
      

                 
 

MAGISCHE KERST #VANRSL  

 
 

TOELICHTING           19 november 2019  

 

Deze winter wordt Roeselare omgetoverd in de mooiste kerststad van het land. 

De overdekte ijspiste, de kerstmarkt in Lokaal, de Kerstparade, de 

Kerstchaletboulevard,… zorgen voor winterplezier voor jong en oud. Ook als 

shoppingstad heeft Roeselare heel wat te bieden. Om dat extra in de verf te 

zetten worden de kerstshoppingweekends terug bovengehaald. Sfeervolle 

verlichting in het centrum, verlichte bomen, aankleding, acts en muziek dragen 

bij tot een extra kerstbeleving. Beleef een magische KERST #VANRSL! 

 

 

KERSTCHALETBOULEVARD 
De XXXLkerst -en“Moosebar”chalets staan dit jaar centraal op het Stationsplein, 

waar ambiance verzekerd wordt samen met de Tuin van de Kerstman en de 

Kersttrein. De plaatselijke horeca staat in voor de organisatie van de feeërieke 

kerstornamenten. Flaneer tussen de kerstterrassen en de luxueus aangeklede chalets 

waar je kan genieten van een unieke beleving, food & drinks én optredens. 

Opening kerst @ station vrijdag 29 november om 19 u. 

 

 

EINDELOOS SCHAATSPLEZIER 
Nog tot en met 5 januari kan je op de Grote Markt terecht voor een paar uurtjes lekker 

schaatsplezier. Je toont je schaatstalenten op de grootste en duurzaamste ijspiste 

ooit in Roeselare. Daarna drink je een heerlijke kop warme chocolademelk in een van de 

horecazaken op de Grote Markt! Heb je geen schaatsen? Geen probleem, want je kan 

een paar huren! Schaatsen maar!  

Scholen en groepen kunnen reserveren via 0489 38 10 36.of schaatspiste@roeselare.be 

Er is ook terug wheels on ice/christmas on wheels op zondag 8 en 29 december van 

9 u. tot 11.30 u. Waarbij de ijspiste helemaal ter beschikking wordt gesteld voor 

rolstoelgebruikers/personen met een hulpmiddel.  

 

 

KERSTNONNENSTRAAT #VANRSL 
Laat je verrassen door een interactieve en sfeervolle verlichting tussen de Grote 

Markt en het Polenplein… 

 

 

SHOPPINGWEEKENDS 
De eindejaarsperiode geldt als dé cadeautjestijd van het jaar. De stad Roeselare 

trakteert je daarom op extra koopzondagen. De feeërieke straatverlichting en gezellige 

horeca-adresjes verwarmen je tijdens de koudste dagen van het jaar. Er staan nog vier 

shoppingweekends op de kalender: 

 



 

 

 

• zaterdag 7 en zondag 8 december 

• zaterdag 14 en zondag 15 december (centrum verkeersvrij + kerstmarkt Goede 

Doelen in de Zuidstraat + alle winkels open) 

• zaterdag 21 en zondag 22 december  (centrum verkeersvrij + kerstmarkt Goede 

Doelen in de Zuidstraat + alle winkels open) 

• zaterdag 28 en zondag 29 december  

• wintersoldenshopping zondag 3 januari 

Eindejaars/kerstshoppingsactie: shopping Roeselare pakt terug uit met een eindejaars-

actie, er zijn maar liefst 10 000 euro aan Roeselare kadobonnen te winnen. Bij 

ieder bezoek aan een winkel/horecazaak zal je 1 of meerdere coupons ontvangen (er zijn 

er 300 000 gedrukt). De ontvangen coupons kan je registreren via de website: 

www.shoppingroeselare.be om te winnen… en om te winnen zal je ook een 

wedstrijdvraag moeten invullen die gaat over de elektronische kaart van de Lijn. Ook de 

Lijn schenkt bovendien 5 gratis jaarabonnementen weg. 

 

Tijdens de eindejaarsshoppingweekends zijn de busritten met De Lijn op het Roeselaarse 

grondgebied gratis en je kan ook lekker lang parkeren vanaf 12 u. op zaterdag (1 euro 

voor 4 uur, 2 euro voor 8 uur) in Ooststraat-Stationsparking, Parking De Munt, de 

Moermanparking en de Wallenparking.  

 

Alle info over eindejaarsshoppen en -activiteiten in het stadscentrum: 

www.visitroeselare.be  of de Facebookpagina ‘Shopping & centrum Roeselare’. 

