ
Tijdens deze periode
de Zee’ aan zijn vijftiende
lezers onder andere te weten wat de
wil de Provincie Westeditie toe. Stripheld JomGXXU]DPHYLVLVPDNHQ]HNHQQLV
Vlaanderen de aandacht
meke en zijn vriendjes wa- met de verschillende kustgemeenten
vestigen op de zorg voor
ren de ambassadeurs van
en leren ze de namen van enkele
natuur en milieu aan de
deze feesteditie.
VRRUWHQVFKHOSHQHQGLHUWMHVXLW
kust. Voor het evenement
de zee. Vanaf de zomer wordt het
werkt het provinciebestuur 0HWGHVORJDQ¶/HYHGH=HH·ZLOGH boek in alle boekverkooppunten
samen met de tien kustge- 3URYLQFLHKHWQDWXXUOLMNOHYHQDDQGH van Vlaanderen verkocht.
kust centraal zetten. De natuur aan
meenten, bezoekerscen-

West-Vlaanderen gaat opnieuw ‘verstandig zonnen’
Van april tot september
loopt opnieuw de campagne ‘Verstandig Zonnen’, een initiatief van de
Stichting tegen Kanker in
samenwerking met Kind en
Gezin en de Vlaamse provinciebesturen.
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'HDIÀFKHVHQIROGHUVWRQHQEHODQJULMNHWLSV
KRXGEDE\·VMRQJHUGDQMDDUXLW
de zon
- zorg voor een hoofddeksel voor de
kinderen en laat hen een droog Tshirt en een goede zonnebril dragen
EUHQJUHJHOPDWLJHHQULMNHOLMNHODDJ

waterbestendige zonnecrème aan
met een beschermingsfactor van
minimum 30
ODDWNLQGHUHQWXVVHQHQXXU
in de schaduw spelen
0HHULQIRZZZYHUVWDQGLJ]RQQHQEH

Provincie vernieuwt lesmodule over dode hoek
Vorig jaar lanceerde het
provinciebestuur van
West-Vlaanderen een gratis online lesmodule over
de dode hoek. De module
is bestemd voor de leerlingen van de derde graad
van het basisonderwijs en
is terug te vinden op de
website www.letopvoorde- GH)LHWVHUVERQGKHW3&92:HVW
Vlaanderen en basisschool Driekododehoek.be. Het pakket
ningen uit Torhout.
bevat foto’s, videofragHet provinciebestuur van Westmenten en opdrachtjes
voor de leerlingen en werd 9ODDQGHUHQRUJDQLVHHUWDOMDUHQ
dit jaar volledig vernieuwd. preventiecampagnes over de gevaren
YDQGHGRGHKRHNELMYUDFKWZDJHQV
De Provincie werkte voor de samen- De dode hoek is de zone naast de
stelling van dit lespakket samen met
YUDFKWZDJHQZDDUGHFKDXIIHXUMH

niet kan zien. Ondanks de verplichte
technische hulpmiddelen voor de
YUDFKWZDJHQV]LMQHUMDDUOLMNVQRJ
steeds fatale ongevallen. Het gaat
YRRUDORPÀHWVHUVGLH]LFKLQGH]H
dode hoek bevonden en onder de
wielen van de vrachtwagen komen
als de vrachtwagen een manoeuvre
uitvoert of rechts afslaat.
De Provincie richt haar campagne
vooral op de leerlingen van de derde
graad van de basisschool. Velen van
KHQJDDQYROJHQGMDDUPHWGHÀHWV
naar school en vormen een uiterst
kwetsbare groep in het verkeer. Het
LVHUJEHODQJULMNRPKHQWHZDDUVFKXwen voor de gevaren van de dode
KRHNELMYUDFKWZDJHQV

CONTACT
Aarzel niet uw CD&V-provincieraadsleden uit de
regio te contacteren wanneer u vragen of opmerkingen heeft over provinciale
materies:

Hilde Veulemans
6WRNNHOODDQWH2RVWHQGHWHOHIRQLVFKRSKHWQXPPHU
 NDELQHWRSKHWVWDGKXLVYDQ2RVWHQGH RI YLDHPDLO
+LOGH9HXOHPDQV#ZHVWYODDQGHUHQEH
Ignace Dereeper
:HVWVWUDDWWH2XGHQEXUJWHOHIRQLVFKRSKHWQXPPHU
RI YLDHPDLO
LJQDFHGHUHHSHU#KRWPDLOFRP
Ook te bereiken via het gemeentehuis van Oudenburg.

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.

Meer info: www.west-vlaanderen.cdenv.be

-HI 3ROOHQWLHU
'XOODHUWZHJWH*LVWHOWHOHIRQLVFKRSKHWQXPPHU
RI YLDHPDLO
MHISROOHQWLHU#ZHVWYODDQGHUHQEH
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