
Op 2 augustus van de 63e zomercursus in Gent is een kleine groep van 

ongeveer 15 studenten uit het vierde traject van Gent naar Kortrijk 

vertrokken. Om 13:30 kwamen wij in Kortrijk aan. Onze gidsen van de dag 

waren Eva en Margreet die veel kennis over Kortrijk hadden. Toen we in 

Kortrijk aankwamen, begonnen wij met eten dichtbij de Grote Markt want 

iedereen had honger. Nadat iedereen iets had gegeten, begon de 

stadsrondleiding. 

Kortrijk is een stad in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen. 

De creatieve stad ligt aan de Leie en telt ongeveer 76.000 inwoners. 

Als eerste waren wij in het begijnhof, dat echt mooi was. We konden op het 

binnenplein zien hoe de begijnen in het verleden hebben gewoond. Echt heel 

interessant! Daarna zijn we naar het toeristische informatiepunt gegaan om 

het grote stadsspel te spelen. Dat is echt een goede manier om een 

stadsrondleiding een beetje anders te maken. Dat spel heet PLAY en vindt 

van 23 juni tot 11 november 2018 plaats en bestaat uit 60 hedendaagse 

kunstwerken op 16 diverse binnen- en buitenlocaties van de stad. PLAY 

brengt dus 40 kunstenaars uit 18 landen naar Kortrijk. Door dit project wordt 

internationale beeldende kunst met spelen verbonden. Maar nu stop ik om 

niet te veel te verraden zodat anderen nog de mogelijkheid hebben er 

naartoe te gaan en het spelletje te spelen. Om een voorbeeld te geven wil ik 

graag het kunstwerk BED noemen. Het kunstwerk staat op de Grote Markt in 

het centrum van Kortrijk en bestaat uit een groot wit springkussen. Leuk! 

Afgezien van het uitstekende stadsspel met de fantastische kunstwerken 

heeft Kortrijk ook andere talrijke bezienswaardigheden zoals het Belfort op 

de Grote Markt of de gotische Sint-Maartenskerk die een ongeveer 80 meter 

hoge toren heeft. 

Om af te sluiten moet ik zeggen dat Kortrijk een heel creatieve, spannende en 

bezienswaardige stad is die veel te bieden heeft. Ik zal iedereen aanraden 

deze stad te bezoeken! Dus veel plezier in Kortrijk!!! ;-) 

 


