
22ste Kortrijk Feeëriek  

vrijdag 28 december 2018              
7 km. & 13 km. 

Alle wandelaars  starten samen vanuit Départ naar 

de Burg. Nolfstraat en Beheerstraat. Dan passeren allen aan de af te 

breken kluifronde ‘Den Appel’. We lopen rond het Conservatoriumplein (Radio 2, 

Muziekconservatorium en Muziekcentrum Track.  Via het Casinoplein komen we aan het 

Stationsplein. De feest- en jongerenstraat is de verbinding tot 

aan het Schouwburgplein waar de Kerstmarkt is. 

Via Vlasmarkt stappen we voor een 

eerste degustatie  in de winkel van 

onze hoofdsponsor Ergodôme met 

een Le Fort van sponsor Brouwerij 

Vander Ghinste. 

Hierna verlaten de 13 km. de andere wandelaars en maken een lus over 

de Veemarkt naar Groeningelaan tot aan het Groeningemomument om 

zo aan het Plein te geraken. Voorbij de Houtmarkt trekken zij ook naar de Leie om deze te volgen tot 

aan de Skatebowl en Leopold II-monument in het Koning Albertpark om aan de andere zijde van de 

Leie de Collegebrug te nemen om zo de Rustport Budafabriek te 

bereiken. Deze wandelaars nemen daarna nog een pauze met een 

tweede degustatie van een Argenta-appeljenever. Verderop nemen 

ze het houten brugje om via Houtmarkt het historische centrum van 

de stad te bereiken tot aan het Begijnhof. Hierna doorkruisen ze het 

stadscentrum. Nog eens de O.L.Vrouwkerk en ommetje naar Grote 

Markt. Mits het nodig 

gekronkel komen ze ook voorbij 

het Oud Gerechtsgebouw en Texture 

(Vlasmuseum) met nog een ommetje langs de Leie en een 

stadsparkje tot aan de Départ. 

 De 7 km. vertrekken na de degustatie van Le Fort via 

Veemarkt naar Sint-Maartenskerk om zo het Begijnhof te 

bewandelen. Via kleinere straatjes bereiken ze de Leie waar ze 

vanop de Leiebrug een zicht hebben op de Broeltorens, die 

ze later op het parcours van dichtbij kunnen bewonderen. Via de 

Budastraat tot aan de nieuwe Budabrug om zo 

de enige rustpost te bereiken.  Hierna stappen 

deze wandelaars tot aan de Tacktoren waar er een Argenta jenever wacht. Alover 

de Broelbrug wandelt  men via de Leie tot aan de Grote Markt.  De Rijselsestraat 

lang wandelt men door tot men verderop het Gerechtsgebouw rond wandelt om 

via de hoek van Kortrijk Weide opnieuw de Départ bereikt. 
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