Projectsubsidies ter versterking van het
lokaal cultureel-erfgoedveld:
Overzicht 2022
Mobiele tentoonstelling WO II, Cel WO II Groot-Zonnebeke
De cel WO II in Zonnebeke ging in op de vraag van de Arolsen Archives - verbonden
aan het International Center on Nazi Persecution in Bad Arolsen in Duitsland - om
hun mobiele tentoonstelling (https://vimeo.com/563598350/19c0c24143) in juni
halt te laten houden in Zonnebeke. De tentoonstelling staat stil bij de slachtoffers
van de vervolging, dwangarbeid en genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
aanvrager voegt een lokale vertaalslag toe aan de mobiele tentoonstelling van
Arolsen Archives door stil te staan bij de 14 slachtoffers afkomstig uit Groot Zonnebeke en de 4 inwoners die in de concentratiekampen verbleven en
terugkeerden. De cel WO II maakt een buitententoonstelling aansluitend op de
mobiele tentoonstelling, een publicatie en een educatief pakket voor de derde
graad lager onderwijs.
Subsidiebedrag: 900 euro

Boek 100 jaar landbouw in Beselare, Landelijke Gilde en Ferm Beselare
Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Landelijke Gilde en Ferm in Beselare
willen de organisaties een publicatie uitbrengen die de geschiedenis van de
landbouw in de gemeente documenteert en vastlegt voor volgende generaties. In
de publicatie wordt per landbouwbedrijf de historiek toegelicht. Op deze manier
wil men bepaalde processen belichten zoals de grote verandering in leefbaarheid
en het afkalven van het beroep landbouwer als hoofdberoep.
Subsidiebedrag: 800 euro

Vluchtelingen 14-18 – De Zonnebeekse Heemvrienden
De Zonnebeekse Heemvrienden wensen een online databank uit te bouwen
waarop bezoekers informatie kunnen vinden over vluchtelingen uit Groot Zonnebeke ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Dit willen ze doen door fiches
bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel te digitaliseren en bes chikbaar te
maken via een website vergelijkbaar aan de aanpak van het DOZA project. De
website is voor iedereen toegankelijk die meer wil te weten komen over dit thema .
Subsidiebedrag: 700 euro

Eeuwfeest toneelvereniging De Vlaamsche Vrienden Reningelst
De toneelvereniging De Vlaamsche Vrienden uit Reningelst viert dit jaar haar 100e
verjaardag en wil dit extra in de verf zetten met een eeuwfeest. Tijdens de

feestelijkheden wordt een toneelstuk opgevoerd dat bestaat uit fragmenten van
oude opvoeringen uit de geschiedenis van de vereniging. Daarnaast wordt een
tentoonstelling ingericht met stukken die de geschiedenis van de
toneelvereniging illustreren.
Subsidiebedrag: 700 euro

Overzicht 2021
Borelle 2021
De feitelijke vereniging ‘Borelle’ uit Dranouter houdt de ‘Borelle’ in de regio
levendig met respect voor de Germaanse traditie. Het gebruik bestond erin het
ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en
het binnenbrengen ervan in het dorp, waarmee de winter verjaagd wordt. Dit jaar
is het 45 jaar geleden dat de traditie hernomen werd. Na een jaar zonder Borelle,
wil het ‘Borellecomité’ in 2021:
•

een project realiseren rond gevelversiering i.s.m. kunstenaarsduo Eva
Devriendt en Lotte Mächs en de lagere school van Dranouter;

•

de creatie van een authentiek Borelleproduct, namelijk Borellewijn;

•

het ontwerpen van een borellewandeling met een brochure en digitaal luik
(op specifieke plaatsen kan men een filmpje bekijken met o.a. de
stropoppen, de borelleman, de belleman …), na september te downloaden
van de ErfgoedApp.

Op Erfgoeddag met als thema ‘De Nacht’ zal het Borellecomité een fakkeltocht
organiseren met uitleg over de borelletraditie.
Subsidiebedrag: 850 euro
Publicatie ‘Ieper tijdens WO II’
Heemkring Iepers Kwartier gaf een publicatie over de Tweede Wereldoorlog uit
met focus op Ieper. In hun tijdschrift kwam voornamelijk reeds de bevrijding aan
bod, in deze publicatie komt het geheel aan bod. Er worden ook enkele
getuigenissen opgenomen.
Subsidiebedrag: 550 euro
‘Een winkel als (g)een ander’ – tentoonstelling
Oxfam Wereldwinkel Ieper maakt een tentoonstelling n.a.v. 50 jaar wereldwinkel in
Ieper. Verslagen, documenten, foto’s en voorwerpen die nu verspreid zitten,
worden samengebracht en geordend om een historisch overzicht te kunnen
maken.
Subsidiebedrag: 800 euro

