
TIPS & 
TRICKS

WANDELLUST 
2020-2021
Roeselare ondertekende het charter 
van Gezonde Gemeente.
Hiermee engageert de stad zich 
om een succesvol lokaal preventief 
gezondheidsbeleid uit te bouwen. We 
willen met ons gezondheidsbeleid 
‘Gezond#VANRSL’ focussen op de 
gezondheid van iedere inwoner door 
de komende jaren in te zetten op 
verschillende gezondheidsthema’s.

Jaarlijks lichten we één 
gezondheidsthema uit en dit jaar 
is dit Wandellust #VANRSL. Ons 
doel is om zoveel mogelijk inwoners 
van onze stad aan het wandelen te 
zetten. Want, wandelen is ideaal voor al 
wie gezonder door het leven wil gaan. 

CONCEPT WANDELLUST 
& KALENDER
Ga op pad en ontdek de vele 
voordelen van wandelen.
Laat je benen de vrije loop en laat je 
lichaam en geest soigneren. Begint 
de wandellust al te kriebelen? Deze 
kalender vol activiteiten en bestaande 
wandelroutes laat je het hele jaar 
door verwonderen in onze mooie stad. 
Nog niet helemaal overtuigd? Bekijk 
dan zeker eens de tips en tricks op de 
achterzijde.

Alle info kan je terug 
vinden op onze website: 
www.roeselare.be/wandellust 

WANDEREN 
Ben jij al eens gaan wanderen? 

Definitie wanderen: 
“dwalen op een doelloze manier met 
een openheid voor het onbekende” 

Hier enkele wandergeboden: 
• Plan je wandelingen niet van tevoren. 

Begin in welke richting dan ook. 
De plek is niet belangrijk. 

• Verzamel en vergaar. 
Leg ervaringen en bevindingen vast. 

• Gebruik wat je hebt. 
Gebruik je zintuigen. 

• Blijf openstaan. Haal diep adem. 
Stel de vraag: ‘Wat kan ik 
ontdekken?’

ELKE STAP TELT! 
10.000 stappen per dag is ideaal 
voor volwassenen, 8.000 voor 
65-plussers. Maar staar je vooral 
niet blind op een cijfer want elke 
stap telt! Onderzoek toont aan 
dat voldoende stappen verspreid 
over de hele dag de gezondheid 
fundamenteel verbetert. Stappen 
kan je altijd en overal: thuis, op 
het werk, tijdens verplaatsingen, 
in je vrije tijd…. 

10000stappen.gezondleven.be

WAAROM IS 
WANDELEN GOED 
VOOR LICHAAM EN 
GEEST?   
• Wandelen is een ideaal middel 

tegen stress 
• Wandelen heeft een positieve 

invloed op je humeur 
•  Wandelen versterkt 

het geheugen en 
concentratievermogen

•  Wandelen heeft een positieve 
invloed op de algemene 
conditie 

•  Wandelen vormt een 
goede preventie tegen 
hart- en vaatziekten 

…

IN DE KIJKER
Met de hond het bos in
13,6km

Heerlijke hellewandeling
11km

Kromme wandeling
9 km

Duizendzinnenwandeling
10 km

Collievijverwandeling
10km 

Welvarende wandeling
10 km 

RUNNIN’CITY APP 
Sinds kort kan je lopen en 
wandelen in Roeselare met 
de Runnin’City App. De gps 
brengt je via lussen van 
ongeveer 5, 10 en 15 km langs 
de mooiste plekjes in de stad en 
deelgemeenten. Onderweg krijg 
je info en achtergrondinformatie 
over de bezienswaardigheden 
langs het parcours. De app kan 
gratis gedownload worden via 
Google Play en de App Store.

BEWEGEN OP 
VERWIJZING 
Je wil graag zelf meer wandelen 
en bewegen? Maar je weet niet 
goed hoe? Laat je begeleiden 
door Sandra, onze ‘Bewegen op 
verwijzing’-coach voor Roeselare. 
Vraag ernaar bij je huisarts! 

#bewegenopverwijzing     

MOOIMAKERS 
Ken je het woordje verzandelen 
al? Het betekent verzamelen 
terwijl je aan het wandelen 
bent.  Wil je ook al wandelend 
de handen uit de mouwen 
steken tegen zwerfvuil? Word 
een Mooimaker, onderhoud je 
favoriete plaats(en) en overtuig 
zoveel mogelijk anderen om dat 
ook te doen! 

www.mooimakers.be 

Ga op zoek en wandel langs de 
borden van de Mooimakers in 
verschillende wijken in Roeselare 
en doe mee aan de wedstrijd. 
Wie weet win je wel een 
leuke prijs! 

