Pottenkijken bij lokale foodies
Tips voor een beestig koude winter
Kijk daar, Eindejaar!
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In het kort

Op de foto: het Roeselaarse dierenasiel breidt uit.
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UITZONDERLIJKE
SLUITINGSDAGEN
1 november Allerheiligen
KOERS. Museum van de Wielersport is open. De
andere stadsdiensten zijn gesloten.
11 november Wapenstilstand
KOERS. Museum van de Wielersport is open.
De andere stadsdiensten zijn gesloten.
12 & 13 november brugdagen Wapenstilstand
Recyclageparken, sportinfrastructuur en KOERS.
Museum van de Wielersport zijn open. De andere
stadsdiensten zijn gesloten.
25 december Kerstmis
Alle stadsdiensten gesloten, ook KOERS. Museum
van de Wielersport. Op 24 en 31 december is er
dienstverlening tot 15 u.

Voorwoord

“Dit jaar wordt Kerst terug als vroeger”
Saskia en Sven zijn al dertien jaar de gezichten van Chalet Mojo op de kerstmarkt #VANRSL.
Volgens het koppel is dat de gezelligste tijd van het jaar. Ook al is die periode voor hen erg
druk en moeten ze zich even in twee splitsen: Sven in de Chalet op het Stationsplein, Saskia
in hun gelijknamige danscafé in de Sint-Alfonsusstraat.

“We zijn enorm preus dat we volgend jaar al
tien jaar ondernemers #VANRSL zijn. Al was de
coronaperiode erg zwaar. Ons café was lange tijd
gesloten en bij de heropening mocht er nog niet
gedanst worden. Ondanks enkele premies bleven
de facturen binnenstromen. Mojo staat bekend
als een danscafé waar mensen – vaak vrijgezellen
– met hart en ziel op de beats bewegen. Wat
hebben we dat lange tijd gemist.”

“De afgelopen maanden hadden we de tijd om
na te denken én om te innoveren. In de regio vind
je niet veel danscafés, dus we zetten Mojo graag
op de kaart. We stroopten onze mouwen op en
bedachten nieuwe concepten, renoveerden
onze voorgevel, kochten nieuw meubilair en
verlichting, … Hopelijk komen mensen straks weer
dansen tot in de vroege uurtjes. De dj’s staan te
popelen en ons team is er klaar voor.”
“Vorig jaar beleefden we de winter op een andere
manier. Op Kerstdag schoven we de tafels en
stoelen aan de kant en dansten we tot in de
vroege uurtjes. Dit jaar wordt Kerstmis terug als
vroeger, met veel winterse gezelligheid in de stad.
Dan vind je ons elke dag van 10 tot 1 uur in Chalet
Mojo op de kerstmarkt. Hopelijk zien we jou
binnenkort weer en kunnen we klinken op ieders
gezondheid. Santé!”

S v en & Sa s k ia
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Nieuws

Vlaamse Ombudsdienst
Bij Stad Roeselare vinden we het belangrijk om naar onze inwoners te luisteren. Ook als
ze niet tevreden zijn. Heb je een klacht, dan kan je dat melden via 1788. Samen met onze
klachtencoördinator zoeken we naar een oplossing. Maar ben je ook daarover niet tevreden,
dan kan je vanaf nu terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Zij kunnen als neutrale partij je
klacht heronderzoeken.
Je kan hen bereiken via roeselare@vlaamseombudsdienst.be of via het gratis nummer 1700.

Kunstendag voor kinderen
Altijd gedacht dat er in jouw kleine spruit een
Frida Kahlo of Michelangelo schuilt? Laat het
hen spelenderwijs ontdekken op de Kunstendag
voor Kinderen. Op 21 november kunnen ze
zich helemaal uitleven tijdens allerlei creatieve
workshops in KOERS. De allerjongsten kunnen
samen met hun gezin genieten van een gezellig
voorleesmoment. Voor elk wat wils dankzij het
kids- en coronaproof aanbod!
www.koersmuseum.be

Daar gaan de verouderde
gebouwen van het stadhuis
De afgelopen maanden ontmantelde de
sloopaannemer de energieslurpende en
verouderde gebouwen van het ‘oude’ stadhuis.
Nu volgt de afbraak. Die brengt wel wat hinder
met zich mee. Een pak minderhindermaatregelen
zijn van tel, zoals geen zwaar werfverkeer op
drukke momenten voor de scholen en de markt.
Je favoriete handelaars en horeca rondom
het stadhuis blijven bereikbaar. Het historische
stadhuis, het belfort en 3 erfgoedpanden in de
Zuidstraat worden gerestaureerd.
www.roeselare.be/stadhuisvanrsl
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Bos #VANRSL
Een rondje joggen, spelen met de kinderen
of gewoon een frisse neus halen: zeker
in de herfst is het bos een fijne plek. Kom
jij er ook zo graag tot rust? Dan hebben
we goed nieuws. Binnenkort breiden
de Roeselaarse bossen weer een beetje
uit. Op zondag 21 november gaat een
nieuwe boomplantactie door op het veld
naast hoeve De Blauwe Toren. Stroop je
mouwen maar op, dan planten we samen
zo’n 1,4 hectare extra bos.

