30.000 EURO SUBSIDIE VOOR ÉÉN VAN WEINIGE
BEROEPSMOLENAARS IN BELGIË

Artemeersmolen wordt gerestaureerd
een ambachtelijk molenaarsbedrijf.
De subsidie voor de
herstellingswerken is dus meer dan
welkom."

broodje eens zelf te bakken."

Geschiedenis

Molenaar Mike Ekelschot voor zijn
Artemeersmolen. Dankzij de subsidies
die hij krijgt van de Vlaamse
Gemeenschap, kan hij de molen
restaureren.
Foto JSA

POEKE
Molenaar Mike Ekelschot van de
Artemeersmolen in Poeke krijgt van
Vlaanderen 30.000 euro subsidie
om herstellingswerken uit te voeren
aan zijn molen. Het is de laatste
molen van Oost-Vlaanderen waar
nog beroepsmatig gemalen wordt.
De molen is sinds 1985 erkend als
monument.
JOERI SEYMORTIER

Mike Ekelschot kon de
Artemeersmolen eind vorig jaar
kopen. De molen dateert van 1810
dus grondige onderhoudswerken
zijn noodzakelijk. "Omdat de molen
erkend is als monument heeft ons
molenaarsbedrijf een mooie
subsidie gekregen van de Vlaamse
Gemeenschap voor de
onderhoudswerken", zegt molenaar
Mike. "We gaan daarmee de
houten schoren en spruiten
vervangen en de wieken en de
assekop zullen geschilderd worden.
Daarnaast voorzien we wat kleine
herstellingswerken aan het
draaiend werk in de molen. De
Artemeersmolen is de laatste
beroepsmatig bemalen windmolen
in Oost-Vlaanderen. De meeste
molens zijn nu in handen van
openbare besturen. Maar deze
molen wordt zonder enige vorm
van overheidssteun uitgebtaat als
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De Artemeersmolen is een stenen
korenwindmolen die in 1810
gebouwd werd. De bouwer was
Karel Wibo die een opvolger wou
bouwen voor de Eekhoutmolen die
iets verderop in Kanegem stond.
De eerste eigenaar van de molen
destijds was François Van De
Weghe uit Poeke. "De
geschiedenis van deze molen was
niet altijd even rooskleurig", weet
molenaar Mike. "Op 1 maart 1886
werd de molenaarsknecht Ivo Van
de Walle meegesleurd door de
pletstenen terwijl hij lijnkoeken
maalde. Tien dagen later moest zijn
arm geamputeerd worden en nog
eens drie dagen later overleed de
man van 27 door de hevige pijn.
Gelukkig is het in al die jaren bij dat
ene ongeval gebleven. In het begin
werd de Artemeersmolen niet
alleen gebruikt om graan te malen,
maar ook om olie te slaan. Het
oliewerk werd rond 1914
verwijderd."
Molendag
Mike Ekelschot verkoopt zijn
ambachtelijk meel aan bakkers en
ook chefs die in hun restaurant
willen uitpakken met artisanaal
brood. Op dinsdag en zaterdag,
van 10 tot 17 uur, kunnen
particulieren ook langs gaan om
meel en bloem in kleinere
verpakkingen te kopen. "Op zondag
31 mei is het de Europese
Molendag en dan zet ik mijn molen
voor het eerst helemaal open voor
bezoekers. Je zal van 10 tot 17 uur
de molen kunnen bezoeken en de
bezoekers krijgen een woordje
uitleg. Ook de winkel zal open zijn,
dus iedereen kan er die dag terecht
voor meel, bloem en
broodbakmixen om thuis hun
zaterdag 16 mei 2015
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