De erfgoedhalte in Langemark-Poelkapelle is een
project van Erfgoedcel CO7 i.s.m. de gemeente
Langemark-Poelkapelle, ‘LANGEMARK-POELKAPELLE
verbeeldt’, Georges Vandromme
en de Technische Dienst van
de Stad Ieper.
De erfgoedhalte is een
tijdelijke openluchttentoonstelling. Ze duikt
op in het straatbeeld
en brengt het verhaal
van de verdwenen gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek. Ze
zorgt ervoor dat je plaatsen waar
je dagelijks passeert met andere ogen gaat bekijken.
Sta even stil bij je erfgoed en laat je verrassen! De erfgoedhalte blijft enkele maanden staan en verhuist
daarna naar een nieuwe locatie.
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Erfgoedcel CO7 is de dienst cultureel erfgoed van CO7, het
samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen de gemeenten Heuvelland, Ieper, LangemarkPoelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
......................................................................

Sint-Jacobsstraat 1 • B-8900 Ieper • E erfgoedcel@co7.be
T +32-(0)57-239 312

LANGEMARK-POELKAPELLE
Gemeentehuis
Kasteelstraat 1
Zaterdag 5 december 2015
16.30 uur

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle, Georges Vandromme, ‘LANGEMARKPOELKAPELLE verbeeldt’ en Erfgoedcel CO7
nodigen u van harte uit op de feestelijke inhuldiging van de erfgoedhalte, de voorstelling van
het boek ‘200 jaar burgemeesters in LangemarkPoelkapelle’ en de opening van de gelijknamige
tentoonstelling op zaterdag 5 december om
16.30 uur aan het Gemeentehuis.

......................................................................

De teksten van de voorbije 45 erfgoedhaltes in de
zuidelijke Westhoek kan je lezen op www.erfgoedhaltes.be

Om praktische redenen vragen we om vooraf in
te schrijven via erfgoedcel@co7.be of 057-239
312.

PROGRAMMA

↑ Op zondag 6 juli 1913 werd de nieuwe burgemeester Raoul Cotteau
de Patin feestelijk ingehuldigd. Talrijke verenigingen namen deel
aan de stoet met een eigen versierde wagen. De dag werd afgesloten met het oplaten van een grote luchtballon.
Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Het boek bevat een chronologisch overzicht van 200
jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle. Het
schetst van elke burgemeester de biografische levensloop en beschrijft bijzondere verhalen en verrassende
anekdotes rond hun burgemeesterschap en de relatie
met de bevolking. In totaal passeren 19 verschillende
burgemeesters uit Langemark, 9 uit Poelkapelle en 11
uit Bikschote de revue.
Het boek telt 200 bladzijden en kost 22 euro. Geïnteresseerden die het boek willen kopen, kunnen zich
inschrijven bij georges.vandromme@skynet.be of 057489 277.
Het boek zal in alle dagbladwinkels van LangemarkPoelkapelle en de Dienst Vrije Tijd (Gemeentehuis,
Kasteelstraat 1) verkrijgbaar zijn.

Zaterdag 5 december 2015
• Inhuldiging erfgoedhalte aan het Gemeentehuis
• Voorstelling van het boek ‘200 jaar burgemeesters
in Langemark-Poelkapelle’ van Georges
Vandromme
• Opening van de tentoonstelling ‘200 jaar
burgemeesters in Langemark-Poelkapelle’ van
‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’ in het
Gemeentehuis
• Receptie

Van zaterdag 5 december 2015 tot en met donderdag
28 januari 2016
Tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis
Bezoek aan de tentoonstelling ‘200 jaar
burgemeesters in Langemark-Poelkapelle’
van ‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’

↓ De wasserij en zelfwasserij De Lelie in de Klerkenstraat werd uitgebaat door de familie Deforche. De was werd  aan huis opgehaald en
gewassen en gestreken terugbezorgd. Men kon ook zelf naar de
wasserij gaan om er de was te doen.
Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’ (circa 1950)

