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Jarenlang was Izegem het Belgische centrum van schoen-

productie. Begin de jaren 1950 stonden 5.000 Izegemna-

ren samen in voor een derde van de Belgische schoenpro-

ductie. Daarvóór al was de stempel ‘Izegem’ een garantie

voor kwaliteit. Iets waarmee heel wat schoenbedrijven,

soms zelfs van buiten de regio, zich probeerden te asso-

ciëren. Het museum Eperon d’Or presenteert de resultaten

van die bloeiende industrie als een modelijn, startend in

de eerste helft van de 19de eeuw en lopend doorheen de

20ste eeuw. Topstukken hierbij zijn de laarzen van Le-

opold I en het betoverende handwerk van het merk Epe-

ron d’Or.

AMBACHT EN MACHINEWERK
In de achterliggende fabriekshal maak je kennis met de

knepen van het vak. Zowel het handwerk als het geleide-

lijk ingevoerde machinewerk komt aan bod. De handwer-

ker had tot in de jaren 1950 thuis een klein atelier. Hij

werkte een hele dag om één paar schoenen te maken. In

de fabriekshal maak je ook kennis met verschillende soor-

ten leder en met het looiproces. Fijne schoenen maakt(e)

men uit kalfs- of geitenleder, terwijl men voor dagdage-

lijkse schoenen meestal rundsleder gebruikt(e). En na een

bezoek aan Eperon d’Or verwar je namaak- of similileder

gegarandeerd nooit meer met echt leder.

Ook de borstelbedrijven bepaalden al eind 19de eeuw het

uitzicht van Izegem. Karren getrokken door paarden, vol-

geladen met bomen of met afgewerkte borstels, reden af

en aan van het station. Borstels waren vroeger nog meer

dan nu niet weg te denken uit een huishouden. Er waren

ook hoeden- en snorrenborstels, tapijt- en gordijnbor-

stels, piano- en biljartborstels: honderd-en-een modellen

die we op vandaag niet meer kennen. Borstels waren

bovendien vaak een uiting van luxe. Denk maar aan de

kaptafel van de rijke dame waarop een reeks haar- en

maquillageborstels was uitgestald, soms met zilver be-

kleed. Al deze borstels gingen terug op deskundig vak-

manschap. En dat vakmanschap wil Izegem huldigen in

Eperon d’Or.

WANDEL JE MEE?
In Eperon d’Or wandel je aan de hand van borstelbaron-

nen, patroonsnijders en pekkers door decennia van fasci-

nerend vakmanschap. Er was tijd voor hard werk maar ook

voor vrije tijd. Onderweg mag je voelen, ruiken en kijken.

En wie weet, misschien zelf ook je eigen hoofdstukje

toevoegen aan dit nooit eindigende verhaal. Het museum

is elke dag open, behalve op maandag en wettelijke feest-

dagen. In juli en augustus doorlopend van 10 tot 17.30

uur, andere maanden van 13.30 tot 17.30 uur.

Alle verdere info over tarieven en bezoekmogelijkhe-

den lees je na op www.eperondor.be.

Schoenen, borstels en véél meer

In samenwerking met

Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij

elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te

vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.

Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde

afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-

dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen

mensen aan te klampen voor extra informatie. No-

teer telkens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde

routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan

voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien

door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde

route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-

versperring …), dan achten wij de deelnemers in staat

de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

We vertrekken aan het museum Eperon d’Or in de Prins

Albertlaan 5, waar ook de toeristische dienst van Izegem

te vinden is. Je vindt er aan de overkant gratis langpar-

keerplaatsen. Via de E403 komend uit Brugge afrit 7

Izegem nemen en het kanaal volgen tot in Izegem. Over

de eerste brug rechts afslaan en einde rechts tot nr. 5.

Vanuit Kortrijk kun je ook de E403 nemen, afrit 6 rich-

ting Izegem, 1ste rotonde links 3de afslag en aan de

Roeselaarsestraat rechts, 2de links de Camiel Ameye-

straat, einde rechts, 1ste links, over de spoorweg en

rechts de Prins Albertlaan nemen tot nr. 5.

