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Metamorfose_van_ 
de_guldensporenstad

Kortrijk is de laatste jaren op architecturaal vlak grondig veranderd! Deze dagtrip neemt 
je mee naar een boeiend museum en toont je de ingrijpende veranderingen op een toff e 
manier. Je maakt kennis met de nieuwe bruggen, de imposante Leiewerken, indrukwek-
kende gebouwen en constructies, etc. Hiervoor tekenden vooraanstaande architecten uit 
binnen- en buitenland.

Programma
Groepen vanaf 15 personen. Niet mogelijk op maandag. 
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10u: Aankomst in Kortrijk 

Wij zorgen voor een kopje koffie in het Café van Kortrijk 1302. 

10.45u: Bezoek aan Kortrijk 1302

Kortrijk 1302 is de plaats om de Guldensporenslag (11 juli 1302) te herbeleven. Je kan er maliënkolders, 
zwaarden en goedendags betasten. Je ziet de hoofdrolspelers van het conflict opnieuw tot leven komen, en je 
kan het verloop van de veldslag volgen op een reuzengrote maquette. Verteller van dienst is Gilles li Muisit, de 
oude abt van de abdij van Saint-Martin.  Als afsluiter kijk je naar een verrassende film over de traditievorming 
rond 11 juli. 

Kostprijs: € 4 p.p.
€ 75 supplement indien gids gewenst in Kortrijk 1302. (max. 25 personen per gids).

12.30u: Middagmaal 

Je kan kiezen uit tien menu’s (zie pagina 29).

14.15u: Wandeling met gids “Metamorfose van een stad”

In deze wandeling hebben we heel wat aandacht voor de huidige metamorfose van de stad. De recente grote 
werken zoals stadskernvernieuwing, heraanleg van openbare ruimte, K-in-Kortrijk… Met als slagader de Leie 
krijgt Kortrijk een nieuwe aanblik met zeven nieuwe bruggen en groenaanleg van de Leieboorden. Parade-
paardjes zijn o.m. de Diksmuidekaai, het hertekende Koning Albertpark, de skatebowl… Ze tonen aan dat de 
stad haar rivier op een trendy manier opnieuw ontdekt heeft. 

€ 75 voor de gids (maximum 25 personen per gids).
Prijs koffie en middagmaal - zie pagina 29.
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Kortrijk_ontdekken

Kortrijk is vele dingen. 
Groeningestad, hart van de Leiestreek, elegant shopparadijs, gevarieerde cultuurleverancier, 
zuiderse terrasjesstek, vlascentrum met wereldfaam, stad van innovatie, creatie en design,… 
en nog zoveel meer. Kortom, hoog tijd dat je Kortrijk zelf beleeft en kennismaakt met al haar 
facetten! 

Programma
Groepen vanaf 15 personen. 
Niet mogelijk op maandag.
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10u: Aankomst in Kortrijk

Wij zorgen voor een kopje koffie in het Café van Kortrijk 1302.

10.30u: Stadswandeling

Een stadswandeling laat je kennis maken met de belangrijkste monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis.  Je bezoekt de  
historische zalen van het Stadhuis met zijn prachtige schouwen en muurschilderijen.  Op de Grote Markt houd je even halt aan het 
Belfort, waar Manten en Kalle de uren slaan. Verrassend is het bezoek aan de middeleeuwse en goed bewaarde kelder gelegen bij 
de Grote Markt. Even verder kom je aan de Sint-Maartenskerk. De kerk dateert uit de 12de eeuw, maar werd door de eeuwen heen 
her- en verbouwd. Binnen harmoniëren eeuwenoude kunstwerken er perfect met actuele vormgeving. Een bezoekje aan het  
Begijnhof bewaren we voor de namiddag en je wandelt verder naar de nabijgelegen 13de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk met 
haar rijk interieur en de  fascinerende Gravenkapel.  Bij de majestueuze Broeltorens eindigt je bezoek. 

€ 75 voor de gids (maximum 25 personen per gids)

12.30u: Middagmaal 

Je kan kiezen uit tien menu’s (zie pagina 29). 

14u: Bezoek aan het Begijnhof: kijkwoning en het belevingscentrum

Het unieke Sint-Elisabethbegijnhof uit 1238 is een oase van stilte en rust. De site telt een veertigtal barokke huisjes en staat op de 
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco . Vlak na de inkompoort werd een typische kijkwoning ingericht die illustreert hoe de 
begijntjes leefden rond het einde van de 19e eeuw. Dit vrome leven werd in de loop van de eeuwen een clichébeeld dat genuan-
ceerd wordt in de Sint-Annazaal. De benedenverdieping van die zaal is omgebouwd tot belevingscentrum waar een ander aspect 
van het begijnenleven getoond wordt. Het klassieke beeld van de vrome begijntjes wordt vervangen door dat van een autonome 
gemeenschap van sterke, onafhankelijke vrouwen, die balanceerden op de rand van het wereldlijke en het goddelijke. Een mix van 
authentiek erfgoed en moderne mediatechnieken geeft een volledig nieuwe interpretatie aan het begrip ‘begijnhof’.  We bezoeken 
het begijnhof en het gloednieuwe belevingscentrum met een audiogids (maximum 25 audiogidsen).

Kostprijs: € 2 p.p. voor de audiogids

15.30u: Lekker flaneren

In Kortrijk wordt shoppen tot kunst verheven. De sierlijke winkel- en wandelstraten slingeren tot aan de Grote Markt en bieden 
plaats aan zowel exclusieve luxeboetieks als budgetvriendelijke mode. Pal in het centrum vind je het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’. 
Deze imposante architectuurparel biedt plaats aan maar liefst 80 winkels! De mix van gezellige terrasjes, fijne bistro’s en fijne winkels 
maken er een kuierparadijs van, waar je zeker nog voor terugkomt. 

Prijs voor koffie en middagmaal - zie pagina 29.
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Over_Leie_en_Vlas

TEXTURE is het moderne museum over Leie en vlas! Het is ingericht in een authentiek 
vlasverzendhuis (1912) en ligt vlakbij de Leieboorden in een dynamische buurt en is een 
echte aantrekkingspool voor bezoekers van Kortrijk. 
TEXTURE vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met sterke wortels dat 
getuigt van straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid en 
van zichzelf voortdurend heruitvinden.  Je ontdekt de actuele toepassingen van vlas en de 
ontwikkeling van de streek door de vlasnijverheid. 
 

Programma
Groepen vanaf 15 personen. Niet mogelijk op maandag.
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9.30u: Aankomst in Kortrijk

Wij zorgen voor een kopje koffie in Kaffee Damast.

10u: Bezoek aan Texture, museum over Leie en vlas

Texture vertelt het hele vlasverhaal in drie kamers. In de Wonderkamer 
ontdek je alles over vlas in je dagelijkse leven. Kijken, voelen, proeven 
en uittesten mag!  
De Leiekamer vertelt over de invloed van de  vlasnijverheid op de 
ontwikkeling van de streek. Met authentiek beeldmateriaal, warme 
getuigenissen en intrigerende objecten.
In de Schatkamer geniet  je van de mooiste stukken uit de 
museumcollectie: kant, fijn damast, linnen handwerk…
Kostprijs: € 4 p.p.
€ 75 supplement indien gids gewenst in Texture. (maximum 25 perso-
nen per gids)

12u: Middagmaal

Je kan kiezen uit tien menu’s (zie pagina 29).

