WIJTSCHATE
OC De Klaverhulle
Zondag 31 januari 2016
10.30 uur

Het vernieuwde ontmoetingscentrum De Klaverhulle in Wijtschate opent officieel zijn deuren. We
plaatsen er een erfgoedhalte om de geschiedenis
van het gebouw en de omgeving toe te lichten.
Het gemeentebestuur van Heuvelland en Erfgoedcel CO7 nodigen u van harte uit op zondag
31 januari om 10.30 uur voor de inhuldiging van
de erfgoedhalte. Nadien bieden we u een receptie aan in OC De Klaverhulle.

De erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7.
De halte in Wijtschate wordt gerealiseerd i.s.m. de
gemeente Heuvelland, ‘HEUVELLAND verbeeldt’ en
de Technische Dienst van de Stad Ieper.

De erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling. Ze duikt op in het straatbeeld en brengt het verhaal
van de verdwenen gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek. Ze zorgt ervoor dat je
plaatsen waar je dagelijks passeert
met andere ogen gaat bekijken. Sta even stil bij je erfgoed en laat je verrassen.
De erfgoedhalte blijft enkele maanden staan en
verhuist daarna naar een
nieuwe locatie.

De teksten van de voorbij erfgoedhaltes in de Zuidelijke
Westhoek kan je lezen op www.erfgoedhaltes.be

Heuvelland

.

Uitnodiging

Opening
ontmoetingscentrum

De Klaverhulle
31 januari 2016

Met steun van:

Het ontmoetingscentrum
De Klaverhulle
is vernieuwd.
Het gemeentebestuur
viert dat met een
officiële opening
en een feestelijke
receptie.

U bent welkom op
zondag 31 januari 2016 om 10u30
in het ontmoetingscentrum De Klaverhulle,
Schoolstraat 12 B te Wijtschate.

Programma :
• Verwelkoming door burgemeester Marc Lewyllie.
• Inhuldiging van de Erfgoedhalte ism CO7 en
onthulling van de gedenkplaat door Etienne Cloet,
schepen van Erfgoed en bib.
• Toespraak door gedeputeerde Guido Decorte.
• Toespraak door Wieland De Meyer,
schepen van cultuur en voorzitter CO7.
• Doorlopend Opendeur en animatie in de
bibliotheek, archief en ontmoetingscentrum.
• Receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Verantw.uitgever: Wieland De Meyer, Schepen van Communicatie en Inspraak,
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland.