 

 

 

UNIEK TOTAALSPEKTAKEL: WARM EN ROESELAARS 
26 december 

De Nostalgie Christmas Parade pakt uit met een schitterende praalstoet die door het 

hart van de stad trekt en overal feestelijke kerstsfeer brengt. Kleurrijke figuranten en 

sprookjesachtige praalwagens paraderen doorheen het centrum en verwarmen deze 

winter weer duizend en één families. De stoet staat garant voor een uniek 

totaalspektakel boordevol gezelligheid en amusement.  

 

Vier verenigingen, gaande van dansscholen over koren tot toneelverenigingen, 

krijgen dit jaar de kans om te schitteren tijdens de parade. Geïnteresseerden 

kunnen zich aanmelden via ikdoemee@twice.be. Vervolgens selecteert een jury de 

meest geschikte kandidaten. Ze krijgen ook een artiestenvergoeding. 

 

Op 26 december worden er naar aanleiding van die kerstparade die start om 17 u. ook 

gratis shuttlebussen ingezet. Van 13.30 tot 21 u. vertrekt er om het kwartier een 

shuttlebus vanaf site Schiervelde (halte zwembad) naar het centrum (Wallenparking) en 

ook in de omgekeerde richting. 

 

 

 

SOUNDS OF SILENCE 
Augustinuskerk – Klein Seminarie, Zuidstraat 27 

Midden de drukte van de kerstperiode nodigt De Spil je uit naar een rustige plek in de 

stad, om te luisteren naar twee Klara-podcasts uit de reeks ‘Kant, en Klaar’. Geniet van 

een ogenblik filosofie (te horen via een podcast) en live muziek in de stilte van de 

gerenoveerde Augustinuskerk van het Klein Seminarie.  

 

 

 

http://www.shoppingroeselare.be/
http://www.visitroeselare.be/


 

 

Zaterdag 14 december om 15 u. en 17 u. (duur +/- 45 min) 

Podcast: Filosoof Paul Moyaert / live muziek: klavecinist Jan Devlieger 

Paul Moyaert is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven en 

evenzeer thuis in de filosofie als in de psychoanalyse, bij Lacan, Deleuze en Freud.  

Moyaert werkte onder meer rond de kracht van symbolen, interpreteerde de doodsdrift 

bij Freud, vroeg zich af wat waanzin is en vooral: hoe wij mensen in elkaar steken. Hij 

beantwoordt de Kant-vraag ‘Wat is de mens?’ op een niet evidente manier. Misschien is 

het de woede die ons drijft. En wat moeten we daar dan mee? Filosofie op zijn best! 

Jan Devlieger speelt werk van Bach, Rameau en Hässler op klavecimbel. 

 

 

Zaterdag 21 december om 15 u. en 17 u. (duur +/- 45 min) 

Podcast: filosofisch essayist Joke Hermsen / live muziek: violist Pieter Jansen 

Filosofisch essayist Joke Hermsen is begaan met de hedendaagse mens. We hebben het 

druk, verliezen ons in de oneindige zijwegen van de virtuele wereld, laten ons afleiden 

door elke ‘ping’ op onze smartphone en toch zoeken we - paradoxaal genoeg - naar rust. 

Met Kant vragen we ons af: wat is de mens? En waar zit onze vrijheid dan wel verborgen, 

als we ons chronisch laten verleiden door dingen buiten ons? 

Sinds 2006 is Pieter Jansen eerste violist van het Spectra Ensemble en stichtend lid van 

Trio. Hij bespeelt een viool gebouwd door Marcus Snoeck in Brussel in 1742. De violist 

zal uit de partita’s en sonates voor viool solo van Johann Sebastiaan Bach spelen. 

Gratis toegang, maar wel aangewezen om vooraf te reserveren wegens beperkt 

aantal plaatsen.  

 

Info en tickets op www.despil.be 

 

 

 

HARTELIJK ARHUS 
29 november: Iedereen Hoort erbij Quiz 

6 december: De Schrijfwijzen – het groot dictee heruitgevonden 

13 december: Stap Concert met de mooiste Kerstdeuntjes in het ARhus Café 

22 december: Een hart voor Willem: leer reanimeren 

Dit jaar overleed de Roeselaarse dokter Willem Stockman geheel onverwacht. Hij was 

een spoedarts met een groot hart voor vrijwilligerswerk en voor het Rode Kruis. Samen 

met zijn familie en het Rode Kruis willen ARhus, AZ Delta en Stad Roeselare hem op 

gepaste wijze herdenken tijdens de kerstperiode. En hoe kan dat beter dan met 

reanimatiesessies waaraan iedereen kan deelnemen? Zo wordt een deel van het 

levenswerk van dokter Stockman herdacht én doorgegeven.   