14u: Als gevels konden spreken op Overleie
Gevels brengen je hun verhaal uit lang vervlogen tijden.  Ze vertellen je 
heel wat over de samenleving, de manier van wonen en de noden van 
hun bewoners in die periode.  Tijdens de wandeling stappen we langs 
een stukje ongekend patrimonium, langs juweeltjes van art deco-hui-
zen en merken we dat de wijk heel wat verrassingen in petto heeft.
€ 75 voor de gids (maximum 25 personen per gids).

of
14u: Workshop kantinitiatie  in Texture 
Wie wil proeven van kantklossen, moet dit zeker eens uitproberen! 
Bijzonder handig zijn of veel technische kennis over snit en naad hoef  
je niet te hebben!  Je eigen creatie neem je mee naar huis!
Alle info op www.texturekortrijk.be/bezoek/groepen - Prijs op aanvraag.

of

14u: Bedrijfsbezoek aan vlasweverij 
TEXTURE wil nu eenmaal niet alleen het verhaal van het vlasverleden vertellen maar 
zeker ook de link leggen naar de vlas gerelateerde bedrijven in de regio, die nog 
altijd belangrijke spelers zijn in de textielwereld. Daarom wordt aan groepen ook de 
mogelijkheid geboden om een vlasweverij te bezoeken. 
Verilin
Het familiebedrijf Verilin produceert sinds 1956 luxueus huislinnen gecombineerd met 
accessoires. Dankzij een bundeling van traditie, vakmanschap, innovatie en creatie 
behoort de Kortrijkse producent tot de wereldtop op het gebied van luxelinnen. Verilin 
profileert zich de laatste jaren ook als leverancier van hoogwaardig maatwerk. Je krijgt 
een rondleiding door de bedrijfsleider en een presentatie in de showroom.
Maximum 25 personen - Duur bezoek: 1.30u - Kostprijs: € 5 p.p.
Libeco – Lagae 
Al meer dan  150 jaar weeft Libeco kwalitatief Belgisch linnen  Hun productiesite ligt in 
Meulebeke waar zowel linnen stoffen voor de industrie als afgewerkte producten voor de 
Home collectie geweven worden (bedlinnen, tafellinnen, decoratie).
Libeco , de grootste vlasweverij van België , is sinds 2006 erkend als Hofleverancier.  Het 
familiebedrijf zet sterk in op ecologie met een CO2-neutrale productie en een collectie 
biologisch geproduceerd linnen. 
Na een presentatie doorlopen de bezoekers alle fasen van het productieproces. 
Achteraf krijgt men een drankje aangeboden. Indien vooraf  gereserveerd kan U ook de 
winkelruimte bezoeken, deze is uitsluitend voorzien voor bezoekende groepen.
Maximum 60 personen (reservatie minstens 1 maand vooraf ) - Duur bezoek: 2.30u (3u 
met bezoek aan de winkelruimte) - Kostprijs: € 8 p.p.

Tip: Eindig je dagtrip met een vlasbordje: broodje met lijnzaad, guldensporenpaté en 
vlaskaas. Smaakt nog zo lekker met een vlasbiertje erbij.
Prijs koffie, middagmaal en vlasbordje - zie pagina 29.
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Een greep uit het aanbod van meer dan 30 wandelingen:

Guldensporenwandeling
De veldslag, offi  cieel gekend als de “slag bij Kortrijk”, vond plaats op woensdag 11 juli 1302. Hij 
kadert in een langdurig confl ict tussen de Franse kroon en de Vlaamse graven en is een reactie 
tegen het drieste optreden van het Franse bezettingsleger. Alle plaatsen die herinneren aan deze 
periode worden bezocht en in hun historische context geplaatst. Ook de vernieuwde interesse, op 
het einde van de 19de eeuw, voor de Vlaamse geschiedenis wordt getoond.

Erop en eronder
De Sint-Maartenstoren wordt beklommen tot aan de torentrans. Van daarop kan je genieten van 
een prachtig vergezicht en kan je ook de machtige beiaard van dichtbij bewonderen. De Belfortto-
ren is misschien minder hoog maar daarom niet minder mooi. We brengen ook een bezoek aan de 
middeleeuwse kelder in het stadscentrum.

Kortrijk als middeleeuwse stad
De middeleeuwse geschiedenis strekt zich over een periode van ca. 10 eeuwen uit. Tijdens deze 
wandeling komen gebouwen, plaatsen en voorwerpen uit de middeleeuwse periode aan bod. 
Zo worden een aantal aspecten van een middeleeuwse stad duidelijk gemaakt: de organisatie, de 
rechtspraak, de handel, de verdediging van de stad en het sociale leven. Verrassend is het bezoek 
aan de 12de à 13de-eeuwse goed bewaarde kelder gelegen bij de Grote Markt.

10  |  WANDELINGEN MET GIDS

 Wandelingen 
met gids
Je kan ook op je eentje wat ronddwalen, maar 
van een wandeling met een gids steek je net iets 
meer op! Nu alleen nog een thema op jouw maat 
uitkiezen! 

Duur: 2 uur 
Kostprijs gids: € 75 
maximum 25 personen per gids. 

Informatie en reservatie: 
Toerisme Kortrijk 
Begijnhofpark - 8500 Kortrijk
toerisme@kortrijk.be 
www.toerismekortrijk.be - +32 (0)56 277840

01

Toff e_trips_à_la_carte 
Voor_vrienden_familie_bedrijf_vereniging…
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Kortrijk door een gouden bril
Het is niet allemaal goud dat blinkt. In het stadsbeeld is veel goud te bekennen: 
vergulde beelden, goudversiering op gevels en niet te vergeten de gulden sporen.  
We gaan op verkenning naar al dat goud en leren ondertussen alles over vergulden 
en polychromeren.  We vertellen het verhaal van de Leie, de Golden River, die aan de 
basis lag van een roemrijke textielgeschiedenis. 

Hedendaagse en verdwenen markten
In de loop der eeuwen was Kortrijk een belangrijke handelsstad. Het marktgebeuren 
speelde daarin een belangrijke rol, niet alleen voor handelaars van de stad zelf, maar 
vooral voor de plattelandsbewoners uit het omliggende. Er werden laken, linnen  en 
heel veel hoeve- en landbouwproducten verhandeld. We bezoeken de talrijke nog 
bestaande of verdwenen marktpleinen, bekijken het uitzicht van nu en hoe het er 
vroeger uitzag. 

Interculturele wandeling
Tijdens deze wandeling maak je op een laagdrempelige manier kennis met de 
diversiteit aan culturen in Kortrijk. De wandeling start op de Veemarkt. Samen met 
de gids breng je een bezoek aan een aantal winkels (halal slagerij, Pakistaanse 
supermarkt, Turkse bakker,…) en een aantal opbouwprojecten uit de buurt 
(een open textielatelier voor buurtbewoners, een intercultureel centrum). We 
gaan binnen bij het Onthaalbureau Inburgering waar we uitleg krijgen over het 
traject dat een nieuwkomer moet doorlopen. Tot slot getuigen Kortrijkzanen met 
interculturele roots en is er mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan. De rode 
draad doorheen de wandeling is het verhaal van migratie en samenlevingsopbouw 
in Kortrijk. Bij voorkeur tijdens de week (maandag, dinsdag en donderdag)

Duur: 2 uur - Kostprijs gids: € 60,  maximum 20 personen per gids.  
Theeceremonie (facultatief ): € 2 p.p.

Informatie en reservatie: Leiaarde (vzw BIK) - +32 (0)474 725791

Straff e madammen in Kortrijk 
Lang niet alle vrouwen hielden zich vroeger op de achtergrond. Sommigen drukten 
een duidelijke stempel op het beleid van de stad of het graafschap. Anderen 
hadden de kracht om autonoom abdijen te leiden, hospitalen en passantenhuizen 
met heel schaarse middelen te besturen, begijnhoven als oord van rust en 
veiligheid en werkzaamheid zelf te ontplooien, gratis onderwijs te bieden in 
periodes dat kinderarbeid schering en inslag was. Ook als kunstenares hebben 
vrouwen naam gemaakt. Het wordt een tocht naar plaatsen en beeltenissen van 
vrouwen en hun historie.

