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Erfgoedhalte en voorstelling boek 200 jaar burgemeesters in
Langemark-Poelkapelle
Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente LangemarkPoelkapelle, Georges Vandromme en ‘LANGEMARK-POELKAPELLE
verbeeldt’
Hilde Cuyt, Erfgoedcel CO7 · T 057 239 309 · E erfgoedcel@co7.be
Op zondag 6 juli 1913 werd de nieuwe burgemeester Raoul Cotteau de
Patin feestelijk ingehuldigd. Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’.
Voor de inhuldiging van de Erfgoedhalte en de voorstelling van het boek
en de tentoonstelling – of nadien (als verslaggeving en promotie, de
Erfgoedhalte blijft er staan tot mei 2016).

INHULDIGING ERFGOEDHALTE EN VOORSTELLING BOEK OP ZATERDAG 5 DECEMBER
OM 16u30 IN LANGEMARK-POELKAPELLE
‘200 jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle’ wordt voorgesteld in het
Gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle op zaterdag 5 december. Voorafgaand
wordt om 16u30 de Erfgoedhalte ingehuldigd voor het Gemeentehuis. Wie de
wedstrijdvraag op de Erfgoedhalte oplost, kan een exemplaar van het boek winnen.
Een omkaderende tentoonstelling door ‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’ vindt
plaats in het Gemeentehuis van zaterdag 5 december 2015 tot en met donderdag 28
januari 2016.
Langemark-Poelkapelle is ontstaan uit een fusie van drie gemeenten, namelijk
Langemark, Poelkapelle en Bikschote. Wist je dat de viering of installatie van een
burgemeester vroeger een groot dorpsgebeuren was met o.a. een inhuldigingsstoet?
De weefnijverheid in Langemark, het Sint-Paulushospitaal en het Clarissenklooster, de
cinema en de wasserijen zijn andere thema’s die aan bod komen in de Erfgoedhalte aan
de hand van unieke beelden uit o.a. de erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be (meer
dan 47.000 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 45 erfgoedhaltes geplaatst in de CO7-regio. Teksten en afbeeldingen
zijn beschikbaar via www.erfgoedhaltes.be.
Het boek ‘200 jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle’ kan nog steeds besteld
worden aan de prijs van 22 euro per exemplaar. Meer info:
georges.vandromme@skynet.be of 057-489 277.
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. Meer info: www.erfgoedcelco7.be

