
 

 

PERSBERICHT 
 

 

Datum:  13/03/2015 

Onderwerp:  Erfgoedhalte 

Organisatie:  Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente Heuvelland, het 

Borellecomité en ‘HEUVELLAND verbeeldt’ 

Contact:  Hilde Cuyt, Erfgoedcel CO7  ·  T 057 239 309 ·  E erfgoedcel@co7.be 

Publicatie:  Voor de inhuldiging om deze aan te kondigen – of nadien (als 

verslaggeving van de inhuldiging en promotie van de Erfgoedhalte 

aangezien ze er tot begin september 2015 blijft staan). 

 

 

INHULDIGING ERFGOEDHALTE OP ZATERDAG 21 MAART OM 17u IN DRANOUTER 

 
De Erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die erfgoed in de kijker 
plaatst. Het is het middel bij uitstek om mensen samen te brengen rond hun erfgoed. 
Op zaterdag 21 maart om 17u huldigen we de Erfgoedhalte in op het Planciusplein in 
Dranouter n.a.v. de 40ste Borelle. Na de inhuldiging wordt het Borellelied aangeleerd. 
De Borelletocht start om 17u30 met muzikale begeleiding door Te Fête en 
stropoppenverbranding. Bij zonsondergang wordt het Lentevuur aangestoken op de 
Monteberg en volgt de fakkeltocht naar OC De Klakeye met een vuurspektakel. Zie: 
www.borelle.be 
 
In 1976 vroeg de toenmalige BRT om de Borelletocht, die voor het laatst werd 
georganiseerd in 1905, te wandelen voor een filmopname. In 1977 ging men verder met 
het initiatief en zo groeide ‘de Borelle’ uit tot een groot feest. Wist je dat het Borellelied 
geschreven werd in 1980 en er toen ook gestart werd met de gevelversiering? Ken je de 
Borellepatakon? Heb je trouwens al gehoord van de Sterrestoet van Dranouter? De 
Volkssterrenwacht De Kijkhille en Folkfestival Dranouter werden eveneens opgericht in 
de jaren ‘70. 
 
Verschillende gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Dranouter worden toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van unieke beelden uit o.a. 
de erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be (meer dan 44.000 beelden online!). In deze 
erfgoedbank zit bedreigd particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek, dat samen 
met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Er worden ook historische 
krantenartikels gebruikt in de Erfgoedhalte, deze kunnen eveneens via 
www.westhoekverbeeldt.be geraadpleegd worden. 
 
Er werden reeds 42 Erfgoedhaltes geplaatst in de CO7-regio. Teksten en afbeeldingen 
zijn beschikbaar via www.erfgoedhaltes.be. 
 

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 
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