
 1. KERSTFOOR EN IJSPISTE 

De Grote Markt is de draaischijf van Winter in Kortrijk. Je kan er 
letterlijk rondjes draaien op de ijspiste en op de kerstfoor. Ga 
zeker ook eens binnen in de BBQ chalet om de hongerige magen 
te stillen. Hier is ook de vertrekplaats van de gratis winterkoets 
die jou tijdens het weekend door de binnenstad loodst.

 R 7 december t.e.m. 6 januari, gesloten op 25 december en 1 januari.
 R Open: ijspiste dagelijks van 13-22u.  
Foor:  7 – 21 december: weekdagen van 16.30 -22u | weekends van  14-22u 
22 december – 6 januari: van 13-22u
 R www.winterinkortrijk.be  

 2. KERSTDORP 

Het Schouwburgplein is ook dit jaar het kloppend hart van 
Kerst. Hier vind je een gezellige kerstmarkt met ruimte voor 
kinderanimatie en af en toe een optreden.

 R 7 december t.e.m. 30 december, gesloten op 25 december.
 R Open:  7 – 21december van 17-22u | 22 – 30 december van  15-22u  
weekends van 15-23u.
 R www.winterinkortrijk.be 

 3. DE VERLAAGDE LEIEBOORDEN 

Deze nieuwe hotspot van Kortrijk is tijdens de wintermaanden 
extra verlicht. Geniet van de Scandinavische wintersfeer bij de 
lokale horecazaken aan de verlaagde Leieboorden met zicht op 
de prachtige Broeltorens. Elke donderdag doen we er nog een 
schepje bovenop met animatie in het thema Vikings.

 
 4. BEGIJNHOF 

In het hart van de stad ligt het prachtig verlichte Begijnhof 
(UNESCO werelderfgoed). Je kan er volop genieten van de stilte 
en de rust. Ga even langs bij het Huis van de Grootjuffrouw (A) 
om je op te warmen aan een heerlijke kop koffie en geniet op 22 
en 29 december van kerstliederen in de Sint-Annazaal (19.30u) of 
op 26 december in de Sint-Maartenskerk (16u). 

 R Open:  elke dag van 9-21 uur, gesloten op 25 december en 1 januari.

 5. PARC DE TRIOMPHE 
 
Het Vandaleplein wordt omgetoverd tot een feeëriek park ‘for life’ 
waar regelmatig workshops en optredens zullen zijn. De Arc de 
Triomphe staat symbool voor solidariteit met mensen die het met 
minder moeten doen. In de Arc kan je opnieuw met jouw ingepakte 
geschenk terecht, zo krijgt iedereen de kans om iets te schenken en 
geluk te delen! Want krijgen is fijn, maar geven is nog veel fijner!

 R Vandaleplein, 17 – 24 december: 15-20u. 
 R 23 december slotfeest
 R www.winterinkortrijk.be

 6. SINT-VINCENTIUS 

Het leegstaande woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de schaduw 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk kreeg de laatste maanden een 
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Shoppen op zondag
Op zondag 16, 23 en 30 december kan je de 
laatste kerstinkopen doen in de binnenstad. 
Op 6 januari zetten de winkels hun deuren 
open voor de solden.
Honger of dorst na het shoppen? Neem 
een pauze op het gezellige winterterras 
van Vagant (G), Vesper (H), Frituur 
Pitstop (I) of één van de andere adresjes in 
de winkelstraten. 

 R www.shopinkortrijk.be

Deze leuke shopadresjes geven je cadeautjestocht net 
dat tikkeltje extra:

J     Malmö | concept store |   ‘Magical days@Malmö’ van 21 tot 31 december |   
 Diksmuidekaai 2 | www.malmokortrijk.be

K    Beste Kamer | betaalbare woondecoratie | Overleiestraat 3 |  
  www.debestekamer.be

L  Oes | concept store | Steenpoort 23 | www.oeskortrijk.be
M   Perles & Confiture | handgemaakt en authentiek tafelservies |   

 Steenpoort 14 | www.perlesetconfiture.be
N  Albion | gezelschapsspellen, games en strips | Doorniksestraat 52 |  

 www.albiongames.com
O  Kristalijn | speelgoedwinkel | Budastraat 17 | www.kristalijn.be
P    Le Vide Grenier | brocantewinkel | Grijze Zusterstraat 6 |  

    www.levidegrenier.be
Q    Couteaux & co | messen en toebehoren | Wijngaardstraat 1 |  

      www.couteaux-co.be
R    Laura | juwelenontwerp | Wijngaardstraat 3 | facebook: LAURA/    

      Juweelontwerpster
S     La Gamba Rossa | baby- en kinderwinkel | Vlamingenstraat 3 |  

      facebook: la gamba rossa
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andere invulling. Hier bevindt zich nu een toprestaurant Vier, een 
fietscafé Barcyclette en De Stroate, een hiphop-collectief.

 R www.vierkortrijk.be
 R facebook zie barcyclettefietskaffee
 R www.destroate.be

 7. HET ANDERE GESCHENK 

Het wordt moeilijk om deze eindejaarsperiode een plek te vinden 
waar je je meer welkom voelt dan in de BOkes en het Andere 
geschenk! Ze toveren hun tuin, bistro en winkel met geschenken 
om in een zee van licht. De uitbaters, mensen met een verstandelijke 
beperking, zorgen voor een hartelijke ontvangst, en laten je genieten 
van een winters drankje, hapje of dessert.