Kortrijk en zijn kanaal
150 jaar na het graven van het kanaal Bossuyt – Kortrijk en na de teloorgang van 
de economische activiteiten langs deze blauwe verkeersader is er terug hoop. De 
omgeving van het kanaal wordt een trendy plaats om te wonen of te werken, de 
buurt herleeft en verjongt.

Natuur in de stad
Een stadswandeling op zoek naar geheime tuinen, naar plantaardige vrijbuiters, 
heelmeesters en landverhuizers, naar gevederde en ongewervelde stadsgenoten 
en ander nuttig gespuis. We zijn benieuwd naar het gewemel in het Leiewater en 
treden in de voetstappen van onze bekendste natuurdichter Guido Gezelle, die hier 
27 jaar van zijn leven vertoefde. 

WANDELINGEN MET GIDS  |  11
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Kortrijk 1302
Kortrijk 1302 is de plaats voor groot en klein om de Guldensporenslag (11 juli 1302) te herbeleven. Je kunt er maliën-
kolders, zwaarden en goedendags betasten, je ziet er de hoofdrolspelers van het confl ict opnieuw tot leven komen, 
je volgt het verloop van de veldslag op een reuzengrote maquette. Verteller van dienst is Gilles li Muisis, de oude abt 
van de abdij van Saint-Martin. Hij voert je terug naar het verleden en is je gids door zeven eeuwen geschiedenis van 
Vlaanderen. Als afsluiter kijk je naar een verrassende fi lm over de traditievorming rond 11 juli. 

Duur: ongeveer 1.30 uur
Kostprijs ticket: (audiogids inbegrepen) individueel: € 6 p.p., groepen vanaf 15 personen,  65+  en studenten: € 4 p.p.  
kinderen tot en met 12 jaar: gratis, € 66 supplement indien gids gewenst. 
Openingsuren: 
Mei – September: dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur, gesloten op maandag
Oktober – April: dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur, gesloten op maandag
Gesloten op 24 – 25 - 31 december en 1 januari.
Informatie en reservatie: 
Kortrijk 1302, Begijnhofpark z/n, 8500 Kortrijk (GPS Houtmarkt)
kortrijk1302@kortrijk.be | www.kortrijk1302.be | +32 (0)56 277850

12  |  MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

Musea en 
bezienswaar-
digheden
Kortrijk heeft een rijke geschiedenis. Je kan dus 
onmogelijk de stad gezien hebben zonder dat je 
binnenwandelt in Texture, museum over Leie en 
vlas, het eveneens nieuwe belevingscentrum in 
het Sint-Elisabethbegijnhof en in Kortrijk 1302. 

02
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Texture, museum over Leie en vlas
Texture vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met heel sterke wortels dat getuigt van straf vakman- 
en ondernemerschap, innovatie en fl exibiliteit. 
In drie kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis (1912), ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de 
vlasnijverheid in deze streek teweeg bracht. Het verleden zal je verrassen maar de verhalen van vandaag en morgen 
zullen je verbazen en inspireren.

Al eeuwenlang is Vlaanderen befaamd om zijn textiel en linnen speelt daarin een glansrol! Vroeger waren 
luxeproducten als kant en damast erg in trek bij de adel en burgerij. Het basislinnen dat hier massaal geweven 
werd, was bestemd voor dagelijks gebruik. Langs de Leieboorden groeide een industrie die de wereld veroverde: 
de vlasbewerking. Nog altijd is ‘Courtrai fl ax’ een topkwaliteitsproduct dat internationaal gekend en gegeerd is.

Een bezoek aan Texture start in de Wonderkamer: een speels laboratorium over vlas in je dagelijkse leven.  
Je ontdekt in welke producten vlas allemaal is verwerkt. Kijken, voelen, proeven, uittesten en ontdekken… 
De Leiekamer presenteert het verhaal van de linnen- en vlasindustrie. Met authentiek beeldmateriaal, warme 
getuigenissen en intrigerende objecten.
Onder het gouden dak ligt de Schatkamer. Hier is het vooral genieten van de topstukken uit de collectie: damasten, 
kant, handwerk en fi jne weefsels. 

Duur: ongeveer 1.30 uur
Kostprijs ticket:  individueel: € 6 p.p.  – groepen vanaf 15 personen,  65+  en studenten: € 4 p.p. -  kinderen tot en met 
12 jaar: gratis. € 66 supplement indien gids gewenst.
Openingsuren:
Mei – September: dinsdag tot zondag van 10u – 18u, gesloten op maandag.
Oktober – April: dinsdag tot zondag van 10u – 17u, gesloten op maandag.
Gesloten op 24 – 25 – 31 december en 1 januari.

Informatie en reservatie: Texture, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
texture@kortrijk.be | www.texturekortrijk.be | + 32 (0)56 277470

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN  |  13
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Belevingscentrum van het Begijnhof
Het unieke Sint-Elisabethbegijnhof uit 1238 is een oase van stilte en rust. De site 
telt een veertigtal barokke huisjes en staat op de lijst van het Werelderfgoed van 
de Unesco . Vlak na de inkompoort werd een typische kijkwoning ingericht die 
illustreert hoe de begijntjes leefden rond het einde van de 19e eeuw. Dit vrome 
leven werd in de loop van de eeuwen een clichébeeld dat genuanceerd wordt 
in de Sint-Annazaal. De benedenverdieping van die zaal is omgebouwd tot bele-
vingscentrum waar een ander aspect van het begijnenleven getoond wordt. Het 
klassieke beeld van de vrome begijntjes wordt vervangen door dat van een au-
tonome gemeenschap van sterke, onafhankelijke vrouwen, die balanceerden op 
de rand van het wereldlijke en het goddelijke. Een mix van authentiek erfgoed 
en moderne mediatechnieken geeft een volledig nieuwe interpretatie aan het 
begrip ‘begijnhof’.  We bezoeken het begijnhof en het gloednieuwe belevings-
centrum met een audiogids (maximum 25 audiogidsen).

Duur: 45 minuten    
Huur audioguide: € 2 p.p.
Gesloten op maandag
Groepen op afspraak. 
Informatie en reservatie:  begijnhof@kortrijk.be | +32 (0)473 862688

14  |  MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
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Preetjes molen
De vlasmolen gebouwd in 1866 door Ivo Deprez is momenteel de enige 
vlaszwingelmolen in Europa en vermoedelijk uniek in de wereld. Het  
zwingelen van het vlas dient om de gebroken houtdeeltjes door een kap-
pende beweging uit het gebrakelde vlas te slaan zodat de vezels volledig  
vrijkomen. De molen werd gebruikt tot 1914 en is nu beschermd als  
monument. 

Duur: 45 minuten
Kostprijs ticket: € 1 p.p. - minimum € 20 voor groepen van minder dan 20 
personen. Maximum 50 personen per groep.
Enkel te bezoeken op afspraak.
Informatie en reservatie: 
OC de Vonke | +32 (0)56 240620 

Rozentuin 
Winnaar prestigieus label ‘Garden of Excellence’

De rozentuin ligt midden het historische groen van kasteelpark  
’t Hooghe. De rozentuin omvat een proeftuin, een demonstratietuin en 
een historische tuin. In de proeftuin worden jaarlijks meer dan 100 nieuwe 
rozencreaties van Europese selectiehuizen geplant en beoordeeld door  
een professionele jury. De beste roos wordt bekroond als ‘Gouden Roos’. 
In de demonstratietuin vind je een tweehonderdtal rozenvariëteiten,  
die actueel goed presteren en gecommercialiseerd worden. 
De historische tuin geeft een beeld van de evolutie van de roos door de 
eeuwen heen.

