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ERFGOEDHALTE MESEN: 12 SEPTEMBER 2009 om 18u45 

 

Op zaterdag 12 september om 18u45 wordt op het Kerkplein (Featherstonplein) in Mesen 

een Erfgoedhalte ingehuldigd. De halte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die via 

historische afbeeldingen de geschiedenis van het plein en haar omringende gebouwen 

terug tot leven wekt. Sta even stil bij je erfgoed en laat je verrassen!  

Wat is een erfgoedhalte? 

De Erfgoedhalte is een tijdelijke minitentoonstelling van Erfgoedcel CO7 die in open lucht 

bij bijzondere locaties (gebouwen, pleinen, landschappen …) geplaatst wordt.  

Erfgoedhaltes willen inwoners van een wijk of dorp letterlijk even doen halt houden en stil 

staan bij het lokale erfgoed. Ze verrassen en prikkelen de voorbijgangers over het verleden 

van hun dorp. Vanaf 12 september 2009 kan je ze zien opduiken op het kerkplein 

(Featherstonplein) van Mesen. Ze blijft er een tweetal maanden staan.  

De halte vertelt over de abdij en het Koninklijk Gesticht en kijkt even terug in de tijd naar de 

halfvastenstoeten en de jaarmarkt. Ze doet dit aan de hand van afbeeldingen, 

archiefmateriaal, kaarten en foto’s. Een plek waar je dagelijks langskomt, kan je plots met 

een verfrissende nieuwe blik bekijken. 

Inhuldiging: iedereen welkom! 

Stad Mesen en Erfgoedcel CO7 nodigen u ter gelegenheid van de noveen in september uit 

voor de feestelijke inhuldiging van de Erfgoedhalte op het kerkplein (Featherstonplein) op 

12 september om 18u45. Achteraf bieden we u in het Adelahuis een drankje aan. Alle 

inwoners van Mesen, maar ook anderen die het erfgoed van de streek een warm hart 

toedragen zijn welkom! 

 

De Erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7. Deze halte werd gerealiseerd in 

samenwerking met Stad Mesen en het Geschiedkundig Museum Mesen. Voor de inhoud 

van de Erfgoedhalte van Mesen danken we in het bijzonder Johan Beun. 

Erfgoedcel CO7 

De regionale Erfgoedcel van CO7 is een nieuwe speler in het erfgoedveld van de zuidelijke 

Westhoek. De komende 6 jaar (2009-2014) wil Erfgoedcel CO7 alles in het werk stellen om 

het cultureel erfgoed in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, 

Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge en vóór het voetlicht te halen.  Ze heeft 

haar wortels in Erfgoedcel Ieper, die al een traditie had van samenwerking over 

gemeentegrenzen heen.  Een uitbreiding was dus voor iedereen de logische stap. Want wij 

zijn ervan overtuigd: 1 + 1 = 3!  



 

 

Mesen nam kort na de Eerste Wereldoorlog de draad weer op van de halfvastenstoet. In 

1922 liep het plaatselijke muziekkorps al opnieuw door de Stad terwijl de huizen nog niet 

allemaal heropgebouwd waren. (privéverzameling, ‘WESTHOEK verbeeldt’) 


