TOERISTISCH AMBASSADEURS 2019 #VANRSL
Toelichting

14 december 2018

TOERIST #VANRSL
Voor het tweede jaar op rij organiseerde Toerisme Roeselare afgelopen zomer samen
met enkele Roeselaarse sites het evenement ‘TOERIST#VANRSL’.
Het doel is om mensen, zowel van binnen als van buiten de stad, kennis te laten maken
met de pareltjes die onze stad rijk is.
In 2018 konden we 10 sites openstellen:
Het kasteel van Rumbeke (expo WOI)
Het Klokkentoren museum
De Wielerpiste Defraeye-Sercu
De oude stedelijke begraafplaats
‘De Charmante Koffiepot’
Het Kappersmuseum Figaro
Michels Filmmuseum.
Brouwerij Rodenbach
Muze’um L
Galerij 9.9
Het aantal deelnemers in 2018 steeg met 45% ten opzichte van 2017, van 431 naar 624.
Onder die 624 waren er 25 bezoekers die minimaal 6 sites bezochten.
Op vrijdag 14 december 2018 worden de 25 ambassadeurs en ambassadrices in de
bloemetjes gezet, ze worden verwend met een hapje en een drankje en krijgen hun
badge ‘AMBASSADEUR_2019#VANRSL’ overhandigd.
VORMING GIDSEN
Diezelfde avond worden de vormingsattesten uitgereikt aan de gidsen die zich dit jaar
(bij)schoolden in één of meerdere van deze vier thema’s:
KOERS. Museum van de Wielersport
Street Art in RSL
De Centrumwandeling
Het kasteel van Rumbeke (erfgoed en kunst)
Door het organiseren van deze vormingen kunnen we ook 15 nieuwe actieve gidsen
verwelkomen in de Roeselaarse gidsenkring.
Onze Roeselaarse partners in de toeristische sector bieden een mooi gamma van prijzen
aan. Deze worden die avond ook onder de ambassadeurs verloot.
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Tussen 19 en 20 uur worden de ambassadeurs Toerist van RSL rondgeleid in KOERS. Het
museum van de Wielersport.

Tussen 19 en 20 uur in het KOERSkaffee worden de vormingsattesten uitgereikt aan de
gidsen.
Omstreeks 20 uur smelten beide groepen samen in het KOERSkaffee
Tussen 20 en 21 uur overhandiging badges ‘AMBASSADEUR#VANRSL’

Meer info:
Nick Demets | beleidsmedewerker Toerisme en KOERS | 0475 73 49 01 |
nick.demets@roeselare.be
Politiek verantwoordelijke
Dirk Lievens | schepen van Toerisme | 0492 40 89 41
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