Duur: 1 uur
Kostprijs: gratis
€ 75 supplement indien gids gewenst.
Informatie en reservatie: 
Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark, 8500 Kortrijk
toerisme@kortrijk.be | www.toerismekortrijk.be | +32 (0)56 277840

Vliegveld Kortrijk - Wevelgem
Met een gids van de Flanders Aviation Society beleef je 100 jaar lucht-
vaart in vogelvlucht. Je krijgt er een PowerPoint, een bezoek aan de per-
manente luchtvaarttentoonstelling en de historiek van de luchthaven. 
Na het bezoek is het mogelijk om koffie met taart en/of een luchtdoop 
te reserveren. 

Duur: 1 à 2 uur
Kostprijs: € 5 p.p. – scholieren vanaf 10 jaar: € 3 p.p. met een minimum 
van € 50 per groep - gids inbegrepen.
Minimum 15 personen, maximum 50 personen per groep.
Informatie en reservatie: Dhr. Ghekiere Raf - raf@ghekiere.be
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Kortrijk verwent je smaakpapillen. 
Ontdek op deze pagina’s enkele plaatsen voor 
heerlijke culinaire activiteiten. Bij elke wandeling 
vertelt de gids leuke verhalen en historische 
anekdotes terwijl je lekker smult! Smakelijk!
 

Informatie en reservatie culinaire wandelingen:
Vizit
kortrijk@vizit.be
www.vizit.be
+32 (0)9 2337689
 

Culinaire wandeling met gids: 
“Sneukelen met stijl”
De gidsen prijzen niet alleen de stad, maar ook de lekkerste plaatselijke specialiteiten aan. 
Tussen de vele verhalen door stopt de gids aan een lokale kaasboer, een ambachtelijke 
bakker en een chocolatier. Onderweg is er ook tijd voor een Kortrijks streekbiertje of een 
speciale koffi  e.

Duur: 2 uur
Kostprijs*: 
€ 90 per groep (maximum 25 personen) + € 7 per persoon (4 proevertjes en de gids inbe-
grepen). Enkel mogelijk overdag en niet op zon- en feestdagen.

Culinaire wandeling met gids: 
“Amuse gueule - walking dinner”
Een tocht voor wie graag het nuttige aan het aangename koppelt. Je leert naast Kortrijk 
ook vier originele restaurants kennen. Elk restaurant serveert een stukje van het menu, van 
aperitief tot dessert. Terwijl je van het ene naar het andere stapt, ontdek je dat dit winkel-
paradijs ook historisch heel wat moois te bieden heeft.

Duur: 4 uur
Kostprijs*: 
van € 60 p.p. (aperitief en hapjes, voorgerecht + drankje, hoofdgerecht + drankje, koffi  e en 
dessert en de gids zijn inbegrepen). Minimum 10 personen.

Er bestaat ook een verkorte Amuse Gueule: A’petit. 

Je hebt de keuze tussen: 
(1) aperitief met hapjes, hoofdgerecht + drankje, koffi  e en dessert vanaf € 50 p.p, 
of (2) voorgerecht + drankje, hoofdgerecht + drankje, koffi  e en dessert vanaf € 55 p.p. 

03

* Voor de recente prijs contacteer Vizit, +32 (0)9 2337689, kortrijk@vizit.be – www.vizit.be

Culinair
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Bierwandeling 
Kortrijk en zijn bier, daar willen we het tijdens deze wandeling over 
hebben. Straffe brouwers, toffe cafés en heerlijke biertjes passeren de 
revue. En uiteraard nemen we de gelegenheid om de opgedane kennis 
proefondervindelijk te toetsen. We starten met een bierdegustatie en 
hapjes op café. Daarna verorberen we een hoofdgerecht met bijpassend 
biertje op restaurant.

Duur: 4 uur
Prijs: € 45 p.p. (inbegrepen zijn de gids, bierdegustatie met hapjes, 
hoofdgerecht met een biertje en een biertje als afsluiter).  
Of € 50 p.p. voor een dessert met koffie in plaats van een drankje.  
Minimum 10 personen.

Kort en zoet
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Een wandeling in het historische Kortrijk met verhalen en bezoekjes op 
jongerenmaat. We dalen af in een middeleeuwse kelder en beklimmen 
de Sint-Maartenstoren. Hier kan je genieten van een spectaculair zicht 
over Kortrijk en omstreken. We zorgen onderweg voor een aangename 
afleiding in de vorm van twee zoete hapjes.

Duur: 2 uur
Kostprijs*: € 90 per gids  + € 3 p.p. voor 2 proevertjes,  
maximum 25 leerlingen tussen 12 en 18 jaar

Culinaire fietstocht met gids
Beschrijving zie pagina 29
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* Voor de recente prijs contacteer Vizit, +32 (0)9 2337689, kortrijk@vizit.be – www.vizit.be

Lunchpromenade 
Een formule waarbij we twee wandelingen combineren  “Amuse Gueule” en “Sneukelen met stijl”.  
De gids vertelt leuke verhalen en historische anekdotes over de stad. Onderweg proef je vier 
plaatselijke lekkernijen en stop je voor een lekkere lunch met drankje.

Duur: 3.30 uur à 4 uur
Kostprijs*: € 42 p.p. voor de gids, vier proevertjes, een warm hoofdgerecht met een drankje. 
Niet op zon- en feestdagen. 

A’petit voor geboren winnaars 
Aan het begin van de wandeling delen we de groep op in kleine teams die het tegen elkaar 
opnemen. Terwijl we van het aperitief naar het hoofdgerecht en dessert wandelen, onderwerpen 
we de teams aan een spervuur van vragen, een smaakopdracht en culinaire doe-opdrachten. 

Duur: 3.30 uur
Kostprijs*: € 55 p.p. (aperitief met hapjes, hoofdgerecht + drankje, koffie en dessert,  
en een prijspakket voor het winnend team. Minimum 10 personen.

Eten op z’n Kortrijks
Een culinaire wandeling waarbij we proeven van en vertellen over de Kortrijkse streekgerechten. 
We smelten voor Kortrijkse kroonstukken zoals de Kalletaart, de Kortrijkse Bil en de Kortrijkse 
beschuit. En als we drinken, drinken we een Kortrijks biertje…. wat anders! Naar goede  
Vizit-gewoonte krijgen we tijdens de wandeling verhalen en anekdotes te horen die een  
eigenzinnige kijk verraden op de stad en haar belangrijkste bezienswaardigheden.

Duur: 3 uur
Kostprijs*: € 50 p.p. (inbegrepen zijn de gids, een streekbiertje met hapjes, een streek-gerecht 
met een drankje en een typisch Kortrijks dessert). Minimum 10 personen.

* Voor de recente prijs contacteer Vizit, +32 (0)9 2337689, kortrijk@vizit.be – www.vizit.be
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Workshop Viva Sara Kaff ée
Informatie en reservatie: 
Viva Sara Kaff ée, Grote Markt, 8500 Kortrijk. 
info@vivasarakaff ee.com | www.vivasarakaff ee.com | +32 (0)56 217270

“k” van koffi  e in Kortrijk
Ooit al van een syphon bar, chemex of de Oji ColdInfusion gehoord
of wist u dat koffi  e ongeveer 800 smaakbestanddelen bevat. Kom het
allemaal te weten tijdens een workshop koffi  e in het Viva Sara Kaff ée
op de Grote Markt. Een professionele barista vertelt u de geheimen om de 
perfecte koffi  e te maken op ieder moment van de dag. Tijdens de
workshop worden er verschillende koffi  es uit diverse werelddelen 
geproefd, vergezeld van enkele zoetigheden.

