Wij nodigen graag iedereen uit op
RIKOLTO’S stadswandeling door Kortrijk!!!
Als alternatief voor het jaarlijkse campagne-weekend in Kortrijk organiseerden we
voor u deze wandeling langsheen de mooiste plekjes van de stad.
Gezien de coronamaatregelen kunnen we jammer genoeg niet samen op stap maar
u kan de wandeling maken (met maximum 4 personen !) wanneer u wil gedurende
het komende weekend ( vrijdag 15 , zaterdag 16 of op zondag 17 januari ).
De wandeling is 7,7 km lang en heeft als start- en eindpunt de ingang van het
MUSEUM 1302 in het Begijnhofpark.
De wandeling is bewegwijzerd met zowel ‘houten’ lepels van Rikolto als met
klinknagels in de straatstenen (met afbeelding van de gulden sporen).
Een plannetje van het parcours zit hier eveneens in bijlage .
Onze wandeling gaat gepaard met een fotowedstrijd waar u mooie prijzen kan
winnen.
De antwoorden op de vragen vinden jullie aan de hand van 10 foto’s in de
uitstalramen van de volgende 10 zaken langsheen het parcours :
Museum 1302 ; Malmo; Damast ; La Cabane ; Oxfam pop-up ; Oxfam
boekenwinkel ; Barcyclette ; Foodbar ; Tarterie ; Oxfam Wereldwinkel
U dient de Vredeseilanden/Rikolto gadgets die over de jaren verkocht geweest zijn
in chronologische volgorde te plaatsen (van oud naar jong)
De link naar het online antwoordformulier kan u vinden op de actie-pagina
(acties.rikolto.be/kortrijk)
De wandeling is gratis en u hoeft zich niet in te schrijven .

Op volgende link acties.rikolto.be/kortrijk kan u het volgende terugvinden :
 Online plannetje van het parcours
 Voor de geo-cache fans: De coordinaten van de verschillende foto-wedstrijd
locaties
 Wedstrijdformulier


De mogelijkheid om Rikolto te steunen met een gift

Geniet van de wandeling!

Enkele praktische tips :

Parking Houtmarkt ( op 100 m )

Parking Q Veemarkt ( op 300 m )

Fietsstalling ter plaatse aan het museum

Openbare toiletten : museum 1302 en stadhuis

