
KUSTERFGOED ZKT. VRIJWILLIGER
 

HELP MEE AAN DE
BIBLIOGRAFIE VAN DE
GESCHIEDENIS VAN DE

MIDDENKUST

D I G I T A L E  M A R K E T I N G D E S K U N D I G E N

De beste service sinds 2008

L E E S  S N E L  V E R D E R  
Al meer dan 10 jaar staat Dijkstra Digitale Media BV in de

voorhoede van de digitale marketing. Op ons kun je rekenen.

STEL JE KANDIDAAT

het opsporen, controleren en selecteren van relevante titels 
het invoeren van bibliografische gegevens in onze databank

Heb je interesse voor lokale geschiedenis, werk je graag op eigen
tempo en ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding?

Dan is dit vrijwilligerswerk is ongetwijfeld iets voor jou, want de
Bibliografie van de Middenkust is nooit af!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen bij

Geen voorkennis vereist - je krijgt de nodige opleiding door ons 
--- 

Je kan zelf bepalen hoeveel tijd je besteedt, alle hulp is welkom

Interesse? Of heb je nog vragen voor ons?
Stuur een mail naar info@kusterfgoed.be 

of bel ons op via 059/270.770



MEER OVER HET PROJECT
 

De Bibliografie van de Geschiedenis van de Middenkust omvat alle
werken over de geschiedenis van Middelkerke, Oostende, Bredene,

De Haan en Blankenberge die gepubliceerd zijn sinds 1800. 
 

De bibliografie bouwt verder op de Bibliografie van de
Geschiedenis van Oostende die De Plate en de Stad Oostende al

enkele jaren samenstelt en uitgeeft en heeft als doel om het
geschiedkundig onderzoek over de regio te stimuleren.

 
De Bibliografie van de Middenkust is vanaf nu ook online

raadpleegbaar via www.kusterfgoed.be/projects/bibliografie-
geschiedenis-van-de-middenkust. 

Alle bibliografische gegevens over deze werken worden duurzaam
bewaard in de achterliggende databank van IMIS. 

 
De project kwam tot stand in 2019-2022

 onder leiding van prof. Luc Francois 
met steun van het VLIZ en Erfgoedcel Kusterfgoed.

https://archief.oostende.be/thema.aspx?id=5273
https://kusterfgoed.be/_erfgoedspelers/deplate/

