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2 Wandel- en fietspad Kleine Bassin
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Ontdek wereldse verhalen en laat je verrassen tijdens
het wandelen door onze mooie stad. Je kan genieten
van sprookjes verteld door mensen die een traject
volgen om Nederlands te leren. De route leid je via
kindvriendelijke plekken in de stad waar je als ouder
even kan verpozen terwijl de kinderen spelen. In de
wereldwinkel krijg je - tijdens de openingsuren - een
fairtradehapje, wat energie voor onderweg.
(Het aanbod in de wereldwinkel geldt tot en met
18 april 2021)

Het konijn dat bananen wilde eten, verteld door
Chaveasna

Basketkooi Stationsplein
De houthakker en de leeuw, verteld door Nawfal
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De Coninckplein
João de Barro, verteld door Josineide
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Speelplein Noordhof
De domme geit, verteld door Samah

Kleine Bruanestraat
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Speelplein TRAX
De twee verliezers en de sluwe vos, verteld door
Mohammed
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Op 6 locaties, aangeduid met een nummer op de
kaart, vind je een bord met een QR code. Achter deze
QR code zit telkens een mooi verhaal verstopt. Op
de locaties vind je tekeningen gemaakt door Emile
Degryse.
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V.U. Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Pleintje Kokelarestraat
De arrogante olifant , verteld door Lamiae

Van 1 maart totWaen
llen met 18 april
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VERHALEN VOOR ONDERWEG

Je kan de verhalen thuis opnieuw beluisteren via de
website van Visit Roeselare.
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* Activiteiten kunnen wijzigen naar gelang de
geldende coronamaatregelen. Aanpassingen aan
of annuleringen van activiteiten kan je steeds
terugvinden op www.roeselare.be/wandellust
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De kalender en bijkomende
informatie kan je terugvinden op de
website van de stad:
www.roeselare.be/wandellust
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Neem contact op met
Dienst Samenleven via
samenleven@roeselare.be of
051/26 24 64.
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Heb je zelf leuke tips, activiteiten
of vragen? Laat het ons weten!
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Ga op pad en ontdek de vele voordelen van
wandelen. Laat je benen de vrije loop en soigneer
zo lichaam en geest. Begint de wandellust al te
kriebelen? Tot en met april organiseren we enkele
activiteiten die jou laten verwonderen in onze
mooie stad.

MAART
VERHALEN VOOR ONDERWEG
Wat: Was je als kind geboeid door sprookjes
en wil je samen met je kinderen
wegdromen in een ‘fantastische’ wereld?
Dan is ‘verhalen voor onderweg’ iets voor
jou. Ontdek wereldse verhalen en laat
je verrassen tijdens het wandelen door
onze mooie stad met fijne ‘speelprikkels’
onderweg. Aan de hand van QR-codes
op het parcours, ontdek je verschillende
sprookjes verteld door mensen die een
traject volgen om Nederlands te leren.
Met het plan en een smartphone heb je
alles wat nodig is om op 6 locaties in de
stad een leuk verhaal te ontdekken. De
wandeling start aan de Wereldwinkel,
Noordstraat 156, waar je het plan en een
lekker fairtrade-hapje krijgt. De tocht is
ongeveer 2,5 km.
Wanneer: 1 maart 2021 tot en met 18 april 2021

Waar: Provinciaal Domein Sterrebos,
Moorseelsesteenweg 2

KWISPELSTAPPERS
Wat: Ga op stap met de lieve dieren van het
hondenasiel en een begeleider van
buurtsport.
Wanneer: donderdag 8 april 2021
van 14 u. - 15.30 u.
Waar: Grote Markt, Roeselare

Inschrijven: kan via vanrslshop.roeselare.be

Inschrijven: via Buurtsport Roeselare
0496 81 33 02

KWISPELSTAPPERS

VERBORGEN PAREL#VANRSL:

Wat: Ga op stap met de lieve dieren van het
hondenasiel en een begeleider van
buurtsport.

Wat: Iedereen heeft ‘r wel eentje in z’n buurt:
zo’n groen plekje waar je graag eens
passeert en waar de tijd even lijkt stil
te staan. We hebben het niet over de
klassiekers als het Sterrenbos of het
Geitepark. We hebben het wel over unieke,
verborgen, groene plekjes of stiltezones
die voor jou belangrijk zijn. Dat kan een
prachtige boom zijn in een wild stukje bos,
een bankje met een panoramisch uitzicht
of een stukje beekvallei met kleurrijke
bloemen!
Onze stad heeft er heel wat, verborgen
parels! Een voor één bezorgd door
inwoners van Roeselare.

Wanneer: donderdag 11 maart 2021
van 14 u. - 15.30 u.
Waar: Grote Markt, Roeselare
Inschrijven: via Buurtsport Roeselare
0496 81 33 02

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 live-sessie
deelt hij graag zijn passie met jullie.
Waar: De wandellezing gaat digitaal door. Na
inschrijving krijg je jouw link
toegestuurd om deel te nemen.

Ontdek alvast een mooie selectie op de
digitale schatkaart (www.klimaatswitch.be)
en stippel jouw wandeling uit.
Heb je zelf ook een verborgen parel,
laat het ons dan weten via
www.klimaatswitch.be
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Wanneer: donderdag 25 maart 2021 om 20 u.
Inschrijven: kan via vanrslshop.roeselare.be

I
CH

Inschrijven: is niet nodig

Wanneer: zaterdag 6 maart 2021 om 10 u. of 11 u.
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(na 18/04/2021 blijft de wandeling digitaal
beschikbaar via www.visit.roeselare.be)

Wat: Deze mindful walk leert je opnieuw
meer genieten tijdens het wandelen.
Je bent bewuster van je omgeving,
je wandeltechniek, je ademhaling en
ervaart minder stress.
Tijdens deze 1 uur-durende sessie kom je
er alles over te weten.
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MINDFUL WALK
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10.000 STAPPENCLASH
Wat: Wandelen is de goedkoopste manier van
bewegen. Hoeveel stappen moet je dan
zetten voor een gunstig effect op je
gezondheid? 10.000 stappen per dag
is ideaal voor volwassenen, 8.000 voor
65-plussers. Maar staar je vooral niet
blind op een cijfer: elke stap telt!
www.gezondleven.be
Wanneer: mei 2021
Meer informatie: www.roeselare.be/wandellust

