
EEN RECEPT VOOR 

EEN LEKKERE DAG AAN ZEE

ACTIVITEITENKALENDER

fotowedstrijd  
#Zoetzoutzand

Heb jij oude of recente (vakantie)
kiekjes met zoete, zoute of 

zanderige strandherinneringen? 
Doe dan mee met onze foto- en 

verhalenwedstrijd. Stuur jouw foto 
en herinnering in via onze website  
kusterfgoed.be/hashtagzoetzoutzand 

of via Instagram met de 
#zoetzoutzand.  

Wie weet val jij in de prijzen! 

heerlijke verhalen  
op je radio

Luister in juni en juli op woensdag 
en zaterdag tussen 10.00 en  

11.00 uur naar HitFM en ontdek 
de herinneringen en verhalen 

van enkele lokale strandgangers 
en –verkopers. Of volg de mobiele 
studio van Plage Préférée die in juli 
en augustus langs onze badsteden 
trekt, wij trakteren er met een echte 

kustlekkernij. 

Meer info op  
www.kusterfgoed.be/zoetzoutzand. 

zomers leesplezier
De resultaten van dit project stellen 
we vanaf midden juli met veel trots 

voor in een interessante publicatie vol 
beeldmateriaal, weetjes en verhalen.

Surf naar  
www.kusterfgoed.be/zoetzoutzand  

voor een overzicht van de  
plaatsen waar de publicatie gratis 

te verkrijgen is. 

En ook nog...

Ontdek alle activiteiten over eten op het strand
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scannamiddag 
Laat jouw foto’s van smeltende 
ijsjes of zanderige picknicks gratis 
inscannen. Kusterfgoed registreert 
ook jouw herinneringen. Je krijgt 
jouw foto’s meteen terug mee naar 
huis én achteraf ontvang je de 
ingescande beelden ook digitaal. 

Dinsdag 20 juni - Blankenberge 
Feestzaal Stadhuis Blankenberge  
J.F. Kennedyplein 1 
15.00-20.00 uur 

jouw verhaal  
voor een lekkernij!
Wat zijn je vroegste herinneringen 
aan eten op het strand? Wat waren 
jouw favoriete strandlekkernijen als 
kind? Herinner je nog wat de ijsventer 
riep wanneer hij zijn ijsjes wou 
verkopen?

Vertel het ons tijdens een van 
deze evenementen in Wenduine, 
Blankenberge, Westende en Oostende 
in ruil voor een gratis kustlekkernij. 
Ben je eerder een schrijver of 
tekenaar? Noteer of teken jouw 
culinaire strandherinnering op een 
postkaart. Wij geven jouw herinnering 
een plekje in onze groeiende 
minitentoonstelling en voegen je 
werk dan toe aan de zomerexpo in de 
gemeentelijke bibliotheek. 

Zaterdag 8 juli  
Reuzenfeesten in Wenduine  
centrum
17.00-20.30 uur

Zondag 6 augustus 
Paravangfeesten in Blankenberge
Rondom de Paravang aan de 
jachthaven
13.00-16.00 uur

Vrijdag 11 augustus
‘Kweetniehoeleuk’ in Westende
Zeedijk, tussen Zwaluwenlaan en  
Grand Hotel Bellevue
13.00-16.00 uur

Zaterdag 12 augustus 
Museumnocturne Stadsmuseum  
Oostende
Langestraat 69
18.00-21.00 uur

erfgoed-sneukelroute
Proef (letterlijk) van een stukje 
Oostends culinair erfgoed tijdens de 
sneukelroute georganiseerd door 
stad Oostende dienst Cultuur i.s.m. 
Gidsenkring De Lange Nelle. Blijf na 
afloop hangen in het Stadsmuseum 
en deel jouw zoete, zoute en 
zanderige strandherinneringen met 
ons in ruil voor een ijsje.

Zaterdag 12 augustus - Oostende
Start: Petrus & Pauluskerk
16.00-18.30 uur
Kostprijs: €15
inschrijven via: 
www.oostende.be/inschrijven

zomerexpo  
Zoet, zout & zand 
Kijk en luister naar de verhalen van 
strandverkopers en strandgangers 
over ambachtelijk gemaakte boules 
de Berlin, smeltende ijsjes en 
zanderige picknicks. Het water zal je 
in de mond lopen! 

In de expo ben je meer dan 
alleen een toeschouwer. Kies een 
postkaartje uit en laat jouw culinaire 
strandherinnering in woord of beeld 
achter in het fotoboek. Blader terug 
en geniet van de verhalen van 
andere erfgoedliefhebbers. 

          VOOR DE KINDJES  ➜  ➜  ➜ 
Laat een tekening achter van jouw 
favoriete strandlekkernij!

1 juli > 31 augustus
Bibliotheken Middelkerke, 
De Haan en Blankenberge 
Tijdens de openingsuren

1 juli > 31 juli 
Stadsmuseum Oostende
Langestraat 69 
Openingstijden: 10.00-12.30 en 
14.00-18.00 uur (dinsdag gesloten) 

2 augustus > 31 augustus
Bibliotheek Oostende
Tijdens de openingsuren

Met het project ‘Zoet zout & zand’ wil 
Kusterfgoed je laten proeven van de 
eetcultuur op het Belgische strand. 
Berlijnse bollen, smeltende ijsjes, 
overvolle picknickmanden... het zijn 
stuk voor stuk herkenbare hapjes die bij 
vele toeristen en lokale kustbewoners 
smakelijke herinneringen naar boven 
brengen. 

Kom langs op één van onze activiteiten en 
ontdek dit stukje kust-erfgoed. 
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