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Erfgoedhalte en opening vernieuwd ontmoetingscentrum De
Klaverhulle in Wijtschate
Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente Heuvelland en
‘HEUVELLAND verbeeldt’
Hilde Cuyt, Erfgoedcel CO7 · T 057 239 309 · E erfgoedcel@co7.be
Op de plaats van de huidige bibliotheek stond in het begin van de 20ste
eeuw het pensionaat van de zusters van ‘La Divine Providence’ (uit de
Vogezen). Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’.
Voor de inhuldiging van de Erfgoedhalte en de opening van het
vernieuwd ontmoetingscentrum – of nadien (als verslaggeving en
promotie).

INHULDIGING ERFGOEDHALTE EN OPENING VERNIEUWD OC DE KLAVERHULLE OP
ZONDAG 31 JANUARI OM 10u30 IN WIJTSCHATE
Op zondag 31 januari om 10u30 opent het vernieuwde ontmoetingscentrum De
Klaverhulle in Wijtschate officieel zijn deuren. Er wordt een erfgoedhalte ingehuldigd
die toelichting geeft over de geschiedenis van het gebouw en de omgeving. Er is een
animatieprogramma in de bibliotheek, het archief en het ontmoetingscentrum.
Op de locatie van de huidige bibliotheek en OC De Klaverhulle hebben al gebouwen met
verschillende functies gestaan: eind 19de eeuw een dokterswoning, begin 20ste eeuw een
klooster en pensionaat van Franse zusters, na de Eerste Wereldoorlog tot aan 1993 de
gemeenteschool, sinds 1997 de gemeentebibliotheek van Heuvelland én sinds 1998 het
ontmoetingscentrum. Wist je dat de dokter de bijnaam ‘de tovenaar’ had en vermoord
werd in november 1900?
De Romeinse muntschat, de Eerste Wereldoorlog en de herinrichting van het
dorpscentrum van Wijtschate 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 worden ook historische krantenartikels gebruikt in de
Erfgoedhalte.
Historische
krantenartikels
kunnen
eveneens
via
www.westhoekverbeeldt.be geraadpleegd worden.
Er werden reeds 46 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. Meer info: www.erfgoedcelco7.be