Meer info: 
www.net.roeselare.be 

VERBORGEN 
PARELS   
Verborgen parels 
gezocht! 
Om de vakantie in eigen 
stad wat aangenamer te maken, 
werd er gewerkt aan een digitale 
schatkaart met daarop een selectie van 
verborgen groene parels in de stad. 
We zijn niet opzoek naar de klassiekers 
als het Sterrenbos of het Geitenpark, 
maar wel naar unieke, verborgen, 
groene plekjes of stiltezones die je hebt 
ontdekt tijdens een wandeling in je wijk 
of buurt.

We doen een warme oproep om 
ook jouw favoriete 'Verborgen Parel 
#VANRSL' vast te leggen op een foto, 
kort te beschrijven en door te sturen via 
het formulier op onze website. 
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AWANDELLUST
2020-2021

WANDELLUST

V.U. Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Heb je zelf leuke tips, activiteiten 
of vragen? Laat het ons weten! 

Neem contact op met 
Dienst Samenleven via 

samenleven@roeselare.be of 
051/26 24 64. 

De kalender en bijkomende 
informatie kan je terugvinden op de 

website van de stad: 
www.roeselare.be/wandellust



START
FIJN DAT JE WANDELT! 

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus  
trappen we de campagne af met een 
picknick en creatieve wandelingen in het 
Bergmolenbos. Want we vinden het fijn 
dat je wandelt!

SEPTEMBER
AUTOVRIJE ZONDAG   

Wat: Wandel je mee op autovrije
zondag met onze luister-, fluister- en 
verwonderwandeling?

Wanneer: Zondag 20 september
Waar: centrum 

KWISPELSTAPPERS 

Wat: Kom iedere maand wandelen met 
honden uit het dierenasiel. Een 
manier om meer te bewegen, 
anderen te ontmoeten én voor dieren 
te zorgen. Kwispelstap je mee? 

Wanneer: Donderdag 10 september 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

ZOMERSE ZONDAGEN: 

CENTRUMWANDELING
Wanneer: 6 september 

van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Maquette Grote Markt
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00 

KROTTEGEM, WIJK OVER-STATIE 
Wanneer: 13 september 

van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: OLV-Markt
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00 

OP VERKENNING IN HET BERGMOLENBOS 
Wanneer: 20 september 

van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: infobord Oude Zilverbergstraat
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00 

OKTOBER
BANKJESWANDELING  

Wat: Loop tijdens de 10-daagse van de 
geestelijke gezondheid langs de 
bankjes in het centrum. Ze werden 
geclaimd door de organisaties in de 
buurt!

Wanneer: 1 t.e.m. 10 oktober 

KWISPELSTAPPERS 

Wanneer: Donderdag 8 oktober 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

EXTRA: 

11 TRAIL
Wist je dat je de 11 trail ook al wandelend 
kan doen? Ontdek op 25 oktober tijdens 
deze urban tocht ongewone locaties van 
de stad en steun dit goede doel.  

WEEK VAN HET BOS
11 oktober in het Bergmolenbos

WANDELING VAN DE MAAND: 
VAN GRAUW NAAR GROEN 

Wanneer: 18 oktober van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Aan de zijingang van de Oude 

Stedelijke begraafplaats: 
Groenestraat, 2e poort

Inschrijven: via visit@roeselare.be 
of 051 26 24 00

NOVEMBER
VERHALEN VOOR ONDERWEG  

Wat: Kom tijdens deze winterse wandeling 
luisteren naar echte verhalen #VANRSL 
en laat je ontdooien door warme 
soep of lekkere thee met koekjes. 
Gezelligheid troef tijdens de week van 
de smaak!  

Wanneer: Vrijdag 13 november 
van 14.30 u. tot 17 u.
van 18.30 u. tot 21 u. 

Waar: start aan de Grote Markt 
Inschrijven: kan op de website. 

