
Openingsuren: zondag 9 juni 2019, van 14 uur tot 18 uur
 zaterdag 15 juni 2019, van 14 uur tot 18 uur
 zondag 16 juni 2019, van 14 uur tot 18 uur
 zaterdag 22 juni 2019, van 14 uur tot 18 uur
 zondag 23 juni 2019, van 14 uur tot 18 uur

Gemeente Zulte • Tentoonstelling

DE VLASNIJVERHEID 
TEN ZUIDEN DEINZE
VAN HET VERLEDEN TOT HET HEDEN

9 juni 2019 - 23 juni 2019

Huis De Leeuw • Machelendorp 7 • Machelen-aan-de-Leie

© Pol De Frene

Voor groepen zijn andere dagen mogelijk op afspraak (0476 47 84 39)
Iedereen is van harte welkom, de inkom is gratis



Texture

Texture vertelt het verhaal van linnen- en vlas in een authentiek vlasverzendhuis uit 1912. 
Hier ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid in de Leiestreek te-
weeg bracht. Het verleden zal je verrassen; de verhalen van vandaag en morgen zullen je 
verbazen en inspireren.

Al eeuwenlang is Vlaanderen befaamd om zijn textiel. Vroeger waren luxeproducten als 
kant en damast erg in trek bij adel en burgerij. Langs de Leieboorden groeide een indus-
trie die de wereld veroverde: de vlasbewerking. Nog altijd is ‘Courtrai flax’ een topkwali-
teitsproduct dat internationaal gekend en gegeerd is.
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Metalliseren - Lakken

Van den Abeele 
Uitvaartverzorging

Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt een kijk- en leesboek van meer  
dan 300 pagina’s. Het boek behandelt de geschiedenis van de vlasteelt en de vlasnijverheid 

in de regio Deinze, Dentergem en Zulte. De vroegere en huidige vlasbedrijven worden  
voorgesteld vanaf hun ontstaan. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met authentieke foto’s  
vanaf 1826 tot vandaag. Alle bedrijven worden met naam van de betrokken personen,  

met locatie’s, activiteiten en data voorgesteld.

Het boek wordt uitgebracht in hardcover, ingenaaid, in oblong (liggend) formaat  
21 cm x 29,7 cm, 304 pagina’s. Foto’s van vroeger en nu verlevendigen  

het verhaal van “De vlasnijverheid ten zuiden Deinze”.

Het boek is te verkrijgen tijdens de openingsuren van de tentoonstelling  
en nadien bij de dienst voor toerisme, Roger Raveelmuseum,  

Gildestraat 2-8, Machelen-aan-de-Leie.


