
 

     
 
 

Wandelen, fietsen, speuren en winnen! 
Zomerzoektochten 2019: "Roeselare gezien? Roeselare gevonden!" 
 
Gezinssport Vlaanderen verwelkomt je deze zomer (van 1 juli tot en met 30 september) graag 
op haar jaarlijkse wandel- en fietszoektochten in de provincie West-Vlaanderen. Deze zomer 
zijn we te gast in Roeselare. Te voet of met de fiets vertoeven we in het hinterland met vlakke 
landbouwgronden. Het kasteel van Rumbeke op het Domein "Sterrebos" is zeker een 
aanrader. Je kan het ontdekken tijdens de zoektochten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels wandelen, fietsen en speuren wij 

op een sportieve manier om Roeselare beter te kennen.  

Maak je keuze uit vier zoektochtformules: wandel-, fiets-, kinderzoektocht en geocaching.  

Met speciaal voor de kinderen is er de zoektocht op kindermaat op hetzelfde parcours als dat 

van de wandelzoektocht.  

Goed gezocht? Dan maak je kans op één van de prachtige prijzen. Een niet te missen uitje met 

de hele familie!  

Info & Contact 

 

 
T 02/507 88 22 
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be 
www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektochten 
 

 

Zomerzoektochten 2019 
Roeselare gezien? Roeselare 

gevonden! 



 

Ontdek de stad met het wielermuseum! 
Te voet of met de fiets laten we je kennismaken met deze prachtige Rodenbachstad. Gekend 
vanwege het lekkere roodbruine bier, maar ook door de Vlaamse dichter en schrijver Albrecht 
Rodenbach. Daarnaast is Roeselare ook een fijne winkelstad én een wielerstad, met een knap 
Wielermuseum 'KOERS' genaamd. Het museum van de Wielersport is een stadsmuseum over 
de geschiedenis van de wielersport. Het is gehuisvest in het oude brandweerarsenaal dat in 
2018 na een restauratie opnieuw de deuren opende. Ondanks de verwoestingen van WOI 
bevat deze stad heel wat architecturale pareltjes, die je zeker zult ontdekken op onze 
zoektochten. 

Ook voor de kinderen werd er terug een aparte zoektocht uitgestippeld. Via leuke vragen, 
rebussen en raadsels laten we de kleinste speurfanaten Roeselare spelenderwijs ontdekken. 
De kinderzoektocht volgt hetzelfde parcours als de wandelzoektocht.  

In het wielermuseum "KOERS" zullen fietsliefhebbers zeker hun hartje ophalen. Het is tevens 
de vertrekplaats voor onze fietstocht van ongeveer 30 km. Je ontdekt het landelijke en groene 
karakter van de regio rond Roeselare, je rijdt het Sterrebos in met als blikvanger een heus 
kasteel en je verkent enkele rustige en authentieke dorpskernen.  

De geocachefanaten kunnen hun hartje ophalen in een specifieke geocache-zoektocht in het 
centrum van Roeselare met Albrecht Roodenbach op de achtergrond.  

Het routeboekje van de wandel- en fietszoektochten en de geocach-info zal vanaf 1 juli 2019 
samen de praktische informatie van Roeselare beschikbaar op de toeristische dienst in het 
wielermuseum 'KOERS'. 
Maar, geen zoektocht zonder prachtige prijzen! Aan alle zoektochten is er een aantrekkelijk 
prijzenpakket verbonden. Naast vakantiecheques voor zomer- en wintervakanties, zijn er 
weekendarrangementen, fietsen, gezelschapsspellen, boeken en vele andere mooie 
naturaprijzen te winnen. Bovendien is er een superprijs voor het beste resultaat van de 
wandel-, fiets- en geocachingzoektocht. 
De wandel- , geocaching- en fietszoektocht van Gezinssport Vlaanderen start op zondag 1 juli 
en loopt een hele zomer lang, tot en met maandag 30 september 2019. Wie wil deelnemen 
koopt een zoektochtenpakket op de toeristische dienst aan het wielermuseum 'KOERS', 
Polenplein 15 te Roeselare . 

 Leden Gezinssport Vlaanderen en leden Gezinsbond betalen betalen € 10,00 voor het 
wandel- en fietszoektochten en het geocachingpakket. 

 Niet leden betalen € 15,00 wandel- en fietszoektochten en het geocachingpakket. 
’Op Weg’-leden nemen gratis deel. 
Via het Fonds Vrijetijdsparticipatie krijg je korting.  
 
Je ontvangt naast het wandel- en fietszoektochten en geocache-boekje, de kinderzoektocht (1 
exemplaar/kind), een stadsplannetje, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en 
bezienswaardigheden.  