KWISPELSTAPPERS

Wanneer: Donderdag 12 november 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

EXTRA: 

PLANTACTIE
in het Bergmolenbos - 22 november

WANDELING VAN DE MAAND:
STREETARTWALK: PART 1

Wanneer: 15 november van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Kop van de Vaart
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

DECEMBER
DE GEHEIMEN VAN DE NATUUR

Wat: Gidsenservice clé-ann-do begeleiden 
kinderen van 6 tot 12 jaar voor 
een educatieve natuurwandeling 
gekoppeld aan een workshop 
voedingsbollen voor vogels maken. 

Wanneer: 21 december van 10u tot 16u  
Waar: De Lochting (Oude Stadenstraat 15)
Inschrijven: kan op de website.

KWISPELSTAPPERS 

Wanneer: Donderdag 10 december 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

WANDELING VAN DE MAAND: 
ROESELARE, LETTER(S) GEKEND – 
POËZIEWANDELING 

Wanneer: 20 december van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Maquette, Grote Markt
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

JANUARI
WANDELLEZING SVEN ORNELIS 

Wat: Wandelen hielp Sven Ornelis bijna 
tien jaar geleden om meer dan 30 
kilo overgewicht te verliezen. Het is 
intussen zijn dagelijkse verslaving 
geworden. Los van de fysieke 
voordelen is het een manier om één te 
zijn met de natuur, om te ontspannen, 
en om frisse creatieve ideeën op te 
doen. Tijdens deze lezing deelt hij 
graag zijn passie met jullie. 

Wanneer: 19 januari van 19.30 u. tot 21 u.
Waar: KOERS, Polenplein 15
Inschrijven: kan op de website 

KWISPELSTAPPERS

Wanneer: Donderdag 14 januari 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

WANDELING VAN DE MAAND: 
CENTRUMWANDELING 

Wanneer: 17 januari van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Maquette Grote Markt
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

FEBRUARI 
LUNCHWANDELINGEN 

Wat: Wil je de werkdag even doorbreken 
en nieuwe energie en inspiratie 
opdoen? Kom dan naar de 
lunchwandelingen, kruip weg van je 
bureau en haal een frisse neus op! 

Wanneer: elke woensdag 
van 12.15 u. t.e.m. 13.15 u.

Waar: Start en einde aan de Grote Markt 
Inschrijven: kan op de website 

KWISPELSTAPPERS

Wanneer: Donderdag 11 februari 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

WANDELING VAN DE MAAND: 
KLEINE STRAATJESWANDELING 

Wanneer: 21 februari van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: ARhus, Munt 8
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

MAART
VERBORGEN PAREL-ROUTE

Wat: We maken een wandeling langs de 
mooiste groene verborgen parels van 
Roeselare. Vanaf maart zal je de route 
terugvinden op onze site. Zo kan je het 
uitproberen wanneer het jou past. 

INITIATIE BOSBADEN

Wanneer: 6 maart van 10 u. tot 12 u.
Waar: Sterrebos
Inschrijven: op de website 

KWISPELSTAPPERS 

Wanneer: Donderdag 11 maart 
van 14 u. tot 15.30 u. 

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

WANDELING VAN DE MAAND: 
POËZIE WANDELING OP DE RUITER

Wanneer: 21 maart van 14.30 u. tot 16.30 u.
Waar: Iepersestraat 588
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

APRIL
ENCHANTÉ WANDELING 

Wat: Maak tijdens deze wandeling kennis 
met het project Enchanté en zijn 
hartelijke handelaars. Wandel samen 
met enkele ambassadeurs van 
Enchanté langs hun favoriete plaatsjes 
in RSL.

Wanneer: Zaterdag 24 april
van 14 u. tot 16 u.

Waar: Stationsplein  
Inschrijven: kan op de website

DE GEHEIMEN VAN DE NATUUR  

Wat: Gidsenservice clé-ann-do begeleiden 
kinderen van 6 tot 12 jaar voor 
een educatieve natuurwandeling 
gekoppeld aan een workshop. 

Wanneer: 12 april van 10 u. tot 16 u.
Waar: De Lochting (Oude Stadenstraat 15)
Inschrijven: kan op de website.

KWISPELSTAPPERS 

Wanneer: Donderdag 8 april 
van 14 u. tot 15.30 u.

Waar: Oude Stadenstraat 4 
(bij het Dierenasiel)

WANDELING VAN DE MAAND: 
ERFGOEDWANDELING

Wanneer: 18 april van 14.30 u. tot 16.30 u. 
Waar: Paterskerk, Delaerestraat 33
Inschrijven: via visit@roeselare.be 

of 051 26 24 00

KALENDER
20202021