Duur: ong. 1 uur 
Kostprijs: € 15 p.p. Minimum 12 - maximum 25 personen.
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Restaurant / Kookatelier 
Taste and Colours
Informatie en reservatie: 
Taste and Colours, Groeningelaan 22, 8500 Kortrijk. 
info@tasteandcolours.com | www.tasteandcolours.com 
+32 (0)56 404040

Restaurant / kookatelier Taste and Colours onderscheidt 
zich door zijn karakter en fi losofi e. Kookliefhebbers bele-
ven een uitzonderlijke kookervaring.
Het kookatelier beschikt over een uitgebreide ommuurde 
kruidentuin met een 70-tal soorten kruiden en eetbare 
bloemen. Je wordt verwelkomd door de chef en z’n vrouw 
en je gaat zelf aan de slag onder begeleiding van Dirkjan 
Decock, de chef,  die met veel plezier zijn kook- en proef-
snufj es met u deelt.
Het orgelpunt volgt na de ‘mise-en-place’, wanneer de 
deelnemers aan tafel gaan om te genieten van een vol-
ledig door henzelf bereid menu. 
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TIP 
Een dagje proeven en wandelen in Bellegem
Bellegem, qua oppervlakte (1.398 ha) de grootste deelgemeente van Kortrijk, ligt op 6.5 km ten zuiden van de stad. De dorpskom ligt met zijn 65 m 
betrekkelijk hoog. Het dorp heeft nog grotendeels haar landelijk en agrarisch karakter behouden en het golvende landschap zorgt voor heel veel 
mooie vergezichten. 

10u: Bezoek aan de brouwerij Omer Vander Ghinste
De brouwerij Omer Vander Ghinste werd opgericht in 1892.  Zij brouwt in het totaal 11 verschillende bieren, waaronder Bockor, Blauw, Kriek Max, 
OMER. Traditional blond en Brasserie LeFort.  Omer Vander Ghinste mocht  al verscheidene internationale erkenningen en medailles binnenhalen.  
Je maakt kennis met het originele foederlokaal, de gerenoveerde brouwerijtoren en bijhorende ontvangstruimte met zicht op het glooiende  
Bellegemse landschap. Na de rondleiding is een degustatie voorzien van 2 bieren naar keuze. Een bezoek is mogelijk van maandag tot en met 
zaterdag om 10u en om 14u.  Reservatie vooraf is noodzakelijk. 

Kostprijs: € 7 per persoon (degustatie en geschenk inbegrepen), minimum 15 en maximum 25 personen per groep. 
Informatie en reservatie: Brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 5, 8510 Bellegem | www.omervanderghinste.be

12.30u: Middagmaal in een Bellegems restaurant

Bistro St-Omer | www.st-omer.be | gesloten op maandag en dinsdag | seizoensgebonden kaart, lunchmenu 
De Koekeliere | www.dekoekeliere.be | gesloten op dinsdag en woensdag | slaatjes, pasta’s, visschotels….

14u: Wandelen op het wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’

In de vierhoek Bellegem, Zwevegem, Bossuit en Spiere-Helkijn zijn de mooiste paden verbonden tot een wandelnetwerk van ruim 150 kilometer en 
120 knooppunten! Zo kan je zelf je wandelroute uitstippelen en genieten van prachtige vergezichten en mooie stukjes natuur. Bellegemplaats ligt 
tussen knooppunt 1 en 2.

Kostprijs netwerkkaart: € 6

16u: Nog een biertje in een plaatselijk café

Na de wandeling kan je op Bellegemplaats terecht in één van de café’s voor een Omer. Traditional Blond of een ander drankje. 
Toen de brouwerij in 1892 werd aangekocht door Rémi Vander Ghinste voor zijn zoon Omer, gaf deze aan zijn bieren zijn eigen naam. Publiciteit 
maakte hij door middel van brandglasramen met opschrift ‘bieren Omer Vander Ghinste’ aan de gevels van de cafés. De kostbare ramen bij elke 
generatiewissel vervangen, was geen optie en daarom werd de voornaam Omer behouden bij de volgende generaties. Deze kostbare staaltjes van 
ambachtelijk handwerk zijn nu nog steeds in het straatbeeld aanwezig, onder meer bij Café De Sportwereld op Bellegemplaats. 
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Holder-de-boldertocht
De holder-de-boldertocht is een speels stadsbezoek in de sfeer van 
1302. Kinderen trekken in ridderplunje de straat op met een heuse 
schatkist op wielen waarin leuke en leerrijke opdrachten zitten. Tijdens 
deze middeleeuwse tocht maken ze kennis met de historische gebou-
wen van de stad. Uiteindelijk worden de kinderen tot ridder geslagen.

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Maximum 6 kinderen per kar.
Duur: 2.30 uur 
Kostprijs: € 20 per kar

ABC van 1302 (gezinsformule)

Een leuke speurtocht in de tijd van ridders, koningen, graven en voetvolk. 
Neem het alfabet en vul elke letter aan tot je een markant woord krijgt. De 
opdrachten in het boekje en de luistergids helpen je alvast een eind op weg. 

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar
Duur: ongeveer 1.30 uur 
Kostprijs in gezinsverband: gratis toegang tot en met 12 jaar
Informatie en reservatie: Kortrijk 1302, Begijnhofpark z/n, 8500 Kortrijk 
(GPS Houtmarkt)
Kortrijk1302@kortrijk.be | www.kortrijk1302.be | +32 (0)56 277850

20  |  KINDVRIENDELIJK
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Kindvriendelijk
Natuurlijk kan Kortrijk ook kinderen een leuke tijd be-
zorgen. Van riddertje spelen, holder-de-boldertochten 
op verjaardagsfeestjes tot volksspelen en ravotten op 
de speelpleintjes of skaten in de unieke skatebowl.
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Op stap met Staf Stekel (gezinsformule)

Met Staf Stekel is het museumbezoek een belevenis voor families met 
kinderen!  Al spelend steken ouders en kinderen heel wat op over de 
wondere wereld van het vlas.  Staf Stekel woont in het museum, hij 
haalt allerlei fratsen uit en neemt je mee op stap.  Maak je dus klaar om 
te zoeken, te tekenen en te kleven.  In de wereld van vlas, kant, textiel, 
machines en damast valt van alles te beleven.  Samen met Staf Stekel 
ontdek je tenslotte een geheime code waarmee je een verrassing in de 
wacht sleept.

Voor kinderen in familieverband 6 – 12 jaar
Duur: 1.30 uur
Kostprijs: in gezinsverband gratis toegang tot 12 jaar, parcoursboekje en 
gadget € 2
Informatie en reservatie: 
Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
texture@kortrijk.be | www.texturekortrijk.be | +32 (0)56 277470

Holder-de-boldertocht
De holder-de-boldertocht is een speels stadsbezoek in de sfeer van 
1302. Kinderen trekken in ridderplunje de straat op met een heuse 
schatkist op wielen waarin leuke en leerrijke opdrachten zitten. Tijdens 
deze middeleeuwse tocht maken ze kennis met de historische gebou-
wen van de stad. Uiteindelijk worden de kinderen tot ridder geslagen.

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Maximum 6 kinderen per kar.
Duur: 2.30 uur 
Kostprijs: € 20 per kar

ABC van 1302 (gezinsformule)

Een leuke speurtocht in de tijd van ridders, koningen, graven en voetvolk. 
Neem het alfabet en vul elke letter aan tot je een markant woord krijgt. De 
opdrachten in het boekje en de luistergids helpen je alvast een eind op weg. 

