Meer weten?

Meer info vind je op www.co7.be. Bekijk er de kalender en
schrijf je in op de nieuwsbrief. Een subsidie of materiaal
uit de uitleendienst aanvragen kan eveneens digitaal.
Heb je vragen of ideeën?
Neem dan zeker contact met ons op.

CO 7
Grote Markt 1 • 8970 Poperinge
T 057 346 694 • E info@co7.be • W www.co7.be
Volg ons op Facebook (cozeven)
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CO7 werkt samen met ...

·······

CO7 is het samenwerkingsverband voor
cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek.
CO7 zet eigen projecten op, adviseert en ondersteunt.
Overleg en samenwerking staan centraal in de werking.

Waarvoor kan je bij CO7 terecht?

CO7 geeft subsidies aan culturele voorbeeldprojecten.
• De projecten zijn vernieuwend en hebben een
regionale uitstraling

·······

COMMUNICATIE

• Duurzaamheid, participatie en samenwerking

ADVIES

staan centraal
• Indiendata: 1 mei en 1 oktober

Breng ons op de hoogte van jouw culturele activiteit
in de regio. We nemen die graag op in onze kanalen.

• Aanvragen kan enkel door een CO7-gemeente

We helpen je graag verder met:
• De uitwerking van je project (partners vinden,
subsidiemogelijkheden bekijken …)
• Het bewaren van erfgoed voor de toekomst
(digitaal archiveren, inventariseren, verpakken …)

·······

UITLEENDIENST

• Het afnemen van een interview waarbij verteld wordt
over het verleden
• Vragen over onroerend erfgoed (gebouwen,
archeologie, landschappen) o.a.
• de uitvoering van archeologische nota’s
of opgravingen
• werken aan of herbestemming van bouwkundig
erfgoed

vrijetijdsactiviteiten in de regio plaatsvinden.
CO7 leent gratis materiaal uit voor jouw cultureel project:
• Tentoonstellingsmateriaal

• de opmaak van beheersplannen

• Opnamemateriaal
(digitale recorder, videocamera …)

We organiseren vorming rond vrijwilligerswerking,
archeologie, digitalisering van erfgoed ... Zowel
cursussen en lezingen, maar ook tentoonstellingen

Daarnaast lenen we ook educatief materiaal uit:

en erfgoedwandelingen staan op het programma.

• Educatief pakket ‘Erfgoedkids 2.0’
(in de klas – 5de en 6de leerjaar)
• Educatief pakket ‘De Straat van Kaat’

SUBSIDIES

• Reminiscentiepakket ‘Verleden Verbeeldt’

(in de klas – kleuter)
(woonzorgcentra, mantelzorgers)
• Projecten rond roerend en immaterieel erfgoed

VORMING

(scanner, laptop, beamer, projectiescherm …)

·······

CO7 geeft subsidies aan cultureel-erfgoedprojecten.

·······

(kaders, tentoonstellingspanelen, bustes …)
• Multimedia

• aanvragen van premies voor beschermd
onroerend erfgoed

Op www.uitindewesthoek.be ontdek je welke

• Tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog
in de Zuidelijke Westhoek’

o.a. archieven, boeken, museumstukken, werktuigen,

·······

VRIJWILLIGERSWERK
We zoeken helpende handen voor het digitaliseren
en inventariseren van erfgoed. Ook voor praktische
en administratieve taken kunnen we steeds hulp
gebruiken.

volksverhalen, liederen en tradities
• Vb. tentoonstellingen, publicaties, wandelingen …
• Indiendata: 1 januari, 1 mei en 1 oktober
• Min. 250 euro en max. 1.250 euro

Op www.cultuurkuur.be vinden leerkrachten

• Aanvragen kan enkel door een organisatie of

praktijkvoorbeelden en tips om cultuur in de klas

Op www.westhoekverbeeldt.be kan je oude foto’s

te brengen.

en kranten raadplegen.

een individu

