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TRAPPEN AAN ZEE (BILLENKARREN)

billenkarrenspel in 5 gemeenten
expo in 5 gemeenten
luisterverhalen in 5 gemeenten
herdruk brochure
instagramchallenge 'win een billenkar
voor 1 dag' + streekpicknick
STRAND IN BLOEI
(STRANDBLOEMEN)

officiële erkenning als immaterieel erfgoed
publieksactie de grootste bloemenzee (ism TAZ Oostende)
4 workshops bloemen maken (De Haan en
Oostende) + gratis strandbloemmateriaal voor
alle gemeentelijke diensten en rusthuizen
JAAR OP HET VELD
(LANDBOUWERFGOED)

Wegens succes verlengd: extra
tentoonstelling in De Haan, Blankenberge
en Oostende (vervolg op project van
2020)
ERFGOEDDAG

coördinatie regio (deelnemers: De Haan,
Blankenberge en Oostende)
overkoepelende activiteit - geannuleerd wegens
Corona
promocampagne voor de regio

DEELNAME AAN:

De Grote Schelpenteldag (VLIZ & provincie)
strandbloemmateriaal voor alle scholen regio
3 workshops verloot
Kunstendag voor Kinderen
workshop in Blankenberge rond maritiem
erfgoed

WWW.KUSTERFGOED.BE
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BEELDBANKWERKING

wekelijkse 'beeldbankbrigade' (opnieuw
opgestart in juni)
diverse acties:
maand van de vrije tijd Oostende
herinneringshoekje rond Spel zonder
grenzen in Oostende
publiciteit op erfgoedcafé Bredene
INVENTARISATIE RELIGIEUS ERFGOED

afwerking Sint-Rochus Blankenberge
afwerking Sint-Amandus Blankenberge
spoedinventarisatie OLV-kerk Leffinge
vorming in Wenduine ism PARCUM

ERFGOEDFABRIEK (DEPOT)

vertegenwoordiger voor de
regio ivm onderbrengen
collecties in regionaal
erfgoeddepot Brugge
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online erfgoedquiz (5/06)
uitstap erfgoedspelers naar Kadoc - Leuven ( 29/10)
erfgoedcafé Bredene - 27/11
traject meerstemmigheid
opstart Kustbreed netwerk

WWW.BEELDBANKKUSTERFGOED.BE
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NIEUWSBRIEVEN

sectornieuwsbrief - voor mensen die
met erfgoed bezig zijn (365 abonnees)
maandelijkse nieuwsbrief - voor alle
geïnteresseerden (1412 abonnees)

SOCIALE MEDIA

facebook - van 1385 naar 1561 'vind ik leuks' (+176)
Instagram - van 660 volgers naar 933 (+273)

PUBLICATIES

folders billenkarrenspel Erfgoedwachters 5 versies voor 5 gemeenten
nieuwe folder beeldbank
herdruk en aanpassing publicatie 'Trappen aan
zee'
herdruk en aanpassing publicatie 'Strand in
bloei'

WIE IS WIE BIJ
KUSTERFGOED?
TEAM KUSTERFGOED

Pieternel Verbeke - coördinator
Nathalie Franck - deskundige
Joke Boey - projectmedewerker
heel veel vrijwilligers

RAAD VAN BESTUUR KUSTERFGOED

schepen bevoegd voor cultureel erfgoed van elke gemeente
oppositieraadslid van elke gemeente
verantwoordelijken cultuur van elke gemeente

VOORZITTER:
ONDERVOORZITTER:
SECRETARIS:

Bart Plasschaert - Oostende
Francine Duron - Middelkerke
Kathy Kamoen - Blankenberge
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SUBSIDIES - AFWERKING DOSSIERS

Katrien Vervaele - De Haan
Heemkring Ter Cuere - Bredene
Club Jaecques - Oostende
Familiekunde - Oostende
Gekaapte brieven - Oostende
De Korre - Blankenberge

SUBSIDIES - NIEUWE DOSSIERS

Theater aan Zee - Oostende
Latinacion - Oostende
Stadsgidsen - Blankenberge
Reuzengilde - Blankenberge
De Korre - Blankenberge
Davidsfonds - Blankenberge
Gust de aangespoelde - De Haan

LOKETFUNCTIE

behandelen van tientallen
adviesvragen (burgers,
heemkundigen, studenten,
architecten, ...)
UITLEENDIENST

aankoop diascanner en extra fotoscanner

CORONA
1
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Corona zorgde ervoor dat vele activiteiten werden uitgesteld
of geannuleerd. De werking van sommige verenigingen viel
stil, terwijl anderen net dingen aanpakten die al jaren lagen te
wachten op 'meer tijd'.
Ook wij pasten ons verschillende keren aan: de quiz kwam
er bijvoorbeeld om toch iets te organiseren toen ons
erfgoedcafé voor de tweede keer werd uitgesteld.
De werking van Kusterfgoed
wordt ondersteund door
Vlaanderen en de vijf
deelnemende gemeenten.