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar
Duur: ongeveer 1.30 uur 
Kostprijs in gezinsverband: gratis toegang tot en met 12 jaar
Informatie en reservatie: Kortrijk 1302, Begijnhofpark z/n, 8500 Kortrijk 
(GPS Houtmarkt)
Kortrijk1302@kortrijk.be | www.kortrijk1302.be | +32 (0)56 277850
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Kortrijk voor kinderen
Vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind wordt de stad op een actieve, speelse manier verkend.  
We bekijken de middeleeuwse stad in het algemeen en Kortrijk in het bijzonder door de verwonderde 
ogen van de kinderen en spreken hun taal.  Met een boeiend verhaal van de gids in de schepenzaal 
groeien de kinderen naar hun nieuwe identiteit: ze krijgen een badge opgespeld en worden geestelijke, 
edelman of –vrouw of poorter(es). 

Voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs. 
Duur: ongeveer 2 uur
Kostprijs: € 75 per gids, maximum 25 kinderen per gids
Informatie en reservatie:  Kortrijk 1302, Begijnhofpark z/n, 8500 Kortrijk 
(GPS Houtmarkt)
toerisme@kortrijk.be | www.toerismekortrijk.be | +32 (0)56 277840

Spelen in “DeBOkes”
“deBOkes” is een onvergetelijke belevenis voor jong en oud. Samenwerking tussen den achtkanter en De 
Bolster waar mensen met een verstandelijke beperking of psychosociaal kwetsbaar meewerken aan een 
uniek initiatief. Met de combinatie van volksspelen en een kaart waar u nergens anders vindt, verwelkomen 
onze uitbaters u vol enthousiasme. Nergens anders kan u proeven van een bediening die zo puur, eerlijk en 
authentiek is. 

Duur: 2 uur          
Kostprijs: € 4 p.p., vanaf 8 personen en voor scholen: € 3 p.p. Verschillende arrangementen mogelijk.
Maximum 40 personen
Informatie en reservatie: deBOkes, Plein 33, 8500 Kortrijk
info@debokes.be | www.debokes.be | +32 (0)56 440420
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Sport en spel
Kortrijk denkt natuurlijk ook aan de gezondheid
van zijn bezoekers. Wat is er immers leuker 
dan je helemaal uitleven tijdens een actieve 
stadswandeling of een gezellige bowlingavond? 
Volgende pagina’s
geven je een overzichtje van onze sportieve en 
speelse activiteiten.

22  |  SPORT EN SPEL

05
Stadsspel ‘In het spoor van een spion’
Speel mee in de spannende citygame rond spionage tijdens WO I. Kruip via een tablet of 
smartphone in het vel van Evarist of van de geheime politie die hem op de hielen zit.
Vanaf 14 jaar.

Duur: 1 à 4 uur
Kostprijs: € 1,79 per download.  Het spel kan na het downloaden onbeperkt gespeeld 
worden. Minimum 3 en maximum 10 spelers per spel. Nodig 3 tot 5 smartphones of 
tablets per spel. Te downloaden via Google Play en App Store.
Informatie: www.kortrijkbezet14-18.be

Cube One - Kortrijk
Beeld je in: Je wordt samen met jouw team opgesloten in een kamercomplex, en je krijgt 
60 minuten om de sleutel van de deur te vinden. Uitgaande van je eigen kracht, denkwerk 
en teamwork is dit een inspanning vol plezier en opwinding.

Duur: 1 uur
Kostprijs: op aanvraag
Informatie en reservatie: Cube One | Stationsstraat 4, 8500 Kortrijk | www.cubeone.be 
+32 (0)56 967777
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Voor geboren winnaars
De meest interactieve manier om de stad te bezoeken!
De gids deelt de groep aan het begin van de wandeling op in kleine 
teams. Deze nemen het voor de duur van de tocht tegen elkaar op. 
De gids vertelt grappige verhalen en koppelt hieraan steeds een 
vraag. Voorkennis is niet vereist: de meeste antwoorden zijn in het 
straatbeeld terug te vinden! Onderweg daagt de gids de deelnemers 
ook uit in een aantal doe-opdrachten zoals eendjes vissen, hinkelen 
en jenever proeven.
De wandeling eindigt in een leuk café waar de winnaars gevierd en 
de verliezers getroost worden. 

Duur: 2 uur of 3 uur  
Kostprijs*: € 90 per gids (2 uur), € 135 per gids (3 uur) +  € 10 tot € 25 
per doe-opdracht. Drankjes op café niet inbegrepen.
Informatie en reservatie: Vizit | kortrijk@vizit.be | www.vizit.be  
+32 (0)9 2337689
* Voor de recente prijs contacteer Vizit

Steegjessteptocht door Kortrijk
Een verrassende en ludieke verkenning van de Kortrijkse binnenstad 
met de step. De gids neemt je mee langs het mooie erfgoed, 
de recente stadsontwikkelingen, de groene en hippe hoeken.  
Ter plaatse krijg je de lokale ‘petites histoires’ geserveerd.  

Duur: 2 uur 
Kostprijs: € 70 voor de gids + € 9,75 huur per step. Vanaf 10 personen 
is er 10% korting op de huur van de steps.
Maximum 15 personen per gids. 
Informatie en reservatie: 
Mobiel vzw, Minister Tacklaan 57, 8500 Kortrijk
info@mobiel.be | www.mobiel.be | +32 (0)56 249910

Spelen in “DeBOkes”
Beschrijving zie pagina 21.

City Golf Kortrijk
City Golf is een ludieke variant op de klassieke golfsport, ook wel bekend als stadsgolf. Maak een 
mooie stadswandeling en sla een balletje op 6 of 9 locaties en maak niet alleen kennis met Kortrijk, 
maar ook met de golfsport. City Golf is het ideale concept om als toerist Kortrijk te verkennen, als 
inwoner van Kortrijk een onvergetelijke dag te beleven of om een unieke teambuilding met uw 
bedrijf te organiseren.

Duur: 2 à 3 uur
Kostprijs: richtprijs € 20 p.p.
Informatie en reservatie: City Golf Events 
info@city-golf.be | www.city-golf.be | +32 (0)498 395694

Urban Golf
We bezorgen je graag een boeiende en uitdagende activiteit voor een brede doelgroep. Wij zijn 
de originele Urban Golfers die sinds 2010 al meer dan duizend mensen de stad Kortrijk op een 
andere manier leerden kennen. Na een golf initiatie trekken we samen op stap voor een uitda-
gend en verrassend parcours. Als inwoner van Kortrijk kunnen we dit telkens op maat maken. We 
kennen elk hoekje van de binnenstad en vertellen je er graag de geschiedenis bij. Tips nodig voor 
andere activiteiten of restaurants? We helpen je graag op weg. Start en eindpunt kunnen we laten 
aansluiten bij de rest van je programma. 

Duur: 2 à 3 uur
Kostprijs: op aanvraag 
Informatie en reservatie:  Urban Golf Kortrijk | urbangolfkortrijk@gmail.com  | www.urbangolfkortrijk.be
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Boogschieten
De schutterstoren Willem Tell op Overleie is opgeknapt en de schiet-
stand kan opnieuw gebruikt worden.  Groepen kunnen een initiatie 
boogschieten krijgen, gevolgd door een wedstrijdje.  

Informatie en reservatie: Lieven Rotty | +32(0)496 517668

Karting
Intenser dan op een gewone kartingpiste dompelt Worldkarts  
Flanders Indoor Karting jou en je vrienden onder in wat wij noemen 
een onvergetelijke kartingervaring. Net zoals de kartingspecialisten 
trek je je race-pak aan en krijg je nog voor de race alle instructies en 
een veiligheidsbriefing. 

