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Leiefeesten trappen zomer op gang
De Leiefeesten kenden een eerste succesvolle edi�e in 2019. In 2020 kon de organisa�e door de

geldende maatregelen enkel wat kleine anima�e voorzien. Dit jaar is de stad klaar voor een

volwaardige derde edi�e van de Leiefeesten op 10 en 11 juli.
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http://pers.kortrijk.be/


Zaterdag 10 juli



Tradi�egetrouw gaat op de vooravond van 11 juli de Guldensporenviering door aan de Maagd van

Vlaanderen. Dit jaar kan je van 10 uur 's morgens tot 's avonds laat genieten van een groot kinderdorp

aan de Groeningekouter. De (groot)ouders kunnen verpozen op een groot terras onder de bomen. Om 17

uur volgt de officiële plech�gheid in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon. S�jlvol de

Vlaamse feestdag inze�en, en tegelijk de a�rap van de zomer vieren. Daar gaat het bij de

Guldensporenviering om. 

Dé 11 juli-boodschap van de minister-president, een spitante gastspreker en de
uitreiking van onze Groeningeprijs. De viering zit in een iets ander kleedje dan
de voorbije jaren: de bloemenhulde wordt op een nieuwe leest geschoeid en
toespraken worden afgewisseld met filmpjes. Ondanks corona kregen we ook
voor de Groeningeprijs opnieuw prachtige voorstellen binnen. De creativiteit en
het ondernemerschap van de Kortrijkzaan is niet te stuiten.
— Jorgen Deman, voorzi�er Guldensporencomité

Ook de Groeningeprijs wordt jaarlijks uitgereikt �jdens de Guldensporenviering. De prijs gaat elk jaar

naar een nieuwe Kortrijkse handelszaak, waarvan de uitbater koos voor een originele, Nederlandstalige

benaming. Wie wordt de opvolger van onder meer De Maakkamer, Puntgaaf, en Zonder Meer en krijgt

de prijs overhandigd door de minister-president?

De Vlaamse feestdag is dit jaar extra feestelijk doordat de vaccinaties zo vlot
verlopen en het einde van de coronamaatregelen voor iedereen in zicht komt.
De stad en het Guldensporencomité werkten dan ook samen om er een
prachteditie van te maken. De minister-president, boeiende sprekers en een
kinderdorp zullen van de Groeningekouter weer even het centrum van
Vlaanderen maken.
— Ruth Vandenberghe, burgemeester stad Kortrijk

Gezien de gekende maatregelen is inschrijven voor de officiële viering verplicht. Dat kan via

www.kortrijk.be/leiefeesten. Het kinderdorp is vrij toegankelijk.

Zondag 11 juli
Op zondag 11 juli kan je heerlijk vertoeven aan de Leieboorden. Vanaf 11 uur is er heel wat beleving op

en rond het water. Je zal er ook kunnen genieten van een volkse kermis. Om 13u30 gee� lokaal talent

Antler de a�rap van 4 concertjes aan de Leieboorden. Opnieuw genieten dus. Gevolgd door

Appelblauwzjigroen, Pacmadam en een afsluit door de Turbo Alive Band!

https://www.kortrijk.be/leiefeesten


"We staan te popelen om opnieuw te genieten van de Leiefeesten. De
Guldensporenviering op zaterdag steken we dit jaar in een nieuw jasje met een
groot kinderdorp en een sfeervolle receptie. Aan de Leieboorden is op zondag
voor elk wat wils: een waterspeelpark, kermis, hapjes, drankjes én live muziek.
Combineer dat met onze sportieve vaste waarde Kortrijk Gordelt en dan weet je
dat het voor alle Vlamingen een échte feestdag wordt!"
— Kelly Detavernier, schepen van evenementen

Dit jaar vindt de 6de edi�e plaats van Kortrijk Gordelt. Er zijn 2 fietsparcours voorzien van 30 en 50 km in

Kortrijk en de zuidelijke deelgemeenten. Daarnaast is er een fotozoektocht in het centrum van Kortrijk en

een belevingswandeltocht tot in Heule van 10 km. Starten aan de fiets- of wandeltochten doe je tussen

10 uur en 13 uur aan de verlaagde Leieboorden, kant Broelkaai. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop, 7

euro ter plaatse. Inschrijven kan via www.kortrijkgordelt.vlaanderen

Op de belevingswandeltocht geniet je van producten van lokale handelszaken uit Kortrijk en Heule: een

glaasje lokale wijn, heerlijke pralines en een lokaal biertje. Je bezoekt ook - eindelijk! - nog eens het

Guldensporenstadion van onze Kerels van KV Kortrijk! KVK gee� zelfs 1.000 �ckets weg voor de eerste

wandelaars want ook zij zijn enthousiast om iedereen terug te ontvangen in hun stadion voor een nieuw

seizoen.

Kortrijk Gordelt gaat dit jaar opnieuw door als onderdeel van de Leiefeesten
aan onze prachtige verlaagde Leieboorden. Voor de 6de editie zit Kortrijk
Gordelt in een nieuw jasje met leuke randactiviteiten op heerlijke stops tijdens
de fiets- en wandeltochten. Plezier gegarandeerd, want ook na de fiets- en
wandeltochten kan je genieten van live muziek aan de Leieboorden!”
— Trui Steenhoudt, voorzi�er Kortrijk Gordelt

https://www.kortrijkgordelt.vlaanderen/

