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ERFGOEDCEL KUSTERFGOED

– Intergemeentelijke 
samenwerking (°2015) 
met steun van Vlaamse 
Gemeenschap

• Middelkerke

• Oostende

• De Haan

• Blankenberge

– Erfgoed?

• Immaterieel erfgoed

• Roerend erfgoed



WERKING ERFGOEDCEL

– Ondersteuning van lokale
erfgoedverenigingen
• Advies

• Vormingen

• Uitleendienst

• Begeleidingstrajecten

• Projectsubsidies

– Bekendmaken van cultureel 
erfgoed bij brede publiek
• Projecten

• Doelgroepenwerking

• www.beeldbankkusterfgoed.be



zijZOET, ZOUT EN ZAND

– Zomerproject 2017

– Eten: immaterieel erfgoed

– Acties

• Expo in 4 bibliotheken

• Erfgoedverhalen op de 
radio

• Fotowedstrijd
#zoetzoutzand

• Workshop ‘Word een
boulesverkoper’

• Publicatie



HUGO DUYNSLAEGER

“Papa leurde al voor den oorlog 
met chococrème en boules op 
het strand. Als kleine jongen 

moest ik hem regelmatig 
bevoorraden op het strand. Toen 
hij in 1956 stierf, heb ik mijn job 
als redder opgegeven en ben ik –

met toestemming van de 
burgemeester – zelf beginnen 

leuren met boules.”
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HUGO DUYNSLAEGER

“Het overschot konden we de 
dag erna niet meer verkopen. 

Het was precies een oude 
pistolet die je at. Mijn vrouw 

Rachel zei altijd “Vent, ik zou een 
boule van ’s anderendaags voor 
de wereld niet willen kopen! De 
mensen betalen voor een goeie 
boule. We hebben de naam dat 
we de beste boules hebben, en 

we houden dat zo.””



TIPS VAN HUGO

1. Neem een goeie verhouding van 
boules met pudding en confituur
mee. 

2. Geef mensen tijd om te beslissen.

3. Loop langs de waterlijn, waar een
fris briesje hangt.

4. Ken je talen: boules met ‘pudding 
und marmalade’,  ‘crème ou
confiture’ en ‘custard or jam’.

5. Loop met de wind mee als je 
boules verkoopt.





AGNES DE SOETE

“In 1954 reed ik voor de eerste keer 
met een steekkarretje vol 

zelfgemaakte ijskreem naar het 
strand in De Haan. Later kocht mijn 
man een klein Fiatje, een tweetakt. 

Hij zaagde het dak eraf en 
installeerde een bak op de 

achterbank. Je kon ons altijd 
herkennen aan de blauwe letters op 

de gele ondergrond: IJs Nora. Die 
letters verfde ik altijd zelf, want 

mijn man schilderde niet zo netjes!”



AGNES DE SOETE

“We hadden tijdens de 
zomer meer dan dertig 

jobstudenten. De meesten 
bleven bij ons thuis slapen, 

de knechten boven het 
atelier en de meisjes bij 

ons in het hoofdgebouw.”





ANDER ZOETS

• Friscoooo, Aaartic tic tic…, Ola

• Wafels (met slagroom!)

• Babelutten

ZOUT….

… EN ZAND

• Garnalen

• Belegd broodje

• Bordje frietjes

• Warme limonade en 
boterhammen met zand



STRANDDIALECT

Most je e stiksje butter up me buuk 
légn, ‘k zien gebrad lik e kieksje.

De stuutn wierdn zoe dunne   
gesmêrd dan de kruumels an ’t 
plafong van de kabiene hieng.

Katejefretter!

E kiend moed e seule zand binnen 
hed hén voorn dad et groot is.

Os je op ’t strange zand it, 
da kuust je mage!



WAT BRENGT 2019?

– Beeldbank Kusterfgoed
• Digitalisering

– Een jaar op het veld

• Agrarisch erfgoed

– In kannen en kelken
• Religieus erfgoed

– Kamperen aan de kust

Op de hoogte blijven van onze
acties? Schrijf je in op de 

nieuwsbrief via 
www.kusterfgoed.be


