
WAT JE
EERST MOET

WETEN
- Alle tekstvragen staan 
in volgorde van het te 
volgen traject. Na elke 
tekstvraag vind je drie 
mogelijke antwoorden 
waarvan er telkens één 
juist is, of meerdere. 
Hoofdletters of kleine 
letters spelen geen  
rol bij het antwoord,  
de spelling wél.
- Langs het parcours 
hebben we ook een 
aantal detailfoto’s  
genomen. Die vind je 
aan de zijkant. Per zone 
moet je twee foto’s 
zoeken. Plaats bij elke 
foto in welke zone je 
hem vindt.
- De antwoorden op  
alle vragen vind je op  
libelle.be/wandelzoek-

tocht-roeselare. Je  
kunt ze meenemen  
op je tocht ze of nadien  
rustig bekijken.
- Je start met deze 
zoektocht aan het  
infokantoor van  
Toerisme Roeselare 
(Polenplein 15). Alle info 
rond parkeren vind je 
op parkeren.be/roese-
lare/parkeerbeleid.  
Het station ligt op  
wandelafstand van  
het centrum.
- We vragen om de  
privacy van de bewo-
ners te respecteren  
en geen privéterrein te  
betreden. I.v.m covid 19 
vragen we ook om de 
van kracht zijnde maat-
regelen te respecteren.

KAREN: “Welkom in Roeselare! Het is de 
stad waar Libelle-uitgever Roularta z’n 

hoofdkantoren heeft, dus ik kom hier vaak. 
De stad combineert cultuur met veel groen 
en rijke traditie met moderne elementen. 

Kortom: de perfecte plek voor een leuke 
wandelzoektocht!”

W A N D E L Z O E K T O C H T

START

ZONE 1

Je verlaat het kantoor voor Toeris-
me waar ook het wielermuseum 
‘KOERS’ is gevestigd (Polenplein 15) 
en je bekijkt de imposante voor- 
gevel van het gebouw.
Het antwoord op vraag één vind je 
op een gedenksteen met “KONINK-
LYKE WEST-VLAAMSCHE BRAND-
WEERBOND”. Tip: lees nog even de 
tekst in het kadertje ‘Wat je eerst 
moet weten’ waarin o.a. staat dat  
er bij de mogelijke antwoorden  
minstens één juist is, maar het  
kunnen er dus ook meerdere zijn...

Polenplein –  
Grote Markt

ZONE 2
Sint-Michelsplein – 
Arme-Klarenstraat

Welk beroep of ambt oefende 
ene ‘René Cauw’ uit?

	 		Brouwer 
 		Schepen in Roeselare
	 		Kunstschilder

Op welke datum werd het 
heropgebouwde ‘Rousselare 

aan het H. Hert van Jesus 
toegewyd’?

	 		11 juni 1925
	 		21 juni 1926
	 		21 juni 1925

Wie was volgens de gegevens 
die je hier op een infobord 
kunt lezen, de geestelijke 

vader van ‘Peegie’?

		Geert Vanallemeersch
		Willem Denys
		Wim Vermeulen

Met 
hoofdredactrice 

Karen door 
Roeselare

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

Welke foto  
hoort waar?

Aan weerszijden van de toegang  
tot het infokantoor zijn er 2 door- 
gangen voor wandelaars en fietsers. 
Met je gezicht naar de toegang  
gericht start je langs de rechter-
doorgang een kleine wandeling rond 

Deze straat geeft uit op de Grote 
Markt. Hier blijf je rechtdoor stap-
pen met aan je linkerzijde het stad-
huis en daarnaast het belfort.

Aan de rijweg neem je links en 10 
meter verder steek je via het zebra-
pad de straat over om daarna links 
te nemen. Even verder bocht je 
mee rechtsaf, Sint-Michielsplein.

het infokantoor/museum. Tip:  
vergeet de foto-opdracht niet en 
kijk hier al uit naar de eerste detail-
foto. Tijdens je wandeling ga je op 
zoek naar een infobord met daarop 
de oplossing van de volgende vraag.

Wat was de naam van  
de IX (= negende) bisschop 

van Brugge?

	 		De Wilde
	 		Moens
	 		Malou

Je ziet hier voor een zijgevel van  
de Sint-Michielskerk een gedenk- 
monument voor een groot Vlaams 
polyfonist.

ROESELARE

 
Welke familienaam is links 

van ‘IEPER’ vermeld?

	 		De Brouwer
	 		Landerwyn
	 		Maes

KAREN:Sta zeker even stil bij 
het standbeeld van  

Marie-Louise De Meester, een 
grande dame die zich wijdde 

aan behoeftigen en een  
nieuwe kloosterorde stichtte.

Je volgt verder het pad dat je rond 
het museum en terug naar het  
Polenplein leidt. Aan de straat neem 
je nu links, je stapt dus voorbij de in-
gang van het infokantoor/museum.
Aan huisnr. 10 steek je de straat 
over via het zebrapad. Daarna blijf je 
de huizen links van je houden. Aan 
het einde van het plein ga je links, 
naar de Nonnenstraat.

KAREN:Ook gesupporterd voor 
‘onze’ Wout tijdens het WK 

wielrennen? Vlaanderen blijft 
hét walhalla van de wieler-
sport, het museum ‘KOERS’ is 
dan ook een echte aanrader!

Wat is, volgens de gegevens op 
dit monument, de familie-
naam van deze polyfonist?

	 		Willaert
	 		Willart
	 		Willaart
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ZONE 5

De Munt –  
Jan Mahieustraat

ZONE 4
Stadspark –  
Noordstraat

Albrecht Rodenbach stierf op 
23-jarige leeftijd op 23 juni 

1880. Rond welk uur overleed 
hij die dag?

		Rond 21 uur
		Rond 22 uur
		Rond 23 uur

Wie is de maker van het beeld 
‘Don Quichot van La Mancha’ 

dat je hier op dit plein 
aantreft?

		Wim Delvaux
		Frank Swinnen
		Paul Deschrijver

Hoeveel keer komt het woord 
‘gebed’ in de tekst van dit 

gedicht voor?

	 		1 keer 
 		2 keer
	 		3 keer

Vul aan: ‘Aan den moedigen 
Vlaamschen ........................................’’

		kamper 
		voorvechter
		strijder

Aan het einde van de straat loop je 
rechtdoor zodat je op de Oude  
Stedelijke Begraafplaats belandt. Na 
de militaire begraafplaats sla je het 
eerste paadje rechts in, je volgt dus 
het bordje richting het praalgraf van 
Albrecht Rodenbach. Op dit graf- 
monument vind je het antwoord  
op volgende vraag.

Na je bezoek aan het graf begeef je 
je terug naar het hoofdpad waar je 
rechts richting uitgang van het kerk-
hof stapt. Zo beland je in de Groe-
nestraat (verderop aangegeven) die 
je voorzichtig oversteekt en daarna 
rechts volgt. Aan het einde neem je 
aan de driesprong een scherpe bocht 
naar links. In deze straat steek je aan 
het eerste zebrapad over en aan de 
overzijde neem je links. Je volgt de 
straat tot net voorbij het huis met 
huisnummer 30. Daar sla je rechtsaf. 
Een wandelpad leidt je naar het 
Grote Bassin in het Stadspark.

Je slaat nu de Arme-Klarenstraat in 
(het straatnaambordje hangt aan 
een verkeerspaal links van de straat) 
die recht tegenover de hoofdingang 
van de kerk ligt. Aan de rechterzijde 
van deze straat vind je op plexi het 
prachtige en sterk ontroerende  
gedicht ‘Het Klooster’ van de  
beroemde Roeselaarse schrijver  
en dichter Albrecht Rodenbach. 

KAREN:Hou in het stadspark 
even halt bij de Tutjesboom, 
met aan elke tak tientallen 

kleurrijke tut-lintjes. Wat een 
vertederend beeld!

Aan het water sla je rechtsaf,  
richting een muur met het opschrift  
‘Espace Dogbo’. Je stapt door de 
muuropening en bemerkt een  
infobord met bovenaan opnieuw 
‘Espace Dogbo’.

Net na huisnr. 52 sla je linksaf, 
De Munt. Je vindt hier een nieuw 
aangelegd plein met zowel  
handelszaken als woongelegenheid.  
Rechts zie je het Arhus, een druk- 
bezocht kenniscentrum.

Je verlaat deze site terug langs de 
muuropening, je neemt rechts en 
even verder sla je het eerste voet-
pad rechts in. Aan de T-splitsing volg 
je rechts. Je steekt even verder de 
straat over en je blijft het wandelpad 
volgen. Aan de splitsing links nemen 
en richting de straat lopen.
Aan de straat rechts afslaan, Noord-
straat (verderop aangegeven). Ter 
hoogte van huisnr. 86 verlaat je het 
rechtervoetpad door het zebrapad 
over te steken. Vanaf dit punt blijf je 
de straat nu langs het linkervoetpad 
verder aflopen en ga je op zoek naar 
een infobord met daarop de oplos-
sing van volgende vraag. 

Aan het einde van het plein steek  
je de straat over en neem je links, 
Henri Horriestraat. Daarna de eer-
ste straat rechts inslaan, Hendrik 
Consciencestraat. Aan het kruispunt 
rechtdoor zodat je op een nieuw 
aangelegd plein belandt met in het 
midden het levensgrote en prachti-
ge beeld van Rodenbach met de 
blauwvoet in de hand. Op dit De 
Coninckplein wandel je tot aan de 
ingang van de Sint-Amandskerk die 
nu dienst doet als Lokaalmarkt waar 
op vrijdag plaatselijke producenten 
hun verse waren te koop aanbieden.
Met je rug naar de ingang van deze 
voormalige kerk spot je schuin links 
een monument met de naam ‘De 
Roeselaarse Biggenmarkt’.

ZONE 6
Ooststraat – Polenplein

Je stapt nu terug naar de straatkant 
en het kruispunt waar je links de  
Jan Mahieustraat volgt.

Aan het einde van de straat rechtsaf, 
de Ooststraat in, dé winkelstraat van 
Roeselare. Volg het rechtervoetpad. 
Vanop dit voetpad zie je aan een 
gevel aan de overzijde van de straat 
het antwoord op volgende vraag.

De Ooststraat geeft uit op de Grote 
Markt. Ter hoogte van huisnr. 23 
steek je voorzichtig de straat over, 
rechtdoor richting stadhuis, je houdt 
de huizen dus links van je. Net voor 
het stadhuis sla je linksaf zodat je 
opnieuw in de Nonnenstraat belandt. 
Die geeft uit op het Polenplein waar 
je wandeling eindigt aan het info- 
kantoor van Toerisme Roeselare.

Verderop en steeds aan de rechter-
zijde van de straat vind je onderaan 
een gevel een gedenksteen met 
daarop de gegevens waarmee je de 
laatste vraag kunt beantwoorden.

Welke familienaam van een 
burgemeester is vermeld op 

dit monument?

	 		Declercq
	 		Spillebout
	 		Mahieu

Vul aan: ‘Dit huis is ________ 
genaamd’.

		De Vlinder
		De Tijger
		De Leeuw

Wat is de familienaam van de 
Zeereerwaarde Moeder die op 

8 april 1857 in een huis in 
deze straat geboren werd?

		De Schrijver
		De Keyser
		De Meester

Wie was op 4 juli 2017  
burgemeester van Dogbo?

		Vincent Akacpo
		Vincent Acakpo
		Vincent AcackpoOp welke leeftijd vertrok 

Marie-Louise De Meester 
naar Zuid- India om er  

te werken bij arme weeskin-
deren?

		36 jaar
		38 jaar
		40 jaar

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE ..... 

ZONE 3
Oude Stedelijke Begraaf-

plaats – Grote Bassin

Je blijft de kerk aan je rechterzijde 
houden tot net voorbij de hoofd- 
ingang. Daar prijkt een krachtig 
standbeeld van zuster De Meester.

KAREN:De oude Begraaf-
plaats heeft de allure van Père 
Lachaise in Parijs. Je dwaalt er 
door een stil decor van bomen 

met in hun schaduw  
monumentale tombes.