Hoe te bereiken?

Izegemnaar Flip Kowlier zong het al in de jaren 1990: Izegem is ‘de stad van bustels en skoen’…

In 2017 opende het nieuwe museum Eperon d’Or de deuren. De vroegere schoenfabriek, een

beschermd art-decogebouw, werd daarvoor piekfijn gerestaureerd in de grandeur van de jaren

1930. Ze biedt nu onderdak aan de collecties van de twee voormalige stadsmusea, gewijd aan

de schoen- én borstelnijverheden. Op de derde verdieping vind je bovendien een boeiend

streekbezoekerscentrum van Toerisme Leiestreek. 



WEGBESCHRIJVING 
Start: komend uit Eperon d’Or (Prins Albertlaan 5)

R straat volgen – R Mandelstraat – L Jaagpad –

onder brug en L Brielstraat – L en R Ambachten-

straat over spoorbrug, links fietsoversteek nemen

en verder Ambachtenstraat volgen (fietssuggestie-

strook – vóór Top Interieur L naar tunnel en L

onder tunnel en L – R Hazelaarstraat – L Populie-

renstraat – R Wallemotestraat – Einde R Kokelare-

straat – L Hollebeekstraat/Kokelarestraat en L

meedraaien – Einde L Oude Ieperstraat

R Wolvenhofstraat – L Geitestraat – Meensesteen-

weg schuin dwarsen – Geitestraat verder volgen –

Einde L en L meedraaien – Einde R Oude Ieperse-

straat –aan kruisbeeld R Oude Iepersestraat volgen

– Einde R en dadelijk L Beiaardstraat (Lendelede)

– bocht L Terrynstraat (onverhard) – aan einde

asfalt L veldpad en einde pad RD – R Ciepenstraat 

L Ondankstraat en L op fietspad naar rotonde en R

Kortrijksestraat

L Rozenlaan volgen en aan Kortestraat R – L Pek-

kerstraat

Einde L Meensestraat rond kapel draaien – Burge-

meester Vandenbogaerdelaan – 1e L Sint-Joris-

straat

L Heyestraat naar cultuurhuis De Leest

– rechts van gebouw rijden en pad R nemen –

Einde R en weer R Sint-Jorisstraat – L P. Baes-

straat en einde R Burgemeester Vandenbogaerde-

laan – 1e L Schoolstraat – aan splitsing L Groenin-

gestraat en Kortrijksestraat schuin L dwarsen

(Slagmeersenstraat) – L Groenstraat – einde R

Gentsestraat RD tot rotonde en L Italianenlaan –

over kanaal en RD Stijn Streuvelsstraat – RD Haai-

panderstraat – aan kruisbeeld R en L – aan Wiele-

waalstraat L (blijft Haaipanderstraat) – aan kruis-

beeld RD Veldstraat – aan 2e kruispunt R (Weze-

straat) – 1e L Liesterstraat – Einde R Tinnenpot-

straat – einde L Lijsterstraat en hoofdweg dwarsen

en RD Manestraat – 2e L Zonnestraat en pad R –

einde R Binnenstraat – L weer Manestraat – kruis-

punt R Hogestraat en 1e L Rhodesstraat – 1e L

(aan soort rotonde) Mezegemstraat – R Priester

Pattynstraat – (niet L maar) RD Elf Julistraat –

einde R Haverhuisstraat – Einde L Rumbeekse-

straat – rotonde aan kerk Kachtemsestraat R tot

aan Leo Bekaertlaan en R – einde L en aan rotonde

R Lieven Gevaertstraat – einde L Noordkaai langs

kanaal – onder brug RD Dam – rotonde L Vijfwe-

genstraat over eerste brug R – aan station L – over

spoor R D Brugstraat – aan Grote Markt R en L –

einde R Hallestraat – hoofdweg dwarsen en R Ko-

renmarkt – einde R Wolvestraatstraat – onder brug

en L over spoorweg – L Prins Albertstraat langs

Museum Stoom en Stroom naar Eperon d’Or

Fietsend op verkenning door Izegem

Afstand: ca. 30 km.

Parkeren: gratis langs Prins Albertlaan over-

kant museum Eperon d’Or.

Start: aan museum Eperon d’Or (open van

13.30 tot 17.30 uur; in de zomervakantie van

10 tot 17.30 uur).

Aard van de weg: op enkele bruggen na vlak

en in hoofdzaak landelijk.

Info: Dienst voor Toerisme, Prins Albertlaan

5, 8870 Izegem – 051 31 64 46 – toerisme@

izegem.be.

FIETSFICHE

Het Izegemse stadhuis aan de Korenmarkt is ondergebracht

in een voormalig herenhuis in Vlaamse neorenaissancestijl,

in 1883-’84, gebouwd door wijn- en likeurhandelaar Camille

Ameye-Dobbelaere. Sinds 1923 in gebruik als stadhuis. Het

kabinet van de burgemeester op de eerste verdieping met

balkon was vroeger de huiskamer, de trouwzaal de eetka-

mer met podium waar de kinderen musiceerden. De stads-

diensten huizen nu wel in een aansluitend modern gebouw.

In 1981 is het gebouw beschermd als monument. Het was

destijds het rijkste van een hele rij soortgelijke huizen tot aan

het station, nu een beschermd stadsgezicht. 

HOE LUIDT DE SPREUK, O.A. IN
FRAAIE LETTERS TE ZIEN ONDER HET
BALKON, WAARMEE BEZOEKERS
WELKOM GEHETEN WORDEN?

Vraag 1

De stad Izegem heeft twee deelgemeenten: Emelgem

en Kachtem. Emelgem werd al in 1965, nog voor de

grote fusieoperatie in 1977, bij Izegem gevoegd. Het

telde toen 5.000 inwoners. De nu ingekokerde Mandel

vormde de grens met Izegem. Opmerkelijk is dat de

kerk op een uithoek van het dorp staat. De brug van het

Emelgemse plein naar de Italianenlaan dateert van

1988. In de 11de-12de eeuw was hier al een romaanse

hallenkerk. De huidige Sint-Pieterskerk is sinds 1974

beschermd. Tegen de kerkhofmuur staat een oorlogs-

monument dat toegewijd is aan het Heilig Hart. 

OP WELKE DATUM WERD 
HET OORLOGSMONUMENT
ZOALS HIER TE LEZEN AAN 
HET H. HART TOEGEWIJD?

Vraag 5

LANGS GROEN, ERFGOED



Fietsend op verkenning door Izegem

In de buurt van het Izegemse sportstadion werd in

februari 2008 de eerste steen gelegd voor het cultuur-

huis en dienstencentrum De Leest en op 18 december

2009 werd het officieel geopend. Overdag is het een

sociaal huis, ’s avonds een cultuurhuis. De naam ver-

wijst uiteraard naar de schoenmakersleest en ook de

vorm is geïnspireerd op een leest. Het sober ogende

gebouw heeft een theatertoren van 18 meter die mee

de skyline van Izegem bepaalt. In de buurt is een gloed-

nieuw sportcentrum Krekel-Zuid in opbouw. Het ver-

vangt de verouderde sportinfrastructuur uit 1954. 

HOEVEEL KEER LEES JE HIER 
EEN VERZOEK OM GEEN FIETSEN
VOOR DE NOODUITGANGEN 
TE PLAATSEN?

Vraag 2

Het Blauwhuis is een prachtig neoclassicistisch kasteel,

omgeven door een wal. Het heeft zijn naam te danken

aan de blauwe bedaking. De oudste vermelding is van

1544 maar het kreeg pas rond 1880 zijn huidige vorm

onder baron Alexandre de Pélichy. De adellijke familie,

die heel belangrijk was voor Izegem, bleef er wonen tot

1984. Het kasteel – tot 2015 bekend als feestzaal – is

nu eigendom van een bouwfirma. In de orangerie is er

een horecazaak. Het kasteelpark is sinds 1 april 2017

open voor het publiek tussen zonsopgang en zonson-

dergang. 

IN 1918 WERD HIER EEN BOS
VOLLEDIG VERNIELD, OP ÉÉN BOOM
NA DIE ER NOG ALTIJD STAAT. 
WELK SOORT BOOM IS HET?

Vraag 3 

In het Izegemse straatbeeld komen we heel wat beel-

den en sculpturen tegen. Op de Korenmarkt vlak bij het

stadhuis zien we ‘Het paar’, twee geliefden die alle twee

een hart tekenen. Het is van de hand van Jef Claerhout.

Zijn broer Marc maakte De Pekker op de Grote Markt.

Tegenover het Blauwhuis zien we De Stadswachter van

Eric Dejonckheere. Op een in 1998 heraangelegd

dorpsplein zien we de beeldengroep De Herbronning

van Willy Peeters. Een ommegang rond de Sint-Jan-

de-Doperkerk beeldt in zeven statiën het leven van

Johannes de Doper uit. 

WELK TAFEREEL OVER SINT-JAN
DE DOPER IS EEN GIFT VAN 
DE PAROCHIANEN?

Vraag 7

De vroegere schoenfabriek Eperon d’Or uit 1930 is een

prachtig voorbeeld van onvervalste art-decoarchitec-

tuur. De unieke voorbouw was een uithangbord voor

de destijds bloeiende schoenindustrie. Het bedrijf ging

in 1967 echter over de kop. Het gebouw werd in 2005

door de stad Izegem gekocht. De dienst Toerisme is er

ondergebracht en ook het nieuwe schoen- en borstel-

museum, dat begin juni 2017 zijn deuren opende. Er is

ook een museumwinkel en een ‘gouden schoendoos’

boven op het gebouw biedt onderdak aan een streek-

bezoekerscentrum.

AAN WELKE CATEGORIE MENSEN
KON EDWARD DIERICK DANKZIJ
ZIJN FINESSE ALS VAKMAN
DESTIJDS SCHOENEN LEVEREN?

Vraag 6

Het kasteeldomein Wallemote-Wolvenhof (24 ha) is

provinciedomein en ging in 2001 open voor het pu-

bliek. Het is een groene long in een deels verstedelijkte

omgeving en een toevluchtsoord voor plant, dier en

mens. In 2017 werd er een speelbos geopend. De naam

verwijst naar de twee kastelen, in 1913 gebouwd door

de broers Emile en Gaspard Vanden Bogaerde. Walle-

mote was een tijdlang eigendom van het Sint-Jozefs-

college en diende als internaat. Sinds 1997 zijn de kas-

telen stadseigendom. Wallemote kan gehuurd worden

als feest- en vergaderlocatie. Wolvenhof heeft nog

geen bestemming.

WAT IS GOED VOOR PLANT
EN DIER EN BRENGT LEVEN
IN HET BOS?

Vraag 4

Het 40 ha grote, pas sinds 1995 aangelegde domeinbos

Rhodesgoed ligt in Kachtem. De naam verwijst naar

Rudolf van Rode, heer van Schelderode, hier eigenaar

van de heerlijkheid Rode in de 13de eeuw. De gerestau-

reerde hoevegebouwen (met brasserie) herinneren nog

aan dat landbouwverleden. In 2001 werden in samen-

werking met de provincie heel wat werken uitgevoerd.

Zo kan de Rhodesbeek opnieuw meanderen. Bij de

startplaats voor de Rhodesgoedwandeling (3,6 km) vind

je info over een Europees eco2eco-project rond ‘kwali-

teitshout uit topnatuur’. 

MET WELKE TWEE LETTERS
WORDT EEN HIER TOEGEPASTE
METHODE VAN BOUWBEHEER
AANGEDUID? 

Vraag 8

 ERFGOED EN CULTUUR



Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28

september 2018. Enkel originele deelnameformu-

lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-

ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-

tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk

28 september 2018 bereiken op volgend adres: 

KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800

Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug

in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken

we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-

ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-

me maak je kans op een prijzenpot van meer dan

€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.

