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Beste Riebedebie, 

Eind december is traditioneel de tijd van de jaaroverzichten! En natuurlijk doen we daar met 

Texture ook graag aan mee! Wij selecteerden tien onvergetelijke momenten van het 

afgelopen jaar. We hopen dat het zien van deze beelden fijne herinneringen oproept. 

Misschien was je erbij? Of misschien beleefde jij wel een nog andere leuke activiteit in ons 
museum, want we hopen dat er toch méér dan tien onvergetelijke momenten waren 😅  

  

Mail naar Ann én laat haar weten wat jij in 2022 het leukst vond in Texture! 

mailto:Ann.Vanrolleghem@kortrijk.be
https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-r/
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1. De klank van de vlascello - Instrumentenbouwer Tim Duerinck maakte voor Texture een cello 

uit vlascomposiet, maar hoe klinkt die vlascello nu? Dat mocht het grote publiek ontdekken op 11 

maart 2022 tijdens een heus vlascelloconcert, gecureerd door componist en cellist Benjamin 

Glorieux in het kader van het Festival van Vlaanderen Kortrijk. Samen met de studenten van de 

celloklas van het Conservatorium speelde Benjamin zelfs enkele oude vlasliederen. Van 

buitengewoon Kortrijks erfgoed gesproken.  

Luister hoe je van een natuurlijke vlasvezel tot een speelklare cello komt 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-y/
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2. Merklappen - Wij selecteerden voor "Erfgoeddag maakt school" de mooiste merklappen uit 

onze collectie: stuk voor stuk pareltjes van fijn borduurwerk, waar vele uren werk in zijn gekropen. 

Op de merklap oefenden en toonden meisjes decennialang hun handwerk- en borduurkunsten. 

Van oefenlappen, over herstelwerk tot de fijnste borduursels en tekeningen in kruissteek. Onze 

selectie kon je van zondag 24 april tot en met zondag 15 mei bewonderen in de inkomhal van 

Texture, maar wist je dat je er heel wat meer uit onze collectie zomaar 24/7 kan bekijken op 

erfgoedinzicht? 

Surf naar erfgoedinzicht en bekijk ruim 400 merklappen uit onze collectie 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-j/
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3. Een borduurtafel in de inkomhal - ‘Crossover Collective is een interactieve installatie van 

ontwerper en borduurkunstenaar Floor Nijdeken. Schuif aan en borduur mee aan één groot 

kleed. Voor Texture ontwierp Floor een stramien, met tekeningen die gebaseerd zijn op de 

borduursels en patronen op de merklappen uit onze collectie. Deze borduurtafel was opgesteld in 

de inkomhal van Texture van zondag 24 april tot en met zondag 18 september. Kwam jij ook 

langs om je (kruis)steekje bij te dragen?  

Ga naar de website van Floor en ontdek nog meer werk van deze kunstenaar 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-t/
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4. Als het vlas bloeit - In juni bloeit het vlas en dan sturen we graag iedereen op vlassafari. Op 

onze website www.vlasveldeninbelgie.be kan je met een klik op de kaart een perceel in jouw 

buurt vinden. Ook stippelen we enkele fietsroutes uit en bieden we een begeleide fietstocht 'vlas 

à velo' aan. Nieuw dit jaar was onze samenwerking met het departement Landbouw & Visserij 

Wallonië waardoor we van Vlasvelden in Vlaanderen konden uitgroeien tot Vlasvelden in België.  

Het enige vlasbloempje dat nu nog bloeit is... een gekantklost vlasbloempje 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-i/
https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-d/
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5. Word lid van de Molenbrigade - In Preetjes molen staat een koffer van de 

Molenbrigade. Deze zit boordevol gratis activiteiten, uitgewerkt op maat van kinderen tussen 5 en 

12 jaar. Voor de allerkleinsten is er een molenkleurplaat, de tieners kunnen een anemometer en 

kompas in de hand nemen. Zo maken mini-molenaars op een speelse manier kennis met het 

molenambacht. Ondertussen demonstreren onze molenaars hoe deze vlaszwingelmolen werkt, 

en dit elke derde zondagnamiddag van de maand, van april tot en met september. 

Bekijk op YouTube de ontmoeting van Margot met molenaar Jurgen 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-h/
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6. Steek de handen uit de mouwen - In ons textielatelier gonst het van de bedrijvigheid. Het is 

de uitvalsbasis van het Kortrijks Kantatelier en we organiseren er regelmatig textielworkshops. 

Nieuw dit jaar was het textiel verven met planten. Lokaal, duurzaam en natuurlijk, want veel 

verfplanten pluk je gewoon in de berm. Ze geven prachtige kleuren aan stoffen. Rood uit de 

wortel van meekrap, geel uit de bloemen van kamille, paars uit de bessen van vlier. Wil je ook 

eens graag een workshop bij ons volgen? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief voor 

makers, dan ben je als eerste op de hoogte!  

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor makers 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-o/
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7. Schatten van Vlieg - Tijdens schoolvakanties zien we graag gezinnen met kinderen over de 

vloer komen en dan bieden we vaak een extraatje aan! Een klassieker is de jaarlijkse 

zomerzoektocht Schatten van Vlieg. Dit jaar in het thema 'ruik jij wat ik ruik'. In Texture 

had Neztor de Stinker een stinkbom geactiveerd. De zusjes Svea en Runa waren de eerste om 

die gemene bom te ontmantelen. Een heerlijk gekke speurtocht, met tal van doe-opdrachten, 

inclusief vuile was 😅. Uitgewerkt met ErfgoedApp.  

Ontdek nog meer leuke activiteiten met ErfgoedApp 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-b/
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8. Super Tactility Soft Technology - Texture presenteerde dit najaar een expo die het kruispunt 

opzocht tussen tactiele gevoeligheid en de hedendaagse digitaliteit. Super Tactility 

Soft Technology bracht een selectie jonge ontwerpers samen uit diverse domeinen: 

textielontwerp, grafische vormgeving, juweelontwerp, digital design, productontwerp en 

architectuur. Allen maakten zij de voorbije jaren deel uit van ‘We Are The Next Generation’, de 

showcase van talent uit de Belgische ontwerpopleidingen. Deze expo (15.10-13.11) maakte 

trouwens deel uit van het creatieve stadsfestival WONDER.  

Volg Texture op Instagram en deel jouw foto's met #TextureKortrijk 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-n/
https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-p/
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9. Ondertussen in Trezoor - Natuurlijk gebeurt er ook heel wat achter de schermen. Onze 

collega Clara dook in in onze uitgebreide verzameling stalenboeken en ontwerptekeningen. Ze 

haalde vrij letterlijk een 600-tal weefontwerptekeningen van onder het stof 😱 Ook het ‘vlakken’ 

van deze soms fragiele papiersoorten vraagt heel wat aandacht en gebeurt waar nodig door een 

papierrestaurator. Van de vlakke en stofvrije tekeningen wordt vervolgens een digitale 

reproductie gemaakt zodat ook het publiek van deze documentaire collectie kan genieten. Wordt 

vervolgd.  

Meer weten over de werking van Trezoor 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-x/
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10. Een frisse remake van Tafelgeesten - We zijn heel erg trots op deze gelimiteerde 

heruitgave van Tafelgeesten! Een ode aan Kortrijks erfgoed, geïnspireerd door de rijke 

damastcollectie van het museum. Een nieuwe 'linen story' van Verilin, in samenwerking met Wim 

Opbrouck, in een oplage van 82 stuks. Beschikbaar vanaf 15 december in de museumshop en 

webshop van Texture. Voor wie nog snel een uniek kerstgeschenk met een lokaal verhaal 

zoekt...  

Bestel via onze webshop jouw exemplaar van Tafelgeesten 

 

https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-m/
https://musea.createsend1.com/t/y-l-ndkliid-iliukjdtg-c/

