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ERFGOEDHALTE RENINGELST: INHULDIGING 2 AUGUSTUS 2009
Op 2 augustus om 18u wordt een erfgoedhalte op het Reningelstplein in Reningelst
ingehuldigd. De halte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die via historische
afbeeldingen de geschiedenis van het plein terug tot leven wekt. Sta even stil bij je
erfgoed en laat je verrassen!
Erfgoedcel CO7
De regionale Erfgoedcel van CO7 is een nieuwe speler in het erfgoedveld van de zuidelijke
Westhoek. De komende 6 jaar (2009-2014) wil Erfgoedcel CO7 alles in het werk stellen om
het cultureel erfgoed in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge en vóór het voetlicht te halen. Ze heeft
haar wortels in Erfgoedcel Ieper, die al een traditie had van samenwerking over
gemeentegrenzen heen. Een uitbreiding was dus voor iedereen de logische stap. Want wij
zijn ervan overtuigd: 1 + 1 = 3!
Een van de projecten van Erfgoedcel CO7 zijn de erfgoedhaltes: monumentale tijdelijke
tentoonstellingen in open lucht die het erfgoedverhaal van een bepaalde plek vertellen.
Reningelst krijgt de eer om dit jaar de spits af te bijten voor de reizende erfgoedhaltes.
Een erfgoedhalte in Reningelst
Reningelst organiseert van 26 juli tot 2 augustus opnieuw haar kermisweek. Ter
gelegenheid hiervan nodigen het Feestcomité Reningelst, de Koninklijke Wielerclub
Bergdal vzw en Erfgoedcel CO7 u op zondag 2 augustus om 18u voor de feestelijke
inhuldiging van de Erfgoedhalte op het dorpsplein voor de Britse begraafplaats.
De Erfgoedhalte vertelt er in woord en beeld het verhaal van het plein en zijn omringende
gebouwen. Achteraf bieden we u in de bar van OC Rookop een drankje aan. We hopen u
daar talrijk te mogen verwelkomen!
Concept
De Erfgoedhalte is een tijdelijke minitentoonstelling die in open lucht bij bijzondere locaties
(gebouwen, pleinen, landschappen …) geplaatst wordt. De halte vertelt over de
geschiedenis, de architectuur, de mensen van een bepaalde plek. Een erfgoedhalte focust
op onbekende, minder opvallende of verdwenen plaatsen en brengt hun vergeten
geschiedenissen voor het voetlicht. Een plek waar je dagelijks langskomt, kan je plots met
een verfrissende nieuwe blik bekijken.
Erfgoedhaltes willen inwoners van een wijk of dorp letterlijk even doen halt houden en stil
staan bij het lokale erfgoed. Ze verrassen en prikkelen de voorbijgangers over het verleden
van hun dorp. De Erfgoedhalte duikt op in het straatbeeld en verdwijnt 2 maanden later
weer naar een nieuwe locatie.

’t Onroerend Goed in Reningelst is een beschermd dorpsgezicht van Reningelst. Het is al
van in de 19e eeuw de vaste verblijfplaats van de familie Camerlynck. Wegenwerkers
poseren trots voor het gebouw bij de heraanleg van de straat. (privéverzameling, ‘WESTHOEK
verbeeldt’)

