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Beeuwsaertmolen – kan in bijlage bezorgd worden
vóór 3 juli

ERFGOEDHALTE BIKSCHOTE: 3 JULI 2010
Op 3 juli zullen de wieken van de gerestaureerde Beeuwsaertmolen in Bikschote terug
draaien. Tegelijk wordt ook de Erfgoedhalte van de Molenhoek ingehuldigd. In de molen
is een permanente tentoonstelling te zien, en ’s avonds kan je genieten van volksdans en
folkmuziek.
EXTRA voor persmedewerkers : officiële inhuldiging
13u30 Optreden ’t Guynemerkliekske
14u 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
Programma 3 juli
Doorlopend: drankjes en pannenkoeken in de tent
15 uur: begeleid bezoek aan de molen en permanente tentoonstelling. Molenaars Eddy
Dejonckheer en Antoon Verstraete zullen ervoor zorgen dat de molen de komende jaren
ook actief blijft.
17 uur: Volksdansgroep De Marliere
18u30: Folkmuziek Atbalis

Programma 4 juli
Doorlopend
• drankjes en pannenkoeken in de tent
• begeleid bezoek aan de molen en permanente tentoonstelling.

Achtergrondinformatie
Beeuwsaertmolen
Na een grondige renovatie neemt de Beeuwsaertmolen opnieuw
een belangrijke plaats in het landschap van Bikschote. Jarenlang
werd uitgekeken en gewerkt aan de terugkomst van de molen die
in zijn geschiedenis al heel wat te verduren kreeg. Tijdens de
restauratie, met ondersteuning van provincie West-Vlaanderen
en de Vlaamse overheid, afdeling Ruimte & Erfgoed, werd de
houten standaardmolen volledig onder handen genomen om
bezoekers te ontvangen. De molen werd voor het grootste deel
in dezelfde origine materialen opgetrokken als de oorspronkelijke
staakmolen. De nog aanwezige en herbruikbare restanten
werden op ambachtelijke en traditionele wijze geïntegreerd. De
molenberg werd hervormd en een nieuwe toegangsweg werd
aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. In het torenkot
van de molen komt een permanente tentoonstelling die de
geschiedenis en werking van de unieke molen verteld. Twee
meester-molenaars stellen de molen iedere 1° zondag van de
maand van 14u00 tot 17u00 open voor het publiek.
Erfgoedhalte
De Erfgoedhalte is een tijdelijke minitentoonstelling van Erfgoedcel CO7 die in open lucht
bij bijzondere locaties (gebouwen, pleinen, landschappen …) geplaatst wordt.
Erfgoedhaltes willen inwoners van een wijk of dorp letterlijk even doen halt houden en stil
staan bij het lokale erfgoed. Ze verrassen en prikkelen de voorbijgangers over het verleden
van hun dorp. Vanaf 3 juli kan je de halte bewonderen aan de Molenhoek in Bikschote.
De halte vertelt over de bewogen geschiedenis van de molen en café De Molenhoek.
Misschien ken je nog “Het werk van den akker” of deed je zelf nog mee aan de koers
velorijden om ter traagst op de vroegere kermissen van Bikschote? Dit en nog veel meer
biedt je een verfrissende, nieuwe blik op het dorp.
De Erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7. Deze halte werd gerealiseerd in
samenwerking met de gemeente Langemark-Poelkapelle en de beide molenaars.
Erfgoedcel CO7
De regionale Erfgoedcel van CO7 is een nieuwe speler in het erfgoedveld van de zuidelijke
Westhoek. De komende 6 jaar (2009-2014) wil Erfgoedcel CO7 alles in het werk stellen om
het cultureel erfgoed in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge en vóór het voetlicht te halen. Ze heeft
haar wortels in Erfgoedcel Ieper, die al een traditie had van samenwerking over
gemeentegrenzen heen. Een uitbreiding was dus voor iedereen de logische stap. Want wij
zijn ervan overtuigd: 1 + 1 = 3!

