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Een ‘goeiendag’ rónd Kortrijk
(Bellegem) en ín Kortrijk
Zaterdag 12.03.2016

Tontekapel

Broeltorens

Goeiendag

Wielerpiste.

De naam Kortrijk komt van “Corto ri Acum”, wat betekent : nederzetting in de bocht (van de Leie).
Kortrijk was voor de Franse Koning een belangrijke toegangspoort tot Vlaanderen. Hij wilde de graaf van
Vlaanderen Gwijde van Dampierre hier verdrijven. Daarom werd hier de Guldensporenslag (1302)
uitgevochten. Er is echter nog véél meer te zien in en om Kortrijk dan dit alléén!
In de voormiddag wandelen we het “Argendaalpad”, met prachtige vergezichten en de enig mooi
gelegen “Tontekapel” (zie de eerste foto). Totale afstand : 10, 8 km, verkorting wel mogelijk.
Over de middag eten we onze boterhammen op in café “Au pont du canal” (Gentsesteenweg 51, 8500
Kortrijk), gelegen aan het kanaal Kortrijk Bossuit. Langs het water (Abdijkaai 9) kan men parkeren.
In de namiddag doen we een stadswandeling door het oude én nieuwe Kortrijk. We wandelen o.a. langs
de moderne Leiekaaien aangelegd in het kader van de verbreding van de Leie; we passeren aan een
houten wielerpiste ‘ velodroom’ (onder voorbehoud !), de Gravenkapel (met afbeeldingen van alle graven
van Vlaanderen, wandeling over het ‘slagveld’ van 1302,… vaak écht wel pittoreske hoekjes..
Praktisch
Start wandeling om 10 h (8510 Bellegem – Doornikserijksweg nr 226; bushok nét voor inrijden
Leuzestraat (tegen bedrijf Sobabel). Opletten( !): u moet langs het “ei” van Kortrijk passeren ! Laarzen
zijn gewenst. https://www.google.be/maps/@50.7686401,3.3086775,18.18z?hl=nl
Over de middag : we kunnen onze boterhammen opeten in café “Au pont du canal” (tel 056/2129 99)
http://www.pontducanal.be/ We rijden hier samen naar de auto heen. Eventueel kan men hier
aansluiten (voor wie enkel in de namiddag meewandelt).
In de namiddag doen we dan een stadswandeling (om en bij de 5 km). Geen speciaal schoeisel vereist.
Kostprijs wandeling : 2 € per persoon
Inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck. Telefoon werk 0257 92 853 of 04 99 / 70 51 54 of
hans.vanhaesebroeck@telenet.be of gsm 04 95 / 12 18 54 (gsm Tania).