Informatie en reservatie: 
Worldkarts Flanders Indoor Karting, Spinnerijkaai 67b, 8500 Kortrijk
info@worldkarts.com | www.worldkarts.com | +32 (0)56 214991

Blueberry Hill
Indoor avonturensportcentrum. Teambuilding voor bedrijven.
Een uitstap met je firma, vereniging of gewoon zin om met vrienden 
eens avontuurlijk actief te zijn? Blueberry-Hill biedt tal van avontuur-
lijke activiteiten, o.a. klimmen, boulderen, via ferrata, blaaspijpschieten, 
commando parcours, rappel… die jullie telkens naar eigen keuze kun-
nen combineren. Alle activiteiten gebeuren steeds onder begeleiding 
van een monitor!

Informatie en reservatie: 
Blueberry Hill, Oudenaardsesteenweg 343, 8500 Kortrijk
info@blueberry-hill.be | www.blueberry-hill.be | +32 (0)56 228079
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Minigolf Astridpark
De minigolf in het Astridpark biedt in de maanden juli en augustus leuke ont-
spanning aan, midden in het groen en op een korte afstand van het centrum.

Locatie: Astridpark, Graaf de Smet de Naeyerlaan
Informatie en reservatie: 
Wijkcentrum Overleie, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk, 
centrum.overleie@kortrijk.be | +32 (0)56 277380

Minigolf-indoor
Informatie en reservatie: 
De Mambo biljart- & dartcenter, Ringlaan 32, 8500 Kortrijk
www.de-mambo.be | +32(0)56 372966

Bowling
Sunset Bowling, Brugsesteenweg 170, 8500 Kortrijk
www.sunsetbowling.be | +32 (0)56 353835

Bowling Pottelberg, Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk
www.bowlingpottelberg.be | +32 (0)56 203302

Bowling De Max, Stationsplein 6a, 8500 Kortrijk
www.demaxkortrijk.be | +32 (0)56 253030
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Bedrijfsbezoeken
Gluur eens achter de schermen van enkele bedrijven uit de 
streek. Een ambachtelijke koffi  ebranderij, een toonaangevende 
brouwerij en een karaktervolle vzw tonen je hun gebouwen en 
gunnen je een blik op hun activiteiten. 
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Grootmoeders Koffie
Sinds 1935 wordt Grootmoeders Koffie door de familie Hanssens op 
ambachtelijke wijze gebrand.  De erkenning als “Streekproduct van de 
Leiestreek” staat garant voor authenticiteit, zachte smaak en lichtver-
teerbaardheid.  We delen graag onze passie en gidsen je door de kof-
fiebranderij en het koffiebelevingscentrum, waar je ook museumstuk-
ken uit grootmoeders tijd kunt bewonderen.  Het bezoek ronden we 
af met een koffiedegustatie, ook met gebak of ontbijt en voor coffee 
lovers met barista demo en koffiecocktails.  

Minimum 15 personen.
Informatie en reservatie: 
Grootmoeders koffie, Kleine Ieperstraat 11, 8650 Gullegem
info@grootmoederskoffie.com | www.grootmoederskoffie.com 
+32 (0)56 412189

Brouwerij Omer Vander Ghinste
Brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem is een familiale, zelfstandige brouwerij 
opgericht in 1892.  Zij brouwt in het totaal 12 verschillende bieren, waaronder o.a. 
Bockor, BLAUW, Kriek Max, OMER. Traditional Blond en Brasserie LeFort.  Met heel wat 
bieren mocht de brouwerij al verscheidene internationale erkenningen en medailles 
binnenhalen.  Het gebruik van de allernieuwste brouwtechnieken in combinatie met 
het traditionele aspect van bier brouwen maakt van Brouwerij Omer Vander Ghinste 
één van de meest toonaangevende brouwerijen van Vlaanderen.  De bezoekers maken 
o.a. kennis met het originele foederlokaal, de volledig gerenoveerde brouwerijtoren en 
bijhorende ontvangstruimte met zicht op het glooiende Bellegemse landschap. Na de 
rondleiding is een degustatie van de bieren voorzien van 3 bieren naar keuze. 

Duur: 2.30 uur
Een bezoek is mogelijk van maandag tot en met zaterdag om 10u en om 14u.   
Reservatie vooraf is noodzakelijk.  
Kostprijs:  € 7 per persoon (degustatie en geschenk inbegrepen) minimum 15 en 
maximum 25 personen per groep. Voor groepen tot 50 personen kunt u een e-mail 
sturen naar visit@omer.be
Informatie en reservatie: Brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 5,  
8510 Bellegem | info@omer.be | www.omervanderghinste.be | +32 (0)56 235171

Brouwerij Gulden Spoor
De brouwerij produceert eerlijke bieren en werd in 2003 opgericht. In 2013 
werd een nieuw gebouw met een grotere brouwinstallatie en bottelarij 
geplaatst naast Restaurant Rusteel. Tijdens de rondleiding maakt u kennis met 
onze brouwgeheimen en kan u proeven van onze ambachtelijke bieren; gul-
den spoor Blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel, Red Ale en IPA. Daarbij komt nog 
eens per seizoen een variant van de Netebuk uit. 

Kostprijs: Minimum 7 en maximum 45 personen
Basic: rondleiding met degustatie, 90 min, € 10 p.p.
Experience: rondleiding met degustatie en maaltijd in restaurant, + 90min,  
€10 pp + à la carte
Apero: rondleiding met 3 degustaties en teasers uit eigen keuken, 120 min, € 15 p.p.
Apero deluxe: rondleiding met 3 degustaties, teasers uit eigen keuken en maal-
tijd in restaurant, +120 min, € 15 + menu all-in
Informatie en reservatie: Pieter Koopman, Heulestraat 168, 8560  Gullegem
info@guldenspoor.be | www.guldenspoor.be | +32 (0)56 444108
 

Een bezoek aan vzw ‘den achtkanter’: 
boeiend en hartverwarmend
Tijdens een gevarieerd namiddagprogramma leer je de mensen, de produc-
ten en de werking van vzw ‘den achtkanter’ beter kennen. Deze organisatie 
ondersteunt volwassenen met verstandelijke beperkingen en mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel. In de ateliers zie je de mensen aan het 
werk. Daarna zak je af naar de ‘De BOkes’, je geniet ervan een drankje,  speelt er 
enkele spelletjes en krijgt in de winkel ‘Het andere Geschenk’ enkele proevertjes 
gemaakt in de ateliers van vzw ‘den achtkanter’.

Duur: 3 uur
Kostprijs: € 7 p.p. Minimum 10, maximum 30 deelnemers.
Op afspraak. 
Informatie en reservatie: teambuilding@achtkanter.be | +32 (0)56 217141 

Groepsbrochure 2017.indd   27 15/12/2016   9:20:13



28  |  FIETSTOCHTEN MET GIDS

Kortrijk anders bereden
Een boeiende en actuele kijk op Kortrijk vanop de fi ets.  We volgen de sporen van het 
verleden en staan stil bij recente evoluties. Vanuit de historische binnenstad varen we 
in een ruime boog langs de vernieuwde Leieboorden en de kanaalomgeving naar het 
zuidelijke Hoog Kortrijk en terug.  Kortrijk is een stad in volle ontwikkeling met ook 
heel wat onbekende hoeken en kantjes.

Het kanaal, een lang en breed verhaal
Tussen Leie en Schelde, Kortrijk en Bossuit, een stukje Vlaanderen in al zijn verschei-
denheid te ontdekken in een boeiende fi etstocht. Het rechte kanaal is enkel de 
leidraad voor een kronkelend traject langs beken en plassen, kapellen, houtkanten en 
bossen, smalle paadjes, akkers en weiden, hoogten en laagten en tal van sporen uit 
een rijk verleden. 

Ten zuiden van Kortrijk
Ten zuiden van Kortrijk bevindt zich een open en golvend landschap dat zich 
uitstekend leent tot recreatief fi etsen. We doorkruisen dit cultuurlandschap langs de 
vroegere landbouwdorpen Bellegem, Rollegem, Marke en Aalbeke. We rijden over de 
Pottel-en Marionettenberg en genieten van wijdse vergezichten. We fi etsen langs het 
Preshoekbos en de Markebeekvallei. Er zijn de verhalen van vroeger, maar we staan 
ook stil bij recente veranderingen in de leefomgeving.

