PERSBERICHT
Datum:
Onderwerp:
Organisatie:

Contact:
Beeld:
Publicatie:

3 juli 2017
Inhuldiging erfgoedhalte Oostvleteren op maandag 10 juli
Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente Vleteren, de
werkgroep WO I in en rond Vleteren, Rollend door Vlaanderen en
‘VLETEREN verbeeldt’
Hilde Cuyt · T 057-346.694 · E erfgoedcel@co7.be
Vijf Rollers maken een tocht langs een deel van de frontlinie © Rollend
door Vlaanderen; Erfgoedhalte © CO7|Michaël Depestele
vanaf ontvangst bericht

INHULDIGING ERFGOEDHALTE OOSTVLETEREN
Op maandag 10 juli om 18.30 uur wordt op het Marktplein in Oostvleteren de 49ste
erfgoedhalte ingehuldigd, samen met Rollend door Vlaanderen. Daarna kan je een
geleid bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Remember us, WO I in en rond Vleteren’
in de Sint-Amatuskerk. Aansluitend is er een receptie. Iedereen is welkom om de
inhuldiging bij te wonen. Graag vooraf inschrijven via toerisme@vleteren.be of 057 40
09 01.
Rollend door Vlaanderen rijdt in 2017 opnieuw een sponsortocht met als thema de
frontlinie van WO I. Het is een uniek gegeven: vijf mensen in een rolstoel zamelen geld in
voor een goed doel dat ze zelf kiezen. Om 16.30 uur worden ze verwelkomd aan de
fietsersbrug van Elzendamme. Je kan samen met hen fietsen van Elzendamme naar De
Sceure.
De Erfgoedhalte biedt informatie over de Eerste Wereldoorlog in Oostvleteren,
Westvleteren en Woesten, dat het zwaarst getroffen werd. 650 jaar Poperingevaart, het
brouwersverleden en ‘het spook’ van Oostvleteren 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 55.000 beelden online). In deze erfgoedbank zit
bedreigd particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek, dat samen met vrijwilligers
wordt opgespoord, bewaard en ontsloten.
Je kan de Erfgoedhalte op het Marktplein van Oostvleteren bezichtigen tot en met 10
september. Nadien verhuist ze naar Passendale.
Meer informatie:
Er werden reeds 48 erfgoedhaltes geplaatst in de CO7-regio. Teksten en afbeeldingen zijn
beschikbaar via www.erfgoedhaltes.be.
Meer info: www.co7.be