 R Het Andere geschenk, Plein 33-34, Kortrijk  
 R Open: 10 - 31 december elke dag van 11.30-18u, op zaterdag van 
13.30-18u | gesloten op 25 december. 
 R de Bokes zijn extra open op 23 december!  
 R www.hetanderegeschenk.be - www.debokes.be  

 8. PLEIN 

’t Plein is het voormalig kaartershuisje in het gelijknamige park 
Plein. Laat je leiden door de sfeervolle verlichting en beleef warme 
momenten met de gezelligheid van dekentjes, warmwaterkruiken, 
kaarsjes, warme drankjes,...
Op zondag staat er geregeld een buitenaperitief op het programma.

 R Open: di, woe, do 11-19u | vrij, za 11-22u | zo 11-19u
 R Gesloten op maandag
 R facebook zie T-plein 

  9. WINTERWONDERLAND 

In de Budascoop is er tijdens de kerstvakantie een groot aanbod 
films voor jong en oud. Op oudejaarsavond pakt Buda uit met een 
Silverster Night vol straffe premières en bubbels. 

 R www.budakortrijk.be 
 
Nog in de Kapucijnenstraat kan je verpozen op het winterterras 
van Restaurant Split (B). 

 10. BURGEMEESTER REYNAERTSTRAAT 

Naar goede gewoonte kan je ook dit jaar terecht op de sfeervolle 
winterterrassen van  Café 56 (C) en de Geverfde Vogel (D) voor een  
lekker drankje.
Vervolg je weg naar de Stationsstraat en verwarm je op het winter- 
terras van La Bodeguita del Medio (E) met een zuiderse cocktail.

 11. SIBÄRIA 

In deze feelgood-winterbar met muziek uit de jaren ’70-‘80,  
zal je de avond rustig kunnen starten en al dansend kunnen 
eindigen. Kinderen kunnen zich uitleven in de  kidscorner tijdens 
kindvriendelijke activiteiten in de namiddag. 

 R Jan Persynstraat 6, de vroegere Limelight 
 R 29 november t.e.m. 13 januari 

 R Open: weekdagen 17-02u; weekend 14-02u (zondag 01u) 
daarna tot 3 februari enkel donderdag tot zondag. 
 R facebook zie Sibäria Kortrijk

In de Jan Persynstraat ben je ook welkom op het winterterras 
van Bar Central (F).

 
 12. PAPAGO POP-UP 

Achter de gestutte en beschermde gevel van dit voormalig 
winkelpand vind je een unieke winterbar met een indoor en een 
outdoor deel. De plek is zo idyllisch dat je snel vergeet dat je pal 
in het centrum zit. 
De hele winter zijn er activiteiten zoals wijndegustaties, optredens, 
dj’s, een kampvuur of je kan er gewoon een hapje eten. 

 R Rijselsestraat 
 R Open: dagelijks van 30 november – 20 januari: 

 tijdens de week van 14- 01u, in het weekend tot 03u.
 R facebook zie Papago Pop-up 

 

 

Buiten de route   
 13. VERBORGEN KERSTMARKT OVERLEIE 

De 4de editie van ‘de verborgen kerstmarkt’ belooft opnieuw een 
prachtig event te worden. Ga op zoek naar een origineel cadeautje 
of proef van heel wat lekkers.

 R Kollegestraat 6 

 R zaterdag 15 december van 14-20u (bar tot 23u)  
en zondag 16 december 2018 van 11-18u.
 R www.zomervanoverleie.be 

 14. WÜNDERBAR 

De Blauwe Hoeve wordt twaalf weken lang een feeëriek 
winterdorp naast het park. In de hoeve komt een gezellige chalet, 
inclusief skilaarzen en -latten en een virtuele open haard. Er zijn 
ook aangepaste winterse snacks zoals camembert in de oven, 
ajuinensoepjes en winterse drankjes. 

 R Blauwe Hoeve, Doorniksesteenweg 15
 R 29 november – 13 januari, dagelijks.
 R  14 januari – 3 februari, donderdag tot zondag.
 R  Open: tijdens de week van 17-02u, in het weekend van 14-02u, 
 zondag tot 01u.
 R facebook zie chalet Wunderbar 

 15. MOOSE BAR 

Mis dit Ober Bayernfeest niet! In de 6e Moose-bar van het land is 
plaats voor 200 feestvierders. Dierenhuiden en rood-witgeblokte 
gordijntjes maken het plaatje compleet. 

 R parking XPO naast R8, President Kennedylaan. 
 R 16 november – 2 maart, elke donderdag, vrijdag, zaterdag van 19-03u
 R www.moosebar.be
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•  Historisch centrum

•  Buda-eiland

•  Winkelwandelbuurt

•  Leieboorden

•  Muziek en theaterbuurt

Winterwandeling ± 5 km
De heerlijke zomer ligt alweer even achter ons, dus tijd om op ontdekking te gaan in het winterse Kortrijk. 

Laat je onderdompelen door de gezellige sfeer tijdens een verkwikkende wandeling.   
Pauzeer in een pop-up bar, neem een drankje op een winterterras, ga shoppen of schaatsen en  

laat je meevoeren op het ritme van de kerstdagen. 

Benieuwd wanneer er het meest te beleven valt (data en uren)? Check www.winterinkortrijk.be voor alle details.
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