Op zondag 22 december staan vrijwilligers van het Rode Kruis en AZ Delta binnen, buiten 

en overal rond ARhus van 10 tot 17 u. klaar voor iedereen die wil leren reanimeren door 

CPR toe te dienen en AED-toestellen te hanteren. 

Maar soms komen we toch te laat… En zelfs dan kunnen we nog een leven redden!  

 

In Roeselare is het nu al mogelijk om je online in te schrijven als orgaandonor. Heb je 

daarvoor nog wat begeleiding nodig of heb je nog vragen, dan kan je ook terecht in 

ARhus op zondag 22 december. De medewerkers van Stad Roeselare helpen je met je 

vragen en je registratie.  

 

Alle info op www.rodekruis.be/roeselare 

 

 
KERSTMARKT LOKAAL 
Lokaal, de overdekte boerenmarkt op vrijdag in de Sint-Amandskerk, komt tijdens de 

eindejaarsperiode terug met een gezellige kerstmarkt. Lokaalmarkt wordt van 13 

december tot en met 3 januari elke vrijdag ondergedompeld in een warme kerstsfeer,  

http://www.despil.be/
http://www.rodekruis.be/roeselare


 

 

 

met een aangepast aanbod van de boeren, verse glühwein en lekkere chocomelk. Daar 

kan je toch geen neen tegen zeggen? 

Bovendien komen de standhouders met extra veel proevertjes op de proppen en geven 

ze jou inspiratie voor je feestmenu. Zak dus zeker eens af om originele en lokale ideetjes 

op te doen. 

 

 

SANTA RUN 
De traditionele afsluiter van het Roeselaarse loopseizoen! De vijfde editie van de 

Santa Run staat op zondagavond 22 december op de loopkalender. Net als de voorbije 

jaren kan je kiezen tussen twee afstanden: 3,3 of 10 km, telkens met start en aankomst 

aan de Broederschool. Wie voor 15 december inschrijft, kan zijn borstnummer op 20 en 

21 december afhalen bij AVEVE (Rotsestraat 3). AVEVE zorgt daarbij voor een 

geschenkje. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker (via de Rode Lopers) en 

muco (Chicks for Muco). 

Meer info op www.santarunroeselare.be   

 

 

EINDEJAAR IN DE DEELGEMEENTEN 
Beveren: 14 december 

Een kleine en gezellige bourgondische kerstmarkt met allerlei kraampjes, hapjes, drank 

en gezellige kerstmuziek. Dat alles overgoten met een heuse hoeveelheid kerstsfeer en 

attracties voor de kinderen.  

 

Rumbeke: 21 december 

Jaar na jaar staan de Rumbeekse verenigingen met veel enthousiasme klaar met een 

gevarieerd aanbod aan drankjes en hapjes op de lokale kerstmarkt. Vanaf 16 u. gaat het 

jaarlijkse gezellig samenzijn met familie en vrienden weer van start. Vergeet je 

kerstmuts niet! 

 

Zilverberg: 28 december 

Alle verenigingen van de Zilverberg staan op het gezellig plein van de Chiro (einde van 

de Maximiliaan Demeulenaerestraat) met de nodige drank en eetstandjes tussen de 

knusse vuurtjes. Goed nieuws komt nooit alleen: er is ook een verwarmde tent aanwezig. 

De organisatie ligt in handen van vzw De Zilverlink. 

 

Beitem: 4 januari 

Vzw Feestcomité Beitem organiseert naar jaarlijkse traditie hun nieuwjaarsdrink. Een 

event dat staat voor gezellig keuvelen in een winters kader. Lokale verenigingen bieden 

er een enorm gamma aan lekkere hapjes en drankjes aan. Iedereen op post om te 

klinken op het nieuwe jaar! 

 

 

IDEALE KERSTGESCHENK 
Ben jij nog op zoek naar een origineel cadeau? Ben je fan van lokaal winkelen? Dan is de 

Roeselare Kadobon het ideale geschenk! De Roeselare Kadobon is gemakkelijk om te 

geven én verrassend om te krijgen. De Kadobon is geldig bij meer dan 130 handels- en 

horecazaken in Roeselare en kan je verkrijgen met een waarde van 10 of 25 euro bij 

Standaard Boekhandel, KOERS. Museum van de Wielersport en ARhus. 

 

 

 

 

Alle info op : visitroeselare.be 
 

http://www.santarunroeselare.be/
http://visitroeselare.be/