Informatie en reservatie: Terra Mobile, Callens Geert
mail@terra-mobile.be | www.terra-mobile.be | +32 (0)56 201963

Fietstochten 
met gids
Tijdens een fi etstochtje kan je zowel de 
binnenstad als de omgeving in al haar 
facetten leren kennen. Verschillende thema’s 
komen aan bod, aan jou de keuze! 
Een greep uit het aanbod van de vele 
fi etstochten!

Fietstochten
Duur: 2 uur of 3 uur
Kostprijs gids: op aanvraag, maximum 
20 personen
Afstand: gemiddeld 30 km

07
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Menu’s
Menu 1: Stoverij op zijn Vlaams met Bellegems Bruinbier
Menu 2: Kalkoenfi let met champignons en kroketjes 
Menu 3: Orloff gebraad met ham- en kaassaus  
Menu 4: Americain met frietjes    
Menu 5: Vol-au-vent met frietjes
Menu 6: Caesar Salade
Prijs menu 1- 6: € 13.80
Menu 7: Gebakken zalm met garnituur 
Menu 8: Kortrijkse kalfsbil met seizoensgroenten
Menu 9: Lamsstoofpotje met warme groenten
Menu 10: Pasta met scampi
Prijs menu 7- 10: € 20

Facultatieve supplementen: 
Aperitief
Kir, Pineau, Porto, Sherry, Martini: € 4 p.p.

Voorgerechten
Soep van de dag: € 2 p.p.
Gerookte zalm met garnituur: € 7,50 p.p.
Italiaanse ham met meloen: € 7,50 p.p.

Desserts
Koffi  e: € 2 p.p. | Koffi  e en Kalletaart: € 5,50 p.p.
Dame Blanche: € 4 p.p.

Broodmaaltijd 
Wit/bruin brood, kaas, ham, paté: € 7 p.p.
Vlasbordje: broodje met lijnzaad, guldensporenpaté en vlaskaas: € 7 p.p.

Avondmaal 
Indien gewenst kan Toerisme Kortrijk een avondmaal voor de groep 
reserveren. Op verzoek kan de maaltijd van ‘s middags verschoven 

Interculturele fi etstocht
Tijdens deze fi etstocht maak je op een laagdrempelige manier kennis met de 
diversiteit aan culturen in Kortrijk. Samen met de gids breng je een bezoek aan 
een aantal winkels (halal slagerij, Pakistaanse supermarkt, Turkse bakker, een 
Marokkaans magazijn…) en een aantal opbouwprojecten(een intercultureel 
centrum). We gaan binnen bij het Onthaalbureau Inburgering waar we uitleg 
krijgen over het traject dat een nieuwkomer moet doorlopen. Tijdens een 
bezoek aan de moskee en orthodoxe kerk staat iemand van de geloofsgemeen-
schap ons te woord. Tot slot getuigen Kortrijkzanen met interculturele roots en 
is er mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan. De rode draad doorheen de 
fi etstocht is het verhaal van migratie en samenlevingsopbouw in Kortrijk. 
Bij voorkeur tijdens de week (maandag, woensdag en donderdag: voormiddag)

Duur: 3u
Prijs: € 90 per gids, maximum 20 personen per gids. 
Theeceremonie (indien gewenst): € 2 per persoon
Informatie en reservatie: 
Leiaarde (vzw BIK) |  +32 (0)474 725791

Culinaire fi etstocht met gids
Zowel de Amuse Gueule-formule als de A’petit 1 en A’petit 2-formule kunnen 
met de fi ets. Wie geen fi ets ter beschikking heeft, kan via ons gemakkelijk een 
stalen ros huren.

Duur: A’petit 1 en A’petit 2: 4 uur - Amuse Gueule: 5 uur
Prijs*: A’petit 1: vanaf € 50 p.p. - A’petit 2: vanaf € 55 p.p. 
Amuse Gueule: vanaf € 65 p.p. 
Minimum 10 personen - maximum 20 personen. 
Huur fi ets op aanvraag. 

Informatie en reservatie: 
kortrijk@vizit.be | www.vizit.be | +32 (0)9 2337689

* Voor de recente prijs contacteer Vizit
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worden naar ‘s avonds. 

Informatie_en_reservatie
Informatie dagtrips
- Vanaf 20 personen wordt het middagmaal van de buschauff eur gratis aangeboden. 
- Vanaf 50 personen - 1 persoon gratis.
- Het aantal deelnemers kan slechts tot 3 werkdagen voor het geplande bezoek gewijzigd worden, 
 nadien dient men voor het opgegeven aantal personen te betalen.
- Om een vlotte bediening te verzekeren, is het noodzakelijk dat de groep hetzelfde menu kiest.
- De arrangementen zijn ook op zaterdag en zondag geldig, tenzij anders vermeld. 
- Toerisme Kortrijk stuurt steeds een schriftelijke bevestiging.
- Groepen van minder dan 15 personen betalen toch voor 15 personen.

Reservatie dagtrips
- Reservatie dient minstens 14 dagen op voorhand te gebeuren.
- De reservatie is slechts geldig na storting van een voorschot van € 125. 
- De eindafrekening gebeurt op de dag van de dagtrip bij de startplaats. 

Annuleringskosten
- Tot 1 week voor de datum van uw bezoek storten wij je voorschot terug min € 20 boekingskosten.
- Minder dan 1 week voor de datum van je bezoek verlies je je voorschot.
- Bij no-show op de dag van de afspraak worden de volledige kosten aangerekend.
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Dit formulier dient minstens 14 dagen vooraf gestuurd te worden naar Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark, 8500 Kortrijk. 
De reservatie is slechts geldig na betaling van een voorschot van € 125.

Inschrijvingsformulier
Datum van de uitstap: ...............................................................................................................................................................
Naam van de vereniging: ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Aantal personen: ...........................................................................................................................................................................
Verantwoordelijke: .......................................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................................................
Postnr./Gemeente: .......................................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Gewenst dagprogramma: .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
OF programma à la carte: gelieve het gewenste uur van bezoek in te vullen
• Museum    Kortrijk 1302: ...............................................................................................................................................                     
                      Texture: ............................................................................................................................................................... 
• Stadswandeling: gekozen wandeling:
   ...............................................................................................................................................................................................................
• Bedrijfsbezoek:   Verilin: ....................................................................................................................................................
                                  Libeco: enkel mogelijk om 9 of 14u .................................................................................. 
                                      Wenst u de winkelruimte te bezoeken: ................

Gekozen menu: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 

Menu 1: Stoverij op zijn Vlaams met Bellegems Bruinbier 
Menu 2: Kalkoenfilet met champignons en kroketjes 
Menu 3: Orloffgebraad met ham- en kaassaus
Menu 4: Americain met frietjes
Menu 5: Vol-au-vent met frietjes 
Menu 6: Caesar Salade 
Menu 7: Gebakken zalm met garnituur
Menu 8: Kortrijkse kalfsbil met seizoensgroenten
Menu 9: Lamsstoofpotje met warme groenten
Menu 10: Pasta met scampi

Opmerkingen: ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

✂
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Toerisme Kortrijk
Begijnhofpark - 8500 Kortrijk 
(GPS Houtmarkt)
+32 (0)56 277840
toerisme@kortrijk.be / www.toerismekortrijk.be

OPENINGSUREN
1 mei – 30 september 1 oktober – 30 april
Alle dagen van 10 tot 18 uur Alle dagen van 10 tot 17 uur

*Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari
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