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De erfgoedhalte in Poelkapelle is een project 
van Erfgoedcel CO7 i.s.m. Gemeente Langemark-
Poelkapelle, ‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, 
Poelcapelle2017, Guynemercomité en de Technische 
Dienst van Stad Ieper. De halte duikt op in het 
straatbeeld en brengt het verhaal van de verdwenen 
gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek. 
Deze tijdelijke tentoonstelling blijft in Poelkapelle 
staan tot eind 2017.
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Erfgoedcel CO7 is de dienst cultureel erfgoed van CO7, 
het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed 
tussen de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-
Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
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De teksten van de voorbije 49 erfgoedhaltes 
in de Zuidelijke Westhoek kan je lezen op 
www.erfgoedhaltes.be
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Afbeelding cover: Foto van het Guynemermonument, 

genomen tussen 1960-1979 
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ERFGOEDHALTE
GUYNEMERPLEIN POELKAPELLE
ZATERDAG 26/08/2017, 17 UUR

◦ ∙ ◦ ∙ ◦

Op 11 september 1917 verdween Georges 
Guynemer, piloot en nationale held van Frankrijk, 
boven Poelkapelle. Het 17 meter hoge standbeeld 
met daarop de ooievaar, verwijzend naar ‘l’Escadrille 
des Cigognes’ waar Guynemer toe behoorde, is het 
symbool van Poelkapelle geworden.  

Gemeente Langemark-Poelkapelle en CO7 
nodigen u graag uit op 26 augustus om 17 uur 
voor de inhuldiging van het gerestaureerde 
Guynemermonument en de 50ste erfgoedhalte. 

STILSTAAN BIJ ERFGOED
U I T N O D I G I N G



↑ De verzakte tank kreeg heel wat aandacht en 

 daarvan profiteerde café De Zwaan, kort na WO I.
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Programma 

• Verwelkoming door Pastoor Germonprez 
 en Burgemeester Nevejan 
• Inhuldiging erfgoedhalte door Schepen 
 Marleen Soete
• Onder begeleiding van ’t Guynemerkliekske 

stappen we naar het Guynemermonument 
• Inhuldiging van het gerestaureerde 

Guynemermonument door Schepen Lieven 
Vanbelleghem

• Historische duiding 
• Offi  ciële opening gevolgd door receptie 
 in café De Zwaan

Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.

Guynemerweekend
9/10/11 september 2017

Meer info: www.langemark-poelkapelle.be
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↓ De bewoners kwamen allemaal kijken naar de inhuldiging in 1923. 

 De valse zeppelin werd achteraf op de foto toegevoegd. 
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