
75 jaar Madonnaparochie: Erfgoedcel CO7 als partner voor 
lokale erfgoedactiviteiten

IMPULSEN VOOR EEN LOKAAL CULTUREEL-ERFGOEDBELEID

Erfgoedcel  CO7  zet  mee  haar  schouders  onder  de  viering  van  '75  jaar 
Madonnaparochie'. Door de lokale uitwerking van eigen cultureel-erfgoedprojecten én 
het voorzien van de noodzakelijke ondersteuning geeft Erfgoedcel CO7 impulsen aan 
het lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Ze werkt hiervoor samen met de dienst cultuur van 
Langemark-Poelkapelle  en  de  kerkraad  van  de  Madonnaparochie.  Foto's  uit  de 
beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt', een lezing over seizoenarbeiders in samenwerking 
met Vorming Plus,  een financieel  duwtje in de rug voor de publicatie van Georges 
Vandromme,  maar  vooral  ook  de  inhuldiging  van  een  heuse  Erfgoedhalte  op  het 
kerkplein.

Sinds  2009  is  Erfgoedcel  CO7  actief  als  regionale  erfgoedcel  voor  de  zuidelijke  Westhoek.  
Erfgoedcel  CO7  wil  alles  in  het  werk  stellen  om  het  cultureel  erfgoed  van  de  gemeenten 
Heuvelland,  Ieper,  Langemark-Poelkapelle,  Mesen,  Poperinge,  Vleteren  en  Zonnebeke  uit  de 
marge én voor het voetlicht te halen. Dit kan door ondersteuning te bieden, maar ook door eigen  
projecten uit te werken. Samenwerking met lokale partners en het inspelen op reeds bestaande 
initiatieven zijn hierbij cruciaal. De rol van Erfgoedcel CO7 bij de uitwerking van het feestweekend 
75 jaar Madonnaparochie kan hierbij als voorbeeldproject aangehaald worden.

Erfgoedhaltes
De Erfgoedhaltes zijn rondreizende tentoonstellingsmodules die erfgoed in de kijker plaatsen.  De 
halte geeft via historische beelden afkomstig van privé-verzamelaars, verenigingen en archieven uit 
de regio op een toegankelijke manier duiding bij de geschiedenis van de locatie. De Erfgoedhalte 
wordt  ingehuldigd  op  alle  plaatsen  die  zij  aandoet.  Het  inhuldigingsmoment is  voor  iedereen 
toegankelijk en vindt plaats op 4 maart 2011 om 18u op het kerkplein van Madonna.  

Speuren naar erfgoed: “Seizoenarbeiders in den vreemde”
De lezing van Dirk Musschoot over de seizoenmannen en -vrouwen kadert in de reeks 'Speuren 
naar Erfgoed', een samenwerking tussen Erfgoedcel CO7 en Vorming Plus Oostende-Westhoek.  
De focus ligt bij deze reeks op het lokaal en streekeigen erfgoed.
Zondag 6 maart van 10u tot 12u

Financiële ondersteuning boek 'Madonnaparochie 75 jaar'
Het  nieuwe  boek  van  Georges  Vandromme  wordt  op  vrijdagavond  officieel  voorgesteld.  De 
auteur,  Georges Vandromme,  kreeg  hiervoor  een  financiële  ondersteuning  van CO7 van 800 
euro. Bij  de beoordeling was er  een uitgesproken appreciatie voor  de inventarisatie van het  
parochiaal archief dat hiervoor werd uitgevoerd.

Tentoonstelling in samenwerking met 'LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt'
Gedurende het feestweekend kan iedereen een tentoonstelling met oud beeldmateriaal over de 
Madonna  bekijken  in  OC  't  Madointje.  Deze  beelden  zijn  ook  online  te  zien  via  de website 
www.westhoekverbeeldt.be.  De  medewerkers  van  'LANGEMARK-POELKAPELLE  verbeeldt' 
werken samen in het grote netwerk van het project 'WESTHOEK verbeeldt'. Dit is is een regionale 
beeldbank met  bedreigd  particulier  beeldmateriaal  over  en  in  de Westhoek,  dat  samen met  
vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Daarnaast wordt de beeldbank aangevuld 
met beelden uit publieke collecties zoals die van archieven en musea.  

Meer info: www.erfgoedcelco7.be

http://www.westhoekverbeeldt.be/