Maak altijd een afspraak
Wist je dat je tegenwoordig heel wat stadsdiensten
gewoon online kan raadplegen? Van een huwelijksakte tot
adreswijziging of een subsidie voor zwaluwnesten: je kan het
ook van thuis uit regelen. Bekijk het overzicht van onze online
diensten op www.roeselare.be/digitaal-loket.
Moet je toch naar onze stadsdiensten komen, maak dan eerst
een afspraak. Je kan niet vrij binnenlopen. Een afspraak maken
kan op twee manieren: surf naar www.roeselare.be/afspraak
of bel gratis naar het nummer 1788.

Krijg financiële steun voor je vrijetijdsproject
Wil je een cultureel evenement, sportief project of
originele activiteit opzetten, dan kan je daarvoor
een extra duwtje in de rug krijgen. Vanaf nu staan
projectsubsidies namelijk open voor alle verenigingen
en inwoners van Roeselare. Zet je met minimum
drie personen een project op poten, dan kan je een
subsidie van minstens € 500 aanvragen. Daarbovenop
krijg je logistieke steun, waarmee je materiaal of
stadsinfrastructuur kan gebruiken.
Vrijetijdspunt@roeselare.be
of 051 26 24 00 voor meer info.
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Week van de Smaak

Lekker
lokaal!
Op de foto: Pieterjan Viaene en Katelijne Montens.

Van een fris bruintje tot jonge prei of
brokkelkaas, Roeselare is een stad met
heerlijke streekproducten. Een plek waar
goed en graag gegeten wordt. Tijdens de
Week van de Smaak staan de smaakpapillen
op scherp en denken we nog bewuster na
over de vraag ‘Wuk goan we eten?’
Goed eten zit in het DNA van onze stad. De grond
barst van goede groenten, de marktkramen liggen
vol verse producten en heel wat restaurants
behoren tot de fine fleur van de Belgische
gastronomie. Maar hoe gaat het er aan toe in onze
eigen keukens? Waar zitten die echte foodies? Wat
pruttelt in hun potten en pannen, en van welke
smaken of lekkernijen worden zij gelukkig?

De kleine geneugten van Pieterjan
Viaene (39) en Katelijne Montens
(38), zaakvoerder In The Lead en
Manager Centrale Backoffice bij
Roularta

Katelijne kreeg van thuis de liefde voor groenten
mee, ik ben meer de man van het vlees.”
“We koken altijd volgens de seizoenen en dus
enkel met producten die in de winkel op hun best
zijn. In de zomer gaan we op een feestje geen
rauwe bloemkool dippen in saus en rog eten we
alleen in het najaar. Spijtig dat de wekelijkse markt
op dinsdag valt, maar omie en opa gaan elke
week en brengen dan graag onze bestelling mee.
Of ze gaan voor ons naar de boer en kopen daar
aardappelen of groenten. Zelf hebben we ook
wel onze favoriete plekjes in Roeselare. Brood. of
Slagerij Nico en Katrien. Al moeten we ook nog
veel ontdekken.”
“De smaken uit mijn jeugd? Dat zijn de recepten
van memeetje. Poulet au whiskey, of haar
bananenkroketjes met vogels zonder kop. Het
zoute van het spek rond het gehakt, het zoete van
de banaan en bruine saus erover. Ik zou me ziek
eten! Net als aan het vers gedraaid ijs van Katelijne.
Een lepeltje proeven voor het in de diepvriezer
gaat. .. Amai. Dat is zoals cake bakken en vooraf al
eens mogen proeven van het deeg, heerlijk!”

“Bij ons begint het eigenlijk al met de geur van
een gestoofd ajuintje met wat knoflook in de pan.
Mmm, het riekt hier goed! Over de weekmenu’s
wordt goed nagedacht. Waar hebben we zin in?
Wie kookt wat? We zijn een goed team.

