
 

   

Wandelnieuwtjes Vlaanderen Wandelt 2019           Volg ons ook via 

 
  

Vlaanderen Wandelt, het wandelevenement 
  

Een must voor iedere wandelaar! 

 

Challenge yourself & je moaten en stap mee tijdens Vlaanderen Wandelt. Voor de 

editie 2019 koos Wandelsport Vlaanderen vzw voor Puurs-St. Amands en Roeselare 

als uitvalsbasis. Aspergegemeente Puurs-St. Amands parel van Klein-Brabant en 

Rodenbachstad Roeselare - letterlijk en figuurlijk - het hart van West-Vlaanderen 

hebben genoeg troeven in huis om het wandelevenement te laten uitgroeien tot een 

succesrijke editie.  

   

https://ymlptr5.net/55b17bqbhazaehmwqadamheaiauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/567c8bqbmaaaehmwqazamheakauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/0549dbqbjadaehmwqapamheacauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/71b7dbqbbaiaehmwqapamheapauwmju/click.php


 

Vlaanderen Wandelt Puurs/St.-Amands 

  

Gelegen in het hartje van Klein-Brabant, biedt de gemeente Puurs/St.-Amands een 

brede waaier aan wandelpaden. Stap door het typische broekbos Tekbroek of in het 

prachtige parkbos, het domein van het Hof van Coolhem en in het natuurgebied Hof 

ter Zielbeek. Geniet van het pas aangelegde landschapspark met het Fort van Liezele 

in een groene oase. Of sta oog in oog met de Sint-Pieterskerk, de architecturale 

blikvanger van de gemeente en ook wel kathedraal van Klein-Brabant genoemd. En 

niet te vergeten: Puurs/St.-Amands is de bakermat van de asperge, edele dame 

onder de groenten.  

  

Startplaats: Evenementenhal Binder -  Forum 4 - 2870 Puurs/St.-Amands  

Afstanden: 4 - 7 - 10 - 16 - 21 - 30 - 42 km  Starturen: 07.00-15.00u 

Inlichtingen: Wsv Ibis Puurs vzw - Dhr. Hendrik Van Reck - +32(0) 475.31.17.62 - 

Hendrik_11@hotmail.com 

Web:  www.vlaanderewandelt.be/vlaanderen-wandelt-puurs/ 

   

 

Vlaanderen Wandelt Roeselare 

  

Tijdens Vlaanderen Wandelt Roeselare bewandel je de vele mooie plekjes in de 

Rodenbachstad. Je doorkruist zowel de groene long ten noorden van de stad als het 

aangename stadscentrum. Aan de rand van Roeselare ligt het provinciedomein 

Sterrebos. Met een vijver, speeltuin en het mooie renaissancekasteel, is het er 

heerlijk vertoeven. Breng een bezoek aan KOERS. Het Museum van de Wielersport is 

gratis toegankelijk. Zin in een dorstlesser? Hou halt aan brouwerij Rodenbach en 

bezoek haar imposante foederzaal. Of ontmoet Peegie, de volkse figuur. 

  

Startplaats: Expohallen Roeselare - Diksmuidsesteenweg 400 - 8800 Roeselare 

https://ymlptr5.net/2233ebqbqafaehmwqacamheapauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/32b7bbqbwafaehmwqalamheapauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/32b7bbqbwafaehmwqalamheapauwmju/click.php
https://ymlptr5.net/5b143bqbyavaehmwqakamheaaauwmju/click.php


Afstanden: 5 - 8 - 10 - 14 - 22 - 26 -31 km   Starturen: 7.00-15.00u 

Inlichtingen: Wsv De Colliemolen - Dhr. Dirk Vandeweghe - +32(0) 488.46.69.60 - 

vandeweghedirk@telenet.be 

Web: www.vlaanderenwandelt.be/vlaanderen-wandelt-roeselare/ 

   

Wall of Walk -  een hart voor wandelen! 

  

   

Wie een hart heeft voor wandelen, is zeker en vast 

aanwezig op Vlaanderen Wandelt in Puurs/St. 

Amands en/of Roeselare. 

  

Breng een bezoek aan de Wandelsport Vlaanderen 

promostand en schrijf je Hart voor Wandelen slogan, 

quote, haiku of boodschap op onze WALL OF WALK.  

  

De vijf origineelste of leukste hartjes voor wandelen 

belonen we met een tof Wandelsport Vlaanderen vzw 

geschenk.  

   

Vlaanderen Wandelt, een WalkOn wandeling 

  

Stappen voor gelukkige mensen in een 

betere wereld is het engagement dat we 

met ons allen willen aangaan tijdens 

Vlaanderen Wandelt. Waar we vorige 

edities volop hebben ingezet op de 

integratie van jonge gezinnen en 

andersvaliden kiest WalkOn 2019 voor 

het MILIEU. We zijn bijzonder verheugd 

dat MOOIMAKERS zich als partner 

aansluit.  

 

Het Mooimakers activatieteam is aanwezig met bakfiets om opruimmateriaal uit te 

delen en afval in te zamelen. Tevens zullen de Mooimakers animatoren het klokhuis, 

de peuk en het blik de wandelaars/deelnemers sensibiliseren om gericht afval te 

sorteren. Wandelaars die helpen opruimen worden beloond met een leuke gadget. 

  

Breng een bezoek aan de Vayamundo WalkOn-stand en vraag je WalkOn-

wandelcriterium spaarkaart. Wie de kaart laat afstempelen op elke WalkOn-tocht 

maakt kans op een prijs. 

   

  

Goed op weg 
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De organisatoren van Vlaanderen Wandelt in zowel 

Puurs/St.-Amands als in Roeselare hebben extra 

inspanningen geleverd om voor een startplaats te kiezen 

die vlot bereikbaar is via het openbaar vervoer of per 

fiets. 

Wandel je op 28 april mee? Laat je inspireren door de 

leden van Wandelclub Nieuwpoort vzw. Zij engageren 

zich om met z'n allen op een duurzame manier naar 

Vlaanderen Wandelt te komen. Een straf plan. Want in 

tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, kiezen 

Vlamingen in hun vrije tijd vaker voor de auto dan voor 

verplaatsingen naar werk of naar school.  

Ga samen #goedopweg naar Puurs/St.-Amands of Roeselare en haal meer plezier 

uit Vlaanderen Wandelt.  

   

Promodorp 

  

Ga tijdens Vlaanderen Wandelt zeker ook eens langs op de info- en/of doestanden 

van de partners van Wandelsport Vlaanderen vzw.  Je kan er niet alleen terecht voor 

info over wandelkledij en -schoenen of tips voor je nieuwe vakantiebestemming. Bij 

sommige krijg je een gadget of maak je zelfs kans iets te winnen!  

  

Vlaanderen Wandelt in samenwerking met  
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