privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

De erfgoedhalte van Erfgoedcel CO7 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.

INHULDIGING
BEEUWSAERTMOLEN
EN ERFGOEDHALTE
Molenstraat Bikschote
zaterdag 3 juli om 13u30

ORGANISATIE | CONTACT
Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle, Dienst Vrije
Tijd · Kasteelstraat 1 · B-8920 Langemark-Poelkapelle ·
E cultuur@langemark-poelkapelle.be · T 057-49 09 45

Erfgoedcel CO7 is de dienst cultureel erfgoed van CO7
(Cultuur Overleg Zeven), het samenwerkingsverband
voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Poperinge, Vleteren en Zonnebeke | Sint-Jacobsstraat 1
· B-8900 Ieper · E erfgoedcel@co7.be · T 057-239 312 ·
www.erfgoedcelco7.be

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle
en Erfgoedcel CO7 nodigen u van harte uit op de
feestelijke inhuldiging van de Beeuwsaertmolen en
de Erfgoedhalte.

PROGRAMMA
Zaterdag 3 juli 2010
13u30
14 uur

‘t Guynemerkliekske
Officiële inhuldiging molen en erfgoedhalte:
· Alain Wyffels, burgemeester Langemark		 Poelkapelle
· Tine Simoens, Erfgoedcel CO7
· Gunter Pertry, gedeputeerde voor cultuur,
		 Provincie West-Vlaanderen
· Geert Bourgeois, Vlaams minister van
		 toerisme
15 uur Receptie & begeleid bezoek aan de molen
en de permanente tentoonstelling door
meester-molenaars Eddy Dejonckheere en
Antoon Verstraete
17 uur Volksdansgroep De Marliere
18u30 Folkmuziek Atbalis
Doorlopend
Drankjes en pannenkoeken in de tent
.................................................
Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle investeerde in de restauratie van de Beeuwsaertmolen. Ze kreeg
hiervoor ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen
en de Vlaamse overheid, afdeling Ruimte & Erfgoed.
Tegelijk ontwikkelde ze een permanente tentoonstelling
over de geschiedenis van de molen en het molenaarsvak.
Elke 1e zondag van de maand van 14u tot 17u kan je de
molen vrij bezoeken.
De Erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7, in
samenwerking met ‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’
& cultuur- en archiefdienst Langemark-Poelkapelle. De
Erfgoedhalte bij de Beeuwsaertmolen vertelt je meer over
het verleden van Bikschote en de Molenhoek. Kom even
langs en sta stil bij je lokale erfgoed!

Zondag 4 juli 2010
Vanaf 14 uur
Begeleid bezoek aan de molen en
de permanente tentoonstelling door
meester-molenaars Eddy Dejonckheere
en Antoon Verstraete
Drankjes en pannenkoeken in de tent

