
 

PERSBERICHT 
 

 

Datum:  08/03/2013 

Onderwerp:  Erfgoedhalte 

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 ZONDAG 17 MAART 2013 IN HARINGE 

 

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. 

 

In 2013 bestaat de Frans-Belgische grens 300 jaar. Naar aanleiding daarvan huldigt 

Erfgoedcel CO7 op zondag 17 maart om 10u30 een erfgoedhalte in aan de Sint-

Martinuskerk in grensdorp Haringe. Vervolgens gaan we naar grenscafé d' Heybeke 

waar het project 'Grensverhalen ... Over de grens' wordt voorgesteld.  

 

Wist je dat Haringe pas een dorpskern kreeg na 1870? Dat smokkelaars al eens een auto 

de Heidebeek in reden? Dat er ooit zes brouwers actief waren in Haringe? Verschillende 

gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Haringe worden 

toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van unieke beelden uit o.a. de beeldbank 

‘WESTHOEK verbeeldt’. De meeste van de beelden zijn ook online te zien via 

www.westhoekverbeeldt.be (meer dan 33.500 beelden online!). Dit is een regionale 

beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen 

met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten.  

 

Erfgoedcel CO7 en gemeente Langemark-Poelkapelle werken in 2013 samen met Office 

de Tourisme Cassel Horizons en vertelassociatie Paroles Bohèmes rond het verzamelen 

en vertellen van oude verhalen over de Belgisch-Franse grens. In beide landen gingen 

interviewers op stap om verhalen te registreren. De verhalen worden symbolisch 

uitgewisseld bij het bruggetje aan het café. De komende maanden gaan Franse en 

Vlaamse vertellers hier samen mee aan de slag om een tweetalig vertelprogramma voor 

te bereiden.  

 
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 