Overzicht 2020
Kloosters en abdijen in Ieper
De vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper wil een publicatie maken
met een overzicht van alle kloosters en abdijen uit Ieper. Aanleiding is het
definitief verdwijnen van verschillende kloosters in Ieper. De kennis over deze
kloosters is nu nog aanwezig maar zal vervagen. Momenteel is er geen naslagwerk
voorhanden waar dit bij wijze van spreken ‘in één oogopslag’ kan geraadpleegd
worden.
Subsidiebedrag: 750 euro
Ieper in desen benauden ende soberen tijt. De honderdste penning anno 1569
en het private bouwkundige patrimonium
Mesen, Neerwaasten & Wijtschate in desen benauden ende soberen tijt. De
honderdste penning anno 1569
Westhoek vzw publiceert al 35 jaar een tijdschrift met de 16de eeuw als rode
draad. Westhoek wil twee boeken uitgeven met de gecommentarieerde
transcriptie van de kohieren van de honderdste penning anno 1569 met alle
eigenaars en huurders van onroerende goederen (incl. de geconfisqueerde)
enerzijds in Ieper, anderzijds in Mesen, Neerwaasten en Wijtschate. Westhoek is
de uitgever en zal de distributie organiseren.
Subsidiebedrag: 550 euro per publicatie

Overzicht 2019
Smakelijk op Stap
De Lovie (Poperinge) organiseert op donderdag 6 juni 2019 een theaterwandeling.
Het erfgoed van het kasteeldomein wordt er in de kijker gezet en de geschiedenis
van eten en verzorging staat centraal. Een zestal locaties worden do or
verschillende kunstvormen (toneel, zang, dans, muziek …) toegankelijk gemaakt in
samenwerking met Kunstacademie Poperinge, theatergezelschap ‘Langhoirs
Victorinen’, Artîllerie – Kunsteneiland van De Lovie, Il Sogno, Yves Bondue … Veertig
leerlingen van de Hotelschool Ter Duinen uit Koksijde zullen op de locaties enkele
hapjes serveren.
Subsidiebedrag: 650 euro
De Berlijnse Muur - Symbool van de Koude Oorlog
VVV Heuvelland wil werk maken van een dynamische werking rond de uitbating van
de commandobunker met programmatie ‘op maat’. Er werd een werkgroep
samengesteld met vrijwilligers. N.a.v. de 30ste verjaardag van het vallen van de
Berlijnse Muur werd een tijdelijke tentoonstelling met unieke beelden uit zowel
Oost- als West-Duitse archieven georganiseerd, met de commandobunker op de

Kemmelberg als ideale locatie. De tentoonstelling wil verder tonen wat het
bouwen van muren betekent in de wereld waarin we actueel leven. Daarnaast
werd ook een randprogramma georganiseerd. Er werd naar minder gekend
fotomateriaal en affiches gezocht in Duitse archieven. Het War Heritage Institute
is partner.
Subsidiebedrag: 950 euro

Overzicht 2018
Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare 590 jaar jong
De schuttersgilde viert in 2018 zijn 590-jarig bestaan. Er werd reeds eerder een
project opgestart om het patrimonium van de gilde in ere te herstellen. In 2018
laat men de in WO-I verloren gegane banier (vlag) terug vervaardigen. De tekening
van de banier is bewaard gebleven.
De gilde heeft zelf ook een mooie verzameling aangelegd van alles wat met het
gildeleven te maken heeft, waaronder porseleinen borden, zilveren bestekken, tin,
enzovoort. Dit jaar zal ook een porseleinen bord worden vervaardigd met
afbeelding van de banier. Tevens organiseert de schuttersgilde Sint-Sebastiaan
een tentoonstelling over het rijke verleden van hun gilde en de omliggende gilden
in de bibliotheek van Zonnebeke van 4 mei tot 16 juni 2018.
Subsidiebedrag: 600 euro
‘WARLACE@KANTIEPER’
Kantklosgroep ‘De Kersecorf’ plaatst met ‘Warlace@kantieper’ de kant die geklost
werd in 14-18 in en rond Ieper in de kijker. Het project toont de leefwereld van de
vrouwen in oorlogstijd aan een breed publiek, ondersteund met foto’s uit die tijd
en objecten uit verschillende musea. Daarnaast zal ook hedendaagse kant
tentoongesteld worden i.s.m ‘De Kantacademie Poperinge’. Er wordt ook
samengewerkt met het internationale ‘World lace congres’ met een bezoek van
de deelnemers op 20 augustus 2018. De tentoonstelling vindt plaats in het College
van Ieper. Er wordt een begeleidende publicatie gemaakt.
Subsidiebedrag: 750 euro
‘De Ommegang van Poperinge’
Heemkring Aan de Schreve brengt een gezelschapsspel uit dat op een speelse
manier een ruimer publiek laat kennismaken met het materieel en immaterieel
erfgoed van Poperinge en de Westhoek. Aan de hand van vragen en opdrachten
op het spelbord, dat een aangepast stratenpatroon van Poperinge toont, wordt
er kennisgemaakt met allerhande wetenswaardigheden.
Subsidiebedrag: 850 euro

‘In de Gloria!’
‘In de Gloria!’, georganiseerd door het Comité Pastoorstraatfeesten, is de titel van
een tentoonstelling in de kerk over de herdenking van de moord op drie priestermartelaars van Reningelst 450 jaar geleden. Naast deze herdenking wordt ook een
overzicht gegeven van de pastoors van toen tot nu. In samenwerking met
toneelvereniging De Vlaamsche Vrienden en De Fietseling worden enkele filmpjes
opgenomen om de pastoors terug tot leven te roepen. Er worden ook tal van
nevenactiviteiten georganiseerd waaronder een rondleiding in de kerk, een
historische vertelling, een bezoek aan de kerktoren en een theaterwandeling
(‘bedevaart naar Dranouter’).
Subsidiebedrag: 750 euro
‘ Pepe’s grooten oorlog’
Het Bakelandtcomité organiseert een theaterwandeling waarbij een grootvader
op stap gaat met zijn kleinkind. De verhalen baseren zich op waargebeurde feiten
uit Langemark-Poelkapelle en omstreken. De meewandelende bezoeker komt
terecht in een wereld van het dagelijkse leven in oorlogstijd. Het leven van de
soldaat aan ’t front en van zij die thuis achterbleven. Een cast van ervaren spelers
onder regie van Hans Robyn brengen een twaalftal taferelen op vaak onbekende
locaties als totaalbeleving voor de bezoeker. De teksten zijn van de hand van Jo
Lottegier.
Subsidiebedrag: 800 euro
‘Heuvelland, om van te snoepen’
Naar aanleiding van de 40ste editie van de Zoetemarkt in Kemmel zet de vzw
Zoetemarktcomité aanvullend op de jaarlijkse editie een tentoonstelling op in de
Sint-Laurentiuskerk. Verdwenen en nog bestaande tradities over snoep en zoet
staan centraal. Aansluitend organiseert men een talrijke activiteiten zoals een
filmnamiddag, een bakdemo, een lezing, een wandeling, een knutselactivitei t. Er
wordt onder meer samengewerkt met de gemeente Heuvelland, het Centrum voor
Agrarische Geschiedenis, het Bakkerijmuseum, het feestcomité, KVLV,
Gezinsbond, OKRA, de basisscholen, de kunstacademie en het technisch
onderwijs. Het archief en documentatie van het Zoetemarktcomité wordt ter
gelegenheid van dit project geordend, geïnventariseerd en gedeponeerd in het
gemeentearchief.
Subsidiebedrag: 850 euro

Overzicht 2017
100 jaar Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zonnebeke
De viering van het 100-jarige bestaan omvat verschillende luiken, namelijk de
voorstelling van de gerestaureerde vlag (de oudste van Zonnebeke, 1922), een

publicatie over de fanfare, een tentoonstelling en een feestweekend van 8 tot 10
december 2017 met o.a. een optreden van gerenommeerde fanfare Kempenbloei
uit Achel.
Subsidiebedrag: 800 euro
Escape game ‘Heksen: ’t Vervloekte kot va’ne hekse’
Twee buren uit Beselare hebben begin 2017 de feitelijke vereniging ‘The
Neighbours’ opgericht met als doel buren dichter bij elkaar te brengen. Hun
eerste activiteit is een escaperoom met als thema ‘de 10 heksen van Beselare’, in
samenwerking met het Heksencomité in Beselare. In een escaperoom worden
verschillende mensen in een kamer of omgeving opgesloten waar puzzels en
raadsels opgelost moeten worden om te ontsnappen. Er is zowel een versie voor
volwassenen als een versie voor kinderen. De escaperoom is open van 1 april 2017
t.e.m. 45ste Heksenstoet in Beselare, op 30 juli. Het project brengt het immaterieel
erfgoed op een vernieuwende wijze bij het brede publiek.
Subsidiebedrag: 650 euro
Remember us, WO I in en rond Vleteren
N.a.v. het 100-jarige overlijden van de 19-jarige Argentijnse soldaat Juan Roqué (†
19-6-1917) nam Dany Titeca het initiatief om samen met een werkgroep over WO I in
en rond Vleteren, de gemeente Vleteren en ‘VLETEREN verbeeldt’ een project
ronde de Eerste Wereldoorlog uit te werken. De tentoonstelling ‘Remember us, WO
I in en rond Vleteren’ wordt zowel in Westvleteren als in Oostvleteren getoond. Op
19 juni vindt een plechtigheid plaats op de Belgische Militaire Begraafplaats in
Westvleteren. In het kader van het project wordt in juli een erfgoedhalte
geplaatst, die samen met Rollend door Vlaanderen ingehuldigd zal worden.
Subsidiebedrag: 900 euro
Midwinternacht in De Sceure – Kerst- en Winterliederen
Het mannenkoor van Elverdinge, de Vleterse harmonie, The Pebble Head Jam en
soliste An-Sofie Noppe brengen op vrijdag 22 december 2017 o.l.v. Giovani Faghel
oude en recente kerst- en winterliederen, samengebracht tot één geheel. De
avond wordt aaneengeregen door historische bindteksten gebracht door Dries
Chaerle. Het Davidsfonds Vleteren en het Davidsfonds Elverdinge verzorgen een
kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de vier verenigingen door middel
van foto’s uit eigen archief en uit ‘WESTHOEK verbeeldt’.
Subsidiebedrag: 500 euro