Per zoektocht verloten wij onder de correcte

inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de

zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je

problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

Voor een aangename wandeling hoef je echt

niet helemaal naar de Vlaamse Ardennen of de

Westhoek te rijden. Je kunt ook 'ns op stap in

de Pekkersstad. De wandelbox biedt tien kaart-

jes voor tientallen kilometers wandelplezier in

Izegem en de deelgemeenten. Er is voor elk wat

wils: zo slingert ‘Tussen Mandel en Oosthoek’

zich een dikke 9 kilometer lang langs Kachtem-

se wegjes, terwijl de Pekkerswandeling in 4

kilometer het verhaal vertelt van de historische

Izegemse nijverheden. Verder zijn er onder

meer nog hoeve- en kastelenwandelingen, en

een ‘(Her)ken Izegem’-wandeling op maat van

mensen met dementie en hun begeleiders.

Eén kaart kost 2 euro, voor het complete pakket

van 10 kaarten betaal je 15 euro. De kaarten zijn

verkrijgbaar op het stadhuis en in Eperon d’Or. 

Tientallen kilometers
wandelplezier in de Pekkersstad

1. KWARTTRIATLON
Op 15 augustus vindt de 28ste editie

plaats van de Izegemse kwarttriatlon.

Voor de derde keer op rij goed voor

het Belgisch Kampioenschap. Uniek

voor deze wedstrijd is de enorme

publieke opkomst. De triatlon is

daardoor niet alleen een sportieve

hoogmis, maar ook een evenement

dat neigt naar een puur volksfeest.

Info: www.izegemsetriatlon.be.

2. ISOTOPIA: FIN DE CONGÉ
Je hebt een hemelse vakantie achter

de rug en je wil nog één keer volop

genieten alvorens je opnieuw te

laten onderdompelen in de dagdage-

lijkse sleur. De kerk baadt in sfeervol

kleurlicht, het kerkplein wordt één

groot terras met een podium voor

klassevolle jazzmuziek, op het gras-

plein achter het Sint-Pietersstraatje

ontstaat een festival vol wereldmu-

ziek en de voortuin van de dekenij

wordt een podium voor toegankelijk

klassiek. Zaterdag 25 augustus: een

avond om te kuieren, te genieten, te

dansen en je te laten verwonderen.

Info: www.isotopia.be.

3. URBAN MOVE
Na een heel gesmaakte eerste editie

komt er op zondag 16 september een

tweede Urban Move. We gaan weer

belevend bewegen door een heleboel

Izegemse gebouwen en dat helemaal

voor het goede doel. Wandel of loop

de 8 kilometer, of loop er 4 samen

met je kindjes. Info op sport.izegem-

.be.

4. IZEGEM KERMIS
Izegem kermis duurt van vrijdag 1

tot en met zondag 9 september. Op

de avond van de laatste kermisdag

kleuren gensters de hemel afwisse-

lend glinsterzilver, smaragdgroen en

kobaltblauw. Het traditionele vuur-

werk dat de kermisweek afsluit, kreeg

vorig jaar een nieuw vlammend

kleedje. Het gerenommeerde Franse

gezelschap Compagnie POK zorgt ook

dit jaar weer voor een feeërieke

show. Oók leuk: zondag 9 september

is Open Monumentendag. Details lees

je op www.eperondor.be.

5. ZWEMPLEZIER!
Als er één plek is in de Pekkersstad

waar de zomersfeer haast tastbaar

is, dan zal dat toch wel het open-

luchtzwembad zijn. Het bad is 50

meter lang en uitgerust met spring-

planken, glijbanen, waterspuiters,

enz. Ravotten in het water of in

alle rust baantjes trekken, het kan

allebei. Kalender en tijdschema

vind je op sport.izegem.be. Beko-

men van al die nattigheid kun je

op de zonnige ligweide of op het

aangename terras van Sportkaffee

De Krekel.

6. BIERKASTEEL VAN
HONSEBROUCK
Je kunt de gloednieuwe brouwerij

Van Honsebrouck bezoeken onder

begeleiding van een gids. Ontdek

hoe het eraan toegaat in de brouw-

zaal, de bottelarij, de tonnenzaal

en de foederzaal. Achteraf kun je

degusteren en in de bierboetiek

vindt een bierliefhebber alles wat

zijn hart sneller doet slaan. Alle

info op www.bierkasteel.be.

T I P S

IZEGEM

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.

Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan ¨.


