
 

 

Een verhaal over dromen en doorzetten, over tranen van pijn en tranen van geluk; 

Over een begeesterd groepsgevoel en vriendschap voor het leven; 

Een verhaal over gewone mensen, tot bijzondere dingen in staat… 

 

Rollend door Vlaanderen 2017 is een rolstoeltocht langs de Frontlinie van W.O. I 

ten voordele van Talentri Zuid-Afrika 

van vrijdag 7 juli tot en met maandag 17 juli 2017 
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Grensverleggend 

sfeerbeelden Rollend door Vlaanderen 2015 
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7 jaar Rollend door Vlaanderen 

Het sociaal project Rollend door Vlaanderen werd bedacht door trekker Matthias Velghe.  

Matthias had een droom: Het parcours van de Ronde van Vlaanderen afleggen in zijn rolwagen. Hij 

wilde de buitenwereld tonen dat hij een zware inspanning aankon, ondanks zijn beperking.  

Met ‘Rollend door Vlaanderen’ willen personen met een fysieke beperking geld inzamelen voor 

een sociaal project door een sportieve prestatie te leveren. 

Rollend door Vlaanderen 2010 

In 2010 was het opzet om elke dag een stuk van de Ronde van Vlaanderen af te leggen.  

De Rollers overnachtten iedere nacht op een andere plaats. De dag-etappes waren 25 à 30 km lang, 

wat zeker zowel voor de Rollers als voor hun rolwagens een enorme uitdaging was.  

Dat jaar ging de opbrengst integraal naar SCAD (Social Change And Development) in India. 

Het parcours in 2010 begon op donderdag 5 augustus te Brugge en eindigde op zondag 15 augustus 

in Geraardsbergen. 

Rollend door Vlaanderen 2013 

In 2013 legden de Rollers in elke Vlaamse provincie een stuk van een wielerkoers af, gebaseerd op 

wielerkoersen voor beroepsrenners. Elke dag reden ze zo’n 30 km. Het parcours werd zo opgesteld 

dat ze in elke Vlaamse provincie plaatsen aandeden met een SAVE-bord (Samen Actief voor Veilig 

Verkeer) = Bord geplaatst door Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).  

De opbrengst ging naar Getuigen Onderweg, een project van Rondpunt ‘Je bondgenoot na een 

verkeersongeval’. 

Dit parcours begon op zaterdag 27 juli in Leopoldsburg en eindigde op woensdag 7 augustus te 

Torhout. 

Rollend door Vlaanderen 2015 

In 2015 rolden ze de volledige kustlijn af. Ze sensibiliseerden hiermee tot begrip voor personen met 

een beperking die graag op vakantie gaan aan de kust tijdens het hoogseizoen. Vragen die werden 

gesteld: Kunnen we in groep naar een themapark? Worden we goed onthaald in de horeca als we 

honger of dorst hebben? Worden we als ‘kleurrijke’ dan wel als ‘lastige’ groep onthaald door de 

vakantiegangers wanneer we samen de zeedijk afrijden?  

Een fonds voor Mantelzorgers was de begunstigde. 

Dit parcours ging door van vrijdag 3 juli tot en met maandag 13 juli en ging van De Panne tot Knokke- 

Heist. 
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Rollend door Vlaanderen 2017 – ‘Grenzen Verleggen’ 

Met de editie van 2017 willen we het eigen kunnen van personen met een beperking verkennen. De 

grenzen verleggen van wat we zelf mogelijk achten. Wederzijdse waardering creëren voor de 

onderlinge steun van een inclusieve actiegroep: mensen met en zonder beperking . 

Met het thema ‘Grenzen Verleggen’ willen we belichten hoe het was om als burger te leven in 

Vlaanderen tijdens en na WO I. Hoe hielp het verleggen van de grenzen van hun kunnen de burgers 

en soldaten om deze donkere periode door te komen en erna hun leven opnieuw een waardevol 

bestaan te geven. 

 We belichten het jaar 1917 van beide kanten: zowel vanuit de visie van de soldaten, als vanuit 

die van de burgers. 

 We gaan langs de frontlinie zelf, maar bezoeken ook de gemeenten aan de rand. 

 We leren meer over het dagelijkse leven in de periode 1914-1918 in Zuid West-Vlaanderen.  

 Grenzen verleggen doen we ook door de taalgrens over te steken met een bezoek aan 

Ploegsteert en de landsgrens met een bezoek aan Bailleul. 

We gaan op sponsortocht ten voordele van Talentri , het sociaal project  in België en Zuid-Afrika. 

We leggen de tocht af met een vast team, maar gedurende de tocht kunnen ook andere mensen 

(met en zonder een beperking) voor één of meerdere dagen aansluiten . 

 

Rollend door Vlaanderen Administratie: Marleen Vanoverbeke Stortingen: rek. nr. BE89 3850 5605 8585 
Dominiek Savio Instituut vzw T: 051 230 753 (tijdens kantooruren) op naam van Dominiek Savio Instituut vzw 
Koolskampstraat 24 GSM: 0497 46 83 50 met vermelding ‘Rollend door Vlaanderen’ 
8830 Gits rollenddoorvlaanderen13@gmail.com fiscaal attest vanaf 40 € 

  

ROLLEND DOOR VLAANDEREN 
van 7 tot en met 17 juli 2017 

www.rollenddoorvlaanderen.be 

mailto:rollenddoorvlaanderen13@gmail.com
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Samen onderweg… 

De Rollers 2017 gaan als groep en gemotiveerd op weg. 

 

 

  

“Ik ben Davy en werk voor de tweede keer mee 
met Rollend door Vlaanderen. Ik ben 
verantwoordelijk voor het rondvoeren van de was 
in het dagcentrum. Rollend door Vlaanderen vind 
ik spannend om te doen. Het is een leuk project 
omdat je er mensen mee gelukkig kunt maken. 
Ook omdat hierdoor de mensen niet meer zo het 
gedacht zullen hebben dat rolstoelgebruikers 
minder kunnen. Ik zou graag hebben dat dit dankzij 
Rollend door Vlaanderen niet meer zo’n taboe is. Ik 
doe mee omdat ik iets wil betekenen voor de 
maatschappij.” 

Farid is 38 jaar. Hij neemt in 2017 voor de derde 
keer deel aan Rollend door Vlaanderen. Zijn 
redenen om mee te doen zijn: 
- De groepssfeer 
- Omdat hij erg graag met zijn rolwagen 

rondrijdt. 
- Voor de grote, sportieve uitdaging. 
Farid is een charmante heer, geliefd door alle 
vrouwen, die in zijn vrije tijd graag op reis gaat 
naar zijn familie in Marokko. 

“Ik ben Freddy en ben 56 jaar. Mijn hobby's zijn 
computer en reizen. Buiten mijn reizen doe ik nog 
andere dingen. Ik rij graag rond en kan mij uitleven 
in het rondbrengen van de post binnen het 
dienstencentrum Gidts en mee te rijden met 
Rollend door Vlaandern. Ik rij voor de vierde keer 
mee. 
 

Ik ben blij dat ik door mee te rijden iets kan 
betekenen voor anderen.” 
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“Ik ben Kenny en ik ben 23 jaar. 
Je vindt me terug in mijn elektrische rolwagen waar 
ik heel graag mee rond rij. 
Mijn hobby's zijn naast de vele ritjes, hockey en met 
vrienden iets samen doen!  
Als het weer wat tegen zit vind je mij in mijn kamer 
waar ik naar tv kijk. Veel sport en actie films :) 
Zoals je hierboven leest vind ik het belangrijk om te 
investeren in vriendschap!  
Mijn motivatie om mee te doen aan Rollend door 
Vlaanderen is ten eerste omdat het een hele leuke 
en sociale bedoening is! 
Ook omdat het een enorme uitdaging is voor me.” 

“Ik ben Olivier Wyseur en ik ben 25 jaar. 
Ik doe begeleid werk bij de post in Mariasteen. 
Ik moet met mijn scooter vier kantoren bezoeken 
en vragen of er geen post is voor de overkant. Op 
dinsdagnamiddag help ik mee in het 
wereldwinkeltje. 
Dit jaar neem ik voor de tweede keer deel aan 
Rollend door Vlaanderen! Een echte uitdaging! 
Ik doe mee met mijn elektrische scooter. 
In 2017 krijg ik opnieuw de kans om mee te rollen 
met Rollend door Vlaanderen, en die kans laat ik 
zeker niet liggen!” 

Matthias is bedenker van Rollend door 
Vlaanderen. 
“Ik ben rolstoelhockeyspeler en supporter van 
K.A.A. Gent. 
Mijn motto: Ga voor wat je vandaag kan doen en 
wacht niet tot morgen!“ 

Matthias hoopt dat Rollend door Vlaanderen mag 
blijven bestaan. 
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…voor het project Talentri in Zuid-Afrika! 

De opbrengst van deze sponsortocht gaat integraal naar het project Talentri in Zuid-Afrika. 

Talentri Zuid-Afrika (www.talentri.org ) 

Een project dat steun geeft aan kinderen in nood door middel van het aanbieden van basisbehoeften 

en hulp bij hun talentontwikkeling. 

Missie 

Talentri gelooft als non-profit organisatie dat talentontwikkeling de sleutel is om de zwakkeren in 

onze maatschappij op duurzame wijze een stap vooruit te helpen. 

 Art From Specials & Setlhare Sa Dineo 

 Talentri ondersteunt op vandaag concreet volgende projecten: 

# Art from Specials (België): talentontwikkeling van mensen met een handicap; 

# Setlhare Sa Dineo (Zuid-Afrika): talentontwikkeling van kansarme -  & weeskinderen in   

    Zuid-Afrika 

Door het ineenvlechten van beide projecten kan het dat ‘Personen met een handicap in België 

helpen kansarme kinderen in Zuid-Afrika’. 

 

 

Veronique kan de financiële en daadwerkelijke steun van Rollend door Vlaanderen gebruiken om de 

stap naar meer professionalisering te maken en continuïteit binnen Talentri te garanderen. 

Alle info over Talentri Zuid-Afrika kan u vinden op www.talentri.org.  

http://www.talentri.org/
http://www.talentri.org/
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Traject Rollend door Vlaanderen 2017 

vrijdag 7 juli – RIT 1 

         

 

 

 

 

Gits – Keiem (Diksmuide): rit rollend van DSI via Hooglede, Kortemark, Koekelare naar 

Spieckerhof, Zijdelingstraat Keiem 

± 32 km 

 

 

zaterdag 8 juli – RIT 2 

 

 

 

 

 

 

 

rollend door centrum Diksmuide voor een bezoek aan de IJzertoren en langsheen de 

Dodengang terug naar Keiem 

± 18 km 

 

zondag 9 juli - rustdag Spieckerhof, Keiem 

 

 

 

 

DIKSMUIDE 

HOOGLEDE KOEKELARE KORTEMARK 
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maandag 10 juli – RIT 3 

            

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

vertrek uit Keiem, busrit naar Loker met stopplaatsen in Veurne en Alveringem – rollend van 

Oeren/Alveringem via Lo-Reninge naar Vleteren – dan verder met de bus naar 4Windenhof 

Loker, Gildestraat 4 

± 22 km 

 

dinsdag 11 juli - rustdag 4Windenhof, Loker (Heuvelland) 

 

woensdag 12 juli – RIT 4 

 

 

 

 

  

 

Loker– Poperinge Talbot House en terug – heen via Lijssenthoek, terug via Reningelst 

± 25 km 

 

donderdag 13 juli - rustdag 4Windenhof, Loker (Heuvelland) 

POPERINGE 

VEURNE ALVERINGEM 

LO-RENINGE VLETEREN 
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vrijdag 14 juli – RIT 5 

 

 

 

rit van Loker via Bailleul (FR) naar Kemmel De Lork Kattekerkhofstraat 2 Kemmel 

± 15 km 

 

zaterdag 15 juli - rustdag De Lork, Kemmel 

 

zondag 16 juli – RIT 6 

         

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

busrit van Kemmel naar Staden 

rollend van Staden via Houthulst naar Langemark-Poelkapelle – met de bus naar Tyne Cot 

Cemetary, waarna we rollend door Zonnebeke Ieper bereiken voor een bezoek aan het 

Flanders Field museum met ’s avonds: the Last Post – busrit terug naar Kemmel 

± 28 km 

STADEN HOUTHULST LANGEMARK-POELKAPELLE 

ZONNEBEKE IEPER 

BAILLEUL (France) 
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maandag 17 juli – RIT 7 

         

 

 

 

 

 

 

We verlaten Heuvelland rollend van Kemmel via Mesen naar Ploegsteert 

± 13 km 

’s avonds in Ploegsteert afsluit met Rollers en buddy’s – ’s avonds busrit naar Gits 

 
  

HEUVELLAND MESEN KOMEN 
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Sponsorovereenkomst ‘Rollend door Vlaanderen 2017’ 

Gouden sponsorpakket  

800 euro 

 

Wat bieden wij aan? 

- Betrokkenheid bij alle media-aandacht en sampling (te bespreken) 

- vermelding op de digitale media* (vanaf datum uw storting) 

- vermelding in alle correspondentie** (vanaf datum uw storting) 

- uitnodiging voor 2 personen naar de afsluitbarbecue op 

vrijdagavond 26 augustus 2017 

- factuur indien gewenst 

 

 

Zilveren sponsorpakket  

550 euro 

Wat bieden wij aan? 

- vermelding op de digitale media* (vanaf datum uw storting) 

- vermelding in alle correspondentie (vanaf datum uw storting) 

- uitnodiging voor 2 personen naar de afsluitbarbecue op 

vrijdagavond 26 augustus 2017 

- factuur indien gewenst 

 

 

Bronzen sponsorpakket  

300 euro 

Wat bieden wij aan? 

- vermelding op de digitale media* (vanaf datum uw storting) 

- uitnodiging voor 2 personen naar de afsluitbarbecue op 

vrijdagavond 26 augustus 2017 

- factuur indien gewenst 

 

 

* website www.rollenddoorvlaanderen.be  - twitter en facebook (samen ruim duizend volgers) 

** correspondentie: mailverkeer naar o.a. media, gemeentes, partners, deelnemers en vrijwilligers 

 

 
Rollend door Vlaanderen Administratie: Marleen Vanoverbeke Stortingen: rek. nr. BE89 3850 5605 8585 
Dominiek Savio Instituut vzw T: 051 230 753 (tijdens kantooruren) op naam van Dominiek Savio Instituut vzw 
Koolskampstraat 24 GSM: 0497 46 83 50 met vermelding ‘Rollend door Vlaanderen’ 
8830 Gits rollenddoorvlaanderen13@gmail.com fiscaal attest vanaf 40 € 

ROLLEND DOOR VLAANDEREN – www.rollenddoorvlaanderen.be  

van 7 tot en met 17 juli 2017  

www.rollenddoorvlaanderen.be 

http://www.rollenddoorvlaanderen.be/
mailto:rollenddoorvlaanderen13@gmail.com
http://www.rollenddoorvlaanderen.be/
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Uw gegevens: 

Naam   ..............................................................................................................................................  

Adres   ..............................................................................................................................................  

Postnr & gemeente   ..............................................................................................................................................  

Contactpersoon   ..............................................................................................................................................  

BTW-nummer   ..............................................................................................................................................  

Contactgegevens                ……..……………………………     ………………………………………..    ………………………………........... 

E-mailadres  ..............................................................................................................................................   

sponsort het project Rollend door Vlaanderen 2017 en tekent in voor 

 het gouden sponsorpakket (800 euro)   

 

 het zilveren sponsorpakket (550 euro)  

 

 het bronzen sponsorpakket (300 euro)  

 

 het storten van ................................. € *  

 

 graag een factuur 

 

 graag een factuur 

 

 graag een factuur 

 

 graag een factuur  OF      een fiscaal attest

 

bedrag in letters = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

op rek. nr. BE89 3850 5605 8585 op naam van 

Dominiek Savio Instituut vzw 

met vermelding ‘Rollend door Vlaanderen’ 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

* fiscaal attest vanaf 40€ 

Contactgegevens: 

 

Rollend door Vlaanderen  Administratie: Marleen Vanoverbeke 
Dominiek Savio Instituut vzw  T: 051 230 753 (tijdens kantooruren) 
Koolskampstraat 24  GSM: 0497 46 83 50 
8830 Gits  rollenddoorvlaanderen13@gmail.com  

ROLLEND DOOR VLAANDEREN 

van 7 tot en met 17 juli 2017  

www.rollenddoorvlaanderen.be 

mailto:rollenddoorvlaanderen13@gmail.com


www.rollenddoorvlaanderen.be 
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In samenwerking met: 

  

Stad Diksmuide Gemeente Heuvelland 

  
Gemeente Houthulst Stad Ieper 

  

Gemeente Koekelare Stad Komen-Waasten 

  
Gemeente Kortemark Gemeente Langemark-Poelkapelle 

  
Gemeente Hooglede Gemeente Staden 

 
 

Gemeente Alveringem Stad Lo-Reninge 

  

Stad Mesen Stad Poperinge 

 

 
Stad Veurne Gemeente Vleteren 

 
 

Gemeente Zonnebeke Dienstencentrum Gid(t)s 

 



www.rollenddoorvlaanderen.be 
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Praktische informatie 

CONTACTGEGEVENS: 

Rollend door Vlaanderen 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Koolskampstraat 24 

8830 GITS 

Administratie: Marleen Vanoverbeke 

 051 23 07 53 (tijdens kantooruren) 

  0497 46 83 50 

@ rollenddoorvlaanderen13@gmail.com 

Uw steun:  

ING - IBAN: BE89 3850 5605 8585 - BIC: BBRUBEBB 

Op naam van Dominiek Savio Instituut vzw 

Mededeling “Gift Rollend door Vlaanderen” 

Fiscaal attest vanaf 40 € 

DEELNEMERS: 

Naast onze Rollers, trekker, coördinator en vast administratief team, wordt Rollend door Vlaanderen 

ondersteund door een wisselend team van vrijwillige medewerkers, in totaal een honderdtal 

personen. Deze vrijwilligers worden ingezet op verschillende domeinen, zowel in de voorbereiding 

als tijdens de tocht zelf: administratie, logistiek, catering, medische en dagelijkse verzorging van de 

rollers, vervoer… 

 
Het vast Rollend door Vlaanderen-team (van links naar rechts):  

rechtstaand Nele Samaey en Marleen Vanoverbeke,  

vooraan Matthias Velghe en Luc Masschelein. 

zittend vooraan links: Veronique Deruyter, behartiger van Talentri 

mailto:rollenddoorvlaanderen13@gmail.com

