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INHULDIGING ERFGOEDHALTE PASSENDALE 
 
Op zaterdag 16 september om 19.00 uur wordt tijdens Passendale Proeft! aan de Sint-
Audomaruskerk in Passendale de 51ste erfgoedhalte ingehuldigd. De fanfare Sint-Cecilia 
Passendale voorziet de muzikale omkadering. Aansluitend is er een receptie en zijn er 
optredens en vuurwerk. Iedereen is welkom om de inhuldiging bij te wonen. 
 
Tijdens Passendale Proeft! organiseert de gemeente Zonnebeke in samenwerking met 
lokale verenigingen tal van optredens verspreid over de gemeente. Zo kan je na de 
inhuldiging op verschillende locaties optredens meepikken van onder andere: Sam Gooris, 
Blunt en Lucy in the Sky. Tussen 20.45 uur en 21.15 uur wordt er vuurwerk afgeschoten 
op het marktplein. 
 
De Erfgoedhalte biedt informatie over de Sint-Audomaruskerk, voor tijdens en na de 
Eerste Wereldoorlog. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan twee belangrijke 
spelers binnen de culinaire streekgeschiedenis: brouwerij ‘Het Anker’ en De Oude 
Kaasmakerij. Het verhaal van de fanfare Sint-Cecilia Passendale, die volgend jaar haar 
150ste verjaardag viert, brengt een passage uit de muzikale geschiedenis van het dorp. 
Minder gekend bij het brede publiek is dat Passendale ooit haar eigen vrederechter had, 
ook hier wordt even bij stilgestaan. De lokale geschiedenis wordt op de Erfgoedhalte tot 
leven gebracht aan de hand van unieke beelden uit o.a. de erfgoedbank 
www.westhoekverbeeldt.be (meer dan 56.000 beelden online). In deze erfgoedbank zit 
bedreigd particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek, dat samen met vrijwilligers 
wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. 
 
Je kan de Erfgoedhalte aan de Sint-Audomaruskerk van Passendale bezichtigen tot begin 
2018. 
 
Meer informatie: 
Er werden reeds 50 erfgoedhaltes geplaatst in de CO7-regio. Teksten en afbeeldingen zijn 
beschikbaar via www.erfgoedhaltes.be. 
 
Meer info: www.co7.be 