150 jaar Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Passendale en 55 jaar majorettes
Passendale
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de fanfare en het 55-jarig bestaan
van het majorettenkorps wordt op 13 en 14 januari een tentoonstelling
georganiseerd bestaande uit archiefmateriaal en foto’s uit privécollecties. Men
wil een boek uitgeven over de geschiedenis van het korps. Bij het afsluiten van
het feestjaar, tijdens de Sint-Ceciliaviering op 17 november 2018, wil men het boek
voorstellen.
Subsidiebedrag: 600 euro

Overzicht 2016
50 jaar Keikoppencarnaval Poperinge
N.a.v. de 50ste verjaardag van het Keikoppencarnaval verschijnt er een publicatie
en werd er een fototentoonstelling i.s.m. Michaël Depestele en Sabine
Allemeersch georganiseerd.
Subsidiebedrag: 700 euro
Spots op West
Het festival Spots op West, een theaterfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt
in Westouter, werd in 2016 voor de veertiende keer georganiseerd. Als
openingsvoorstelling werd gekozen voor Spelen in Berlin 1916 - Spelen in Rio 2016,
verhalend concert gebaseerd op de strijd van jonge sportmannen in de Eerste
Wereldoorlog. Auteur Herwig Reynaert, Wannes Cappelle en de Koninklijke
Harmonie Ypriana werkten hiervoor samen.
Subsidiebedrag: 800 euro
Eje é minuutje?
De Fietseling ontwierp een luisterboom met verschillende kappen waar een
luisteraar zich kan laten onderdompelen in 1-minuutverhaaltjes. Deze verhaaltjes
zijn korte getuigenissen over het favoriete spel en speelgoed van piepjonge
kinderen en iets minder piepjonge 70-ers. De luisterboom kan na verloop van tijd
transformeren naar een nieuw thema.
Subsidiebedrag: 1.000 euro
De Beeldenstorm
Heemkring De Zonnebeekse Heemvrienden plaatste de herdenking van de
Beeldenstorm in de kijker en dit binnen een regionaal herdenkingsjaar naar
aanleiding van de 450ste verjaardag van het gebeuren. Enerzijds is er de uitgave

van een thematische brochure, anderzijds organiseerde de vereniging
theaterwandelingen over het thema.
Subsidiebedrag: 850 euro
Heks-o-poly
De vzw De Heksenstoet ontwikkelde een bordspel, gebaseerd op Monopoly met de
heksen(stoet) als thema. Door de kaarten te ontwikkelen samen met lokale
initiatieven vergroot de lokale participatie en betrokkenheid en komt het erfgoed
van Beselare in de huiskamers.
Subsidiebedrag: 950 euro
Contactkoor 'Droom, beleef, herinner'
Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis richtte in 2013 een contactkoor op
voor mensen met dementie en hun familie. Met het project ‘Droom. Beleef.
Herinner’ willen de begeleiders en de koorleden tonen wat ze in hun mars hebben.
Aan de hand van herinneringen van de koorlieden werden liederen geselecteerd
die geïllustreerd worden met foto’s, filmpjes, audiofragmenten... Door samen te
werken met diverse partners (O.L.V.I., Kunstacademie, Stadsarchief Poperinge en
Kunstacademie) wordt ingezet op een intergenerationeel project. Het optreden
en een dvd vormen het eindresultaat.
Subsidiebedrag: 800 euro

