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KOKSIJDE – Op 27 december verwelkomde het Abdijmuseum Ten 
Duinen de 500.000ste bezoeker: Michel Bekaert (74 j.) uit Koksijde. 
Gemiddeld 37.000 bezoekers per jaar sinds de heropening in juni 
2003, is een mooi resultaat en een opsteker voor het gemeentebestuur 
en de enthousiaste museumploeg. 
 

Michel Bekaert uit Koksijde stond even met de mond vol tanden toen hij in de bloemetjes gezet werd als 

500.000ste bezoeker. “Eigenlijk stond ik vorige week al op punt om het museum te bezoeken, maar ik 

had toen mijn portefeuille niet bij waardoor ik mijn bezoek uitstelde. Achteraf gezien heb ik daar zeker 

geen spijt van”, lacht Michel.  

 

Zijn roots liggen in Deinze en hij had lang zijn hoofdverblijf in Zulte. Maar Michel was al als tiener 

geïnteresseerd in het erfgoed van de Koksijdse abdij. “Ik liep school in het College van Veurne. Tijdens 

één van de klasuitstappen, was ik toen getuige van de skeletopgravingen hier op de abdijsite.” Michel 

wilde daarom ook de huidige expo ‘Zalige Idesbald & de 1000 skeletten’ over die opgravingen en het 

diepgaande onderzoek op de reliek die al eeuwen aan Idesbald werd toegeschreven niet missen. “Die 

loopt ten einde op 8 januari en ik wou die absoluut nog zien. Ik kom af en toe naar het museum. Dat 

komt ook door mijn interesse in de geschiedenis van de 12de eeuw, de eeuw van het ontstaan van de 

abdij.” 

 

“Vandaag en in de toekomst blijven we werken aan het stimuleren van het herhaalbezoek”, vertelt een 

opgetogen schepen van Cultuur Rita Gantois. “Met de expo’s en de randactiviteiten van het Abdijmuseum 

in het voorbije decennium had je redenen genoeg om meer dan één keer het museum te bezoeken. Dat 

effect willen we blijven creëren. Ik ben heel blij met de 500.000 bezoekers, dat is goed gewerkt. Bekijken 

we dit over de ganse periode, dan is dat gemiddeld net geen 37.000 bezoekers per jaar voor het 

museum en de site. Een pluim op de hoed van de ganse personeelsploeg, die een constante 

ondersteuning kreeg door het bestuur.” 

 

Op de foto: v.l.n.r.: Directeur van het Abdijmuseum Ten Duinen Dirk Vanclooster, Koksijds schepen van 

Cultuur Rita Gantois en de 500.000ste bezoeker Michel Bekaert (74 j.). 

mailto:Dirk.vanclooster@koksijde.be
mailto:Nick.herweyers@koksijde.be

