
 

 

PERSBERICHT 
 

 

Datum:  17/10/2014 

Onderwerp:  Erfgoedhalte 

Organisatie:  Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de Stad Mesen en ‘MESEN 

verbeeldt’ 

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

Beeld:   Bronvermelding: Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’ 

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 maart 2015 blijft staan). 

 

 

INHULDIGING ERFGOEDHALTE OP ZONDAG 26 OKTOBER OM 14u IN MESEN 

 
De Erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die erfgoed in de kijker 
plaatst. Het is het middel bij uitstek om diverse mensen samen te brengen rond hun 
erfgoed. 
Op zondag 26 oktober om 14u huldigen we de Erfgoedhalte in aan het Cultuurhuis in 
Mesen. Na de inhuldiging start er een wandeling o.l.v. een gids. We voorzien 
onderweg een versnapering. Aansluitend is er om 16u30 een meet & greet met de 
burgemeester in het Cultuurhuis. Om praktische redenen vragen we om vooraf in te 
schrijven: erfgoedcel@co7.be of 057-239 312. 
 
Wist je dat het stadhuis van Mesen voor het eerst vermeld wordt in documenten uit het 
midden van de 15de eeuw? Vanaf 1934 tot 2011 werd het stadhuis ondergebracht in het 
huidige Cultuurhuis, maar door de verhuis in 2011 kwam het stadhuis terug op zijn 
oorspronkelijke locatie. Ken je de enclave van Mesen? Heb je al gehoord van de Flossche 
op het marktplein en het tunnelsysteem uit de Eerste Wereldoorlog?  
 
De geschiedenis van het stadhuis en de enclave van Mesen worden toegelicht in de 
Erfgoedhalte. Ook verschillende recente opgravingen en vondsten worden beschreven. 
Beeldmateriaal uit o.a. de erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be wordt erin 
opgenomen (meer dan 41.000 beelden online). In deze erfgoedbank zit bedreigd 
particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt 
opgespoord, bewaard en ontsloten. 
 
Er werden reeds 41 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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