Week van de Smaak
Van 18 tot 28 november gaat Week van de
Smaak door in Vlaanderen. Thema dit jaar is
‘De Smaak van Geluk’. Roeselare laat deze
week niet zomaar passeren. Voeding is
immers één van onze speerpunten.
Wist je trouwens dat we dit jaar kandidaat zijn voor
UNESCO Creative City of Gastronomy? Hopelijk
kunnen we hierover tijdens Week van de Smaak
positief nieuws de wereld insturen.
Tijdens de Week van de Smaak gaan in de stad
allerlei activiteiten door met focus op smaak en
voeding. We laten het smaken in Roeselare!
Op de foto: Lotte Geertsen
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Week van de Smaak

De liefde voor voedzaam en
kraakvers van Lotte Geertsen (31),
marktverantwoordelijke Lokaalmarkt
en voedingsdeskundige FruityFit.be

melk. Wil ik kaassaus maken, dan ga ik bloemkool
stomen, mixen, goed kruiden en daar mijn
kaas bij voegen. Extra groentjes dus en een pak
gezonder!”

“Ik ben geboren in Maastricht, maar woon al
even in Roeselare. Sinds begin dit jaar ben ik
marktverantwoordelijke van Lokaalmarkt en ik
merk dat die job mijn passie voor voeding alleen
maar aanwakkert. Koop ik mijn groentjes bij
Lokaalmarkt, dan belanden ze kraakvers en recht
van het veld op mijn bord. Dat merk je écht. Koop
ik ze op vrijdag, dan kan ik er een week later nog
mee koken.”

“Mijn leven draait volledig rond eten en koken.
Ik ben ondertussen ook voedingsdeskundige
in bijberoep en vind het zo plezant om mensen
te stimuleren om voedzaam te koken. Ik heb
een bureau in Crealoft, een coworking space in
Roeselare. Ook daar koken we geregeld samen
met alle collega’s. Van een huisgemaakte en
gezonde maaltijd kan ik zo genieten! Als vrienden
komen eten en ik hen thuis kan verrassen met een
gezond bord, dan ben ik echt gelukkig.”

“Ik keer altijd terug naar het voedzame, pure
koken, met mooie producten. Een goed stuk
vlees, lekkere aardappelen en kraakverse
groenten. Ik probeer ook te experimenteren om
zo de Vlaamse klassiekers met veel sauzen om
te toveren in een voedzamere variant. Witte saus
maak je traditoneel met veel boter, bloem en
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Marktdag
Wist je dat je in Roeselare op dinsdag én vrijdag de
marktkramers aan het werk kan zien? De wekelijkse
dinsdagmarkt is voor veel liefhebbers van lekker
eten een niet te missen uitstap. Iedere vrijdag kan
je ook nog eens tussen 15 u. en 19 u. terecht in
de Sint-Amandskerk voor Lokaalmarkt vol lekkere
producten, rechtstreeks van bij de boer.

(H)eerlijke
streekproducten
Goesting gekregen om zelf lekker te
koken of te tafelen? Met de Roeselaarse
streekproducten (onder het label 100%
West-Vlaams) zet je een eerlijk, authentiek
en lokaal product op tafel.

Likeurstokerij
Sinds 1871 maakt Elixir de Roulers deel uit van
het gamma van likeurstokerij Vyncke-Daels,
groothandel in fijne wijnen en likeuren. Het is
een likeur op basis van verschillende planten en
kruiden, maar het recept is geheim en blijft in de
familie.
Likeurstokerij Vyncke-Daels, Noordstraat 70

De tien Roeselaarse streekproducenten leren
kennen? visitroeselare.be

‘t Groendal
In het zacht glooiende landschap van Roeselare
ligt deze kaasboerderij waar het verhaal gebracht
wordt van koe tot kaas. Bij dit familiebedrijf koop
je lekkere kazen die al meermaals internationaal
in de prijzen gevallen zijn. Ze zijn zelfs met een
Amerikaanse astronaute mee vertrokken in de
ruimte.
‘t Groendal, Koolzaadstraat 3

Chocolaterie Van Parijs
Een gevestigde waarde in Roeselare en in
de wereld van de chocolade! Je kan er de
Roeselaarse bloembollen kopen, een bol van
room, boter en suiker omhuld met een laagje
chocolade.
Chocolaterie Van Parijs, Noordlaan 73
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Starters aan het woord

Goed
begonnen

Op de foto: Andries Aumann van Cyclobility

“Makkelijk bereikbaar te voet
en met de fiets”
“In onze fietswinkel Cyclobility leasen
we fietsen aan bedrijven voor het woonwerkverkeer van hun medewerkers. Ook
particulieren kunnen bij ons een fiets kopen.
Vijf jaar geleden startten we al met een
mobiele shop voor fietsleasing, maar op vraag
van onze leveranciers schakelden we over
naar een fysieke winkel. Na ons hoofdkantoor
in Kluisbergen en een tweede vestiging in
Gent, is het tijd om Roeselare te veroveren.
Na wat kleine verbouwingen starten we
begin november met volle goesting in de
Ooststraat. We zijn trouwens nog op zoek
naar technische medewerkers!”

“Een beetje Amerika in Roeselare”
“Zo’n 2,5 jaar geleden waren mijn vriend Chems
en ik op vakantie in New York. Dat inspireerde
hem om opnieuw zelfstandig te ondernemen en
de smaken van de VS naar Roeselare te brengen.
Subland wordt in de eerste plaats een broodjesen pastazaak. Maar we willen ook typisch
Amerikaans snoep en bubble tea introduceren.
Dat is een koud drankje op basis van zwarte thee.
Je kan dan zelf smaken naar keuze toevoegen in
de vorm van bolletjes die als het ware ontploffen
in je mond. We hopen zoveel mogelijk mensen te
laten kennismaken met dit exotische concept in
onze zaak in de Ooststraat.”

Shana Vanhecke en haar vriend Chems Chouari

“Naast onze webshop nu ook fysieke
winkelbeleving”

Laura Damme van Florals Store

“Toen we in januari 2020 onze webshop in
droogboeketten en decoratie startten, hadden
we ons atelier in de toonzaal van de zaak van mijn
ouders. We wilden toch al snel zelf een geschikt
pand vinden om ons assortiment te tonen.
Mensen blijven online bestellen, maar komen
graag hun droogboeket persoonlijk afhalen.
In onze nieuwe winkel kunnen ze meteen ook
ideeën opdoen om bijvoorbeeld de bijpassende
vaas te vinden. In de Delaerestraat vonden we
precies wat we als jonge ondernemers zochten.
Een locatie in een bruisende shoppingstad, met
veel voorbijgangers en boetieks waarop onze
winkel een mooie aanvulling zal zijn.”

“Trendy Belgische damesmode voor
een maatje meer”
“Midden oktober openden we de pilot store Eviva.
In de etalage vind je een trendy en betaalbare
damescollectie voor dames met een maatje
meer (44-54). In onze winkel staat de perfecte
pasvorm centraal, net als onze persoonlijke
service. We doen er alles aan zodat elke klant zich
bij ons goed voelt en zelfvertrouwen uitstraalt. We
trekken dit warm gevoel door in het interieur van
de winkel. Waarom we voor Roeselare kiezen?
West-Vlaanderen is onze thuisbasis en Roeselare
is echt dé geschikte modestad voor onze zaak!”

Pauline en haar vader Michel Delfosse van Eviva
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Sinterklaas

Hij komt, hij komt...
Fantastisch nieuws! We hebben bericht gekregen
van Sinterklaas dat hij en zijn Pieten vanuit Spanje
naar Roeselare komen.

Sinterklaasparade
Op zaterdag 27 november rijdt de Goedheiligman
in een heuse Sinterklaasparade door het
Roeselaarse stadscentrum.
Blije kindergezichten, daar worden de Sint en zijn
Pieten gelukkig van. Kom dus gerust zingen en
wuiven vanop het voetpad of vanachter het raam.
We hebben trouwens vernomen dat er dit jaar
géén stoute kinderen in Roeselare wonen. Dat is
alvast goed nieuws!

Het huis van Sinterklaas
Daarbovenop neemt Sinterklaas tijdelijk zijn intrek
in het Huis van Sinterklaas. Breng een bezoek
aan dit magische huis en krijg een antwoord
op al je vragen. Wandel vrij rond in alle kamers.
Waar slaapt de Sint? Wanneer eet hij en wat lust
hij graag? Neemt Sinterklaas een ligbad of een
douche? Draagt hij een kamerjas? Waar trainen de
Pieten? Je komt het allemaal te weten.
Hoor je het gehinnik van het paard van Sinterklaas
of de toeter van de stoomboot al?
Alle info over de verschillende Sint-activiteiten
vind je op www.sinterklaas.vanrsl.be

Leef je uit
op deze
kleurplaat!
12
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Dieren

“Honden die
binnenkomen
zijn nu soms
maar enkele
maanden oud”
Het Roeselaarse dierenasiel zou in
2020 naar een nieuwe locatie in Beitem
verhuizen, maar daar stak een ondertussen
berucht virus een stokje voor. Coördinator
Lien Simoens kijkt uit naar de verhuizing.
“Ondertussen hebben we niet stilgezeten.
We deden in verschillende moderne
asielen inspiratie op.”

Waarop letten jullie bij zo’n inspiratiebezoek?
“Op dingen waar de meeste mensen misschien
niet aan denken (lacht). Héél belangrijk is
bijvoorbeeld de kwaliteit en het type van de vloer
in een asiel. Alle ruimtes en kennels moeten elke
dag gereinigd en ontsmet worden, dat moet ook
praktisch eenvoudig en werkbaar zijn. Hygiëne is
ongelooflijk belangrijk als zoveel dieren samen
zitten.”
“Ook qua indeling zagen we goede ingrepen
bij onze collega’s. Gesloten kennels voor de
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honden, bijvoorbeeld, waar de dieren de nodige
rust kunnen vinden. Of automatische voeder- en
verlichtingssystemen.”
Waarom willen jullie eigenlijk verhuizen?
“Onze huidige locatie in de Oude Stadenstraat
ligt in zonevreemd gebied, wat maakt dat we hier
niet meer kunnen uitbreiden. De bedoeling is dat
we met het asiel in de toekomst evolueren naar
een animal welfare centre, waar we naast katten
en honden ook landbouwhuisdieren kunnen
opvangen. Daarvoor hebben we ruimte nodig.”
Is er dan zoveel nood aan opvang voor
landbouwhuisdieren?
“Ja, denk maar aan de hype met de alpaca’s. Die
dieren zijn heel schattig als ze klein zijn, maar
mensen onderschatten de zorg en soms ook
het financiële plaatje. Aankoop is één ding, maar
onderhoudskosten zoals de bezoekjes aan de
dierenarts, klauw- of hoefverzorging en extra
voeding in de winter drijven de prijs wel de hoogte
in. Met varkens of waterschildpadden zien we
jammer genoeg vaak hetzelfde verhaal.”
Zien jullie een toename van het aantal
binnengebrachte dieren na corona?
“Helaas wel. Er komen veel jonge honden het
asiel binnen. De dieren zijn soms amper 9 of
11 maanden oud, dat zien we anders niet op
die schaal. Een hond mag nooit een impuls- of
schoonheidsaankoop zijn. Als je niet graag
wandelt of jogt, is een husky bijvoorbeeld echt
geen goed idee.”
En hoe is de post-coronasituatie bij de katten?
“Daar is de situatie eigenlijk nog schrijnender.
Negen op de tien moederdieren die met hun
kittens worden binnengebracht, zijn zelf pas
geboren in 2020. Een zwangerschap is roofbouw
op hun jonge lichaam. Door de lockdown en
alle andere problemen werd steriliseren voor
veel mensen een ver-van-mijn-bedshow. Heel
wat dieren die in 2020 geboren werden, zijn dus
niet gesteriliseerd, hoewel dat eigenlijk wettelijk
verplicht is. Daardoor is het aantal kittens vandaag
enorm hoog.”

Waarom is die sterilisatie zo belangrijk?
“Een huiskat leeft gemiddeld 16 tot 18 jaar, een
zwerfkat gemiddeld 5 jaar: dat verschil is een
teken aan de wand dat het leven van een zwerfkat
nu niet meteen een glamoureus bestaan is. Elke
kattin die we kunnen steriliseren, zet niet opnieuw
zwervertjes op de wereld die dan op hun beurt
wéér moeten vechten. De coronageneratie die
niet gesteriliseerd werd, doorbreekt een systeem
waaraan we al jaren werken.”
Vinden alle dieren een nieuwe thuis?
“Uiteindelijk zullen alle 105 katten en 23 honden
waar we nu voor zorgen wel een thuis vinden.
Het asiel is altijd open gebleven, maar de
adopties werden tijdens de eerste lockdown wel
gepauzeerd omdat we toen moeilijk konden
inschatten of eigenaars voor een blijvend
engagement gingen. Vandaag kan dat weer wel.”
Met hoeveel mensen runnen jullie het asiel?
“We werken met drie vaste werknemers, alle
andere medewerkers zijn vrijwilligers die zich
inzetten voor de dagelijkse werking van het
asiel, het onderhoud van de kennels en de
verzorging van onze dieren. Als relatief klein asiel
verzetten wij enorm veel werk. Met alle drukte van
onderhoud, afstand en adoptie is er niet altijd de
tijd om ons verhaal naar buiten te brengen of al
die waardevolle medewerkers in de bloemetjes
te zetten. Bij deze wil ik dat toch graag even doen.”
Hoe kunnen mensen jullie steunen?
“Iedereen met een hart voor dieren of ons asiel
kan bijdragen aan onze werