
 

PERSBERICHT 
 

 

Datum:  31/05/2013 

Onderwerp:  Erfgoedhalte Rodeberg (Westouter) 

Organisatie:  Erfgoedcel CO7  ·  Sint-Jacobsstraat 1  ·  8900 Ieper 

Contact:  Mathias Cheyns ·  T 057-239.309  ·  E erfgoedcel@co7.be 

Beeld:   Alle afbeeldingen in de Erfgoedhalte hebben wij digitaal ter beschikking. 
Contacteer Erfgoedcel CO7, wij helpen u graag verder. 

Publicatie:  Vòòr de inhuldiging om deze aan te kondigen – nadien kan ook (als 
verslaggeving van de inhuldiging en promotie van de Erfgoedhalte 
aangezien ze er verschillende maanden blijft staan). 

 

 

INHULDIGING ERFGOEDHALTE VRIJDAG 31 MEI 2013 OP DE RODEBERG (WESTOUTER) 

 

In 2013 is het 300 jaar geleden dat het Verdrag van Utrecht het grootste gedeelte van 

de huidige grenzen binnen Europa vastlegde. Het is ook 20 jaar geleden dat het 

Verdrag van Maastricht de Europese binnengrenzen openstelde. Erfgoedcel CO7 

plaatst een erfgoedhalte op de Rodeberg, op een steenworp van de Frans-Belgische 

grens. Deze wordt ingehuldigd op vrijdag 31 mei om 17u00. 

 

De Erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die erfgoed in de kijker 

plaatst. Het is het middel bij uitstek om diverse mensen samen te brengen rond hun 

erfgoed. Ze wordt ingehuldigd op alle plaatsen die zij aandoet. Sta even stil bij je 

erfgoed en laat je verrassen! 

 

Ken je de oorsprong van de bedevaart die nu nog elk jaar op de eerste mei de Rodeberg 

optrekt? Wist je dat er ooit een ‘spellewerkschool’ op de berg was, waar de lokale 

bewoners konden leren kantklossen? Heb je al gehoord over smokkelavonturen van 

Marietje Beuterbille? Verschillende gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen uit 

de geschiedenis van de Rodeberg worden toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van 

unieke beelden uit o.a. de beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’ (te raadplegen op 

www.westhoekverbeeldt.be) en krantenartikelen uit de krantendatabank ‘Historische 

Kranten’ (te raadplegen op www.historischekranten.be).  

 

Gemeente Heuvelland en Erfgoedcel CO7 nodigen u graag uit voor de inhuldiging van de 

erfgoedhalte op vrijdag 31 mei om 17u00 ter hoogte van De Kosmos in de 

Rodebergstraat in Westouter. Na de inhuldiging wordt de nieuwe wandeling 'Mensen en 

Grenzen' ingewandeld. Erfgoedcel CO7 voorziet een snack en een drankje voor 

onderweg. De wandeling ‘Mensen en Grenzen’ is een initiatief van de gemeente 

Heuvelland en de provincie West-Vlaanderen. 

 
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.  

Meer info: www.erfgoedcelco7.be/NL/erfgoedhalte 


