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Erfgoedhalte
Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente Zonnebeke en
‘ZONNEBEKE verbeeldt’
Hilde Cuyt, Erfgoedcel CO7 · T 057 239 309 · E erfgoedcel@co7.be
Café Buitenlust, de thuishaven van motorenclub AMC Hinterland, 30
april 1960, privécollectie ‘WESTHOEK verbeeldt’
Voor de inhuldiging om deze aan te kondigen – of nadien (als
verslaggeving van de inhuldiging en promotie van de Erfgoedhalte
aangezien ze er tot december blijft staan).

INHULDIGING ERFGOEDHALTE OP ZATERDAG 30 MEI OM 16u IN GELUVELD
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 30 mei om 16u huldigen we de Erfgoedhalte in op de hoek van de
Kasteelstraat en het Molensteegje in Geluveld n.a.v. de ’12 uren van Geluveld’.
Volledige programma: zie www.zonnebeke.be
De Ieperse adellijke familie Keingiaert werd in 1737 door erfenis eigenaar van de
heerlijkheid Gheluvelt. Wist je dat Léonie Charlotte Keingiaert de Gheluvelt de
allereerste Belgische vrouwelijke burgemeester werd in 1921?
De Geluveldmolen werd in 1992 wegens instortingsgevaar gedemonteerd en ter plaatse
ingepakt in een houten bekisting. Het eerste spoor van de Geluveldmolen dateert al uit
1641. Ken je de boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan die in 1837 werd opgericht in
Geluveld?
Verschillende gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van
Geluveld worden toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van unieke beelden uit o.a.
de erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be (meer dan 45.000 beelden online!). In deze
erfgoedbank zit bedreigd particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek, dat samen
met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Er wordt ook een historisch
krantenartikel gebruikt in de Erfgoedhalte. Historische krantenartikels kunnen eveneens
via www.westhoekverbeeldt.be geraadpleegd worden.
Er werden reeds 43 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

