De erfgoedhalte in Oostvleteren is een project van
Erfgoedcel CO7, i.s.m. de gemeente Vleteren, de
werkgroep WO I in en rond Vleteren, ‘VLETEREN
verbeeldt’ 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.

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.
Grote Markt 1 • B-8970 Poperinge • E erfgoedcel@co7.be
T +32-(0)57-34 66 94
De teksten van de voorbije 48 erfgoedhaltes in de
zuidelijke Westhoek kan je lezen op www.erfgoedhaltes.be

Remember us,
WO I in en rond
Vleteren

Op maandag 19 juni wordt de 19-jarige Argentijnse soldaat Juan Roqué († 19-6-1917) herdacht in Westvleteren alsook alle anderen die
hun leven lieten in of voor Vleteren.
Op maandag 10 juli huldigen we aan de kerk
van Oostvleteren een nieuwe erfgoedhalte in,
samen met Rollend door Vlaanderen.
We nodigen u en uw partner hiervoor van harte
uit. Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven via toerisme@vleteren.be of
057 40 09 01.

WESTVLETEREN

OOSTVLETEREN

Maandag 19 juni 2017
Op maandag 19 juni 2017 zal het exact 100 jaar geleden
zijn dat de 19-jarige Argentijnse soldaat Juan Roqué in
dienst van het Belgisch Leger stierf. Om hem en alle andere gesneuvelde soldaten te herdenken, wordt er een
tentoonstelling georganiseerd over Vleteren tijdens
WO I alsook een plechtigheid op de Belgische Militaire
Begraafplaats in Westvleteren.

Maandag 10 juli 2017
Rollend door Vlaanderen rijdt in 2017 opnieuw een
sponsortocht met als thema de frontlinie van WO I.
Het is een uniek gegeven: vijf mensen in een rolstoel
zamelen geld in voor een goed doel dat ze zelf kiezen.
Om 16.30 uur worden ze verwelkomd aan de fietsersbrug van Elzendamme. Om 18.30 uur onthullen ze de
erfgoedhalte op het Marktplein in Oostvleteren.

Plechtigheid op de Belgische Militaire Begraafplaats
(St.-Maartensstraat) om 10.00 uur
Welkomstwoord • Gebed • Woord van de
burgemeester • Woord van Dany Titeca •
Kranslegging aan het graf van soldaat Roqué •
Eresalvo • Kranslegging aan de vlaggenmast •
Minuut Stilte • Last Post en Reveille • Nationale
hymnes • Zegening • Aansluitend receptie in
het Dorpshuis Westvleteren

16.30 uur Ontvangst van de Rollers aan de fietsersbrug van Elzendamme
Samen fietsen van Elzendamme naar
De Sceure
18.30 uur Inhuldiging erfgoedhalte Marktplein
Oostvleteren
18.45 uur Bezoek aan de tentoonstelling
‘Remember us, WO I in en rond Vleteren’
Aansluitend receptie in de Sint-Amatuskerk

Tentoonstelling ‘Remember us, WO I in en rond
Vleteren’ in de Sint-Martinuskerk
• 17 & 18 juni: 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
• 19 juni: 11.00 - 13.00 uur
• 20, 22, 27 & 29 juni: 13.30 - 16.30 uur

Tentoonstelling ‘Remember us, WO I in en rond
Vleteren’ in de Sint-Amatuskerk
• 8 & 9 juli: 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
• 10 juli: 18.45 - 20.30 uur
• 11 - 31 juli: doorlopend van 8.30 tot 16.30 uur

↑ Belgische Militaire Begraafplaats Westvleteren in de jaren 1920
© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

↑ Vijf Rollers maken een tocht langs een deel van de frontlinie
© Rollend door Vlaanderen (www.rollenddoorvlaanderen.be)

