
 

TAPIJTSGEEST. ONTDEK EEN HOOGPOLIG VERHAAL 
Wanneer:   vanaf 10 oktober tot 8 november, op zaterdag en zondag 
Locatie:   CC d’Iefte, Hoogstraat 122 Deerlijk 
Organisatie:  erfgoed zuidwest – President Kennedypark 10 – Kortrijk 
Contact:   056 24 16 16 – erfgoed@zuidwest.be – www.tapijtsgeest.be – www.erfgoedzuidwest.be    
 
Tapijtsgeest is allesbehalve een klassieke expo. Vijftien tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van 
de tapijt- en meubelstofindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. Kies je doos, laat jezintuigen prikkelen en ontdek. Dwaal 
je mee door de herinneringen van oud-textiliens? Los jij de mysterieuze tapijt-moord op in de escape-doos? Of breek 
je het record weversknoop-leggen? Wevers en bobineuses vertellen je straffe verhalen over het leven binnen en 
buiten de fabriek. De expo Tapijtsgeest reist vanaf 10 oktober doorheen Zuid-West-Vlaanderen. 
 

Bestel eens een expo aan huis! 
In corona-tijden is een tentoonstelling bezoeken niet altijd evident. Tenzij ze naar jouw living komt! De expo 
Tapijtsgeest bestaat uit 15 dozen die je ter plekke kan ontdekken of bij jou thuis kan ontlenen. Vanuit je 
eigen zetel luister je naar de verhalen van bevlogen textiliens, speel je de escape-the-box of maak je een 
eigen tapijtje. Ontleen een doos bij jou thuis en laat je zintuigen prikkelen! Reserveer via www.tapijtsgeest.be 

 
Tapijt- en meubelstofindustrie?  
Kamerbreed, hoogpolig of vliegend. Heel wat tapijten en meubelstoffen worden sinds de jaren 50 in Zuid-West-
Vlaanderen geproduceerd. Kenners zullen vertellen dat je het verhaal van deze poolweefsels kan aanhaken aan de 
crisis in de vlassector vanaf 1955. Een fijnmazig netwerk van thuiswevers, veverijen, tekenaars, kartonkappers,… 
ontstaat. Het ‘rekkeketjek’ van weefgetouwen klinkt streekgenoten als muziek in de oren. Weverijen in het 
straatbeeld zijn er schering en inslag. Op vandaag zijn nog steeds heel wat pooltextielbedrijven actief in de streek.  
 

Ontdek de tentoonstellingsdozen! 
- WEVERSKNOOPDOOS – Leer de weversknoop en breek het record 
- VERHALENDOOS – Duik mee in de herinneringen van textiliens 
- DOOS MET WEVERSKIEL – Prikkel al je zintuigen met dit prachtige luisterverhaal 

Open de doos en trek de weverskiel aan. Het luisterverhaal neemt je mee in het levensverhaal van wever Guido. Luister, voel en 
ruik en waan je in de weverij. De weef-doos is er voor iedereen, maar heeft bijzondere aandacht voor mensen met dementie.  

- BABBELDOOS – Vertel ons jouw textielverhaal 
- DOOS VOL EXPORT – Bekijk de wereldkaart en verstuur je eigen exportkaartje 
- TIJDSLIJN – Duik in de textielgeschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen 
- VERTELTHEATER-DOOS – Spot aan, licht uit: een minitheater met dansende bobijnen 

Worden bobijnen ’s nachts opgedraaid door een dansende ballerina? En wat gebeurt er als iemand de draad kwijt is in de 
fabriek? Een Kamishibai is een Japans verteltheater. De combinatie van voorlezen en theater dompelt je onder in een 
tapijtverhaal. Een verhaal van auteur Tom Wouters en illustratrice Julie Vangeel. 

- DOCUMENTAIREDOOS – Ciname bij je thuis, Tyber op de buis 
- BEROEPENDOOS – Van aandraaier tot kartonkapper, leg jij de beroepen in de juiste volgorde? 
- LUISTERDOOS – De textieldagen of weversmisdag, een sector vol vertier 

Als je de luister-doos opent zie je heel wat voorwerpen. Van een zwembroek tot een lp, en van een tapijtje tot een medaille. Wat 
vertellen al deze voorwerpen over de tapijtsector? Kies een object, leg het op de mediaspeler en beluister het verhaal! 

- SLOW-TV-DOOS – Gluur binnen bij een boomscheerder 
- KNUTSELDOOS – Maak je eigen tapijtje 
- ESCAPE-THE-BOX – Los samen met je vrienden de tapijtmoord op 

We gaan terug naar de jaren 60, bloeitijd van de pooltextielindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. Op een avond komt wever Jean-
Pierre niet thuis, later wordt zijn lichaam teruggevonden in het textielbedrijf ‘De Zilveren Draad’. Los jij deze cold case op? De 
Escape-the-box vertrekt vanuit het principe van een escaperoom. Samen met een groep van 4 à 6 vrienden krijg je anderhalf uur 
de tijd om alle raadsels binnen de doos op te lossen.  

- FICHEBAK – Ontdek je buurt vanuit de lucht 
- STALENDOOS – Lees de stalen met een sterk verhaal 

Ontdek alle dozen op www.tapijtsgeest.be  
 
De expo Tapijtsgeest kan je tot 8 november tijdens de weekends in Deerlijk (CC d’Iefte) bezoeken, daarna reist de expo 
doorheen de regio. Met een volgende halte in de bib van Zwevegem. Op 17 en 18 oktober kan je heel wat activiteiten 
beleven tijdens het Tapijtweekend in De Kazerne, Deerlijk. Reserveren is steeds verplicht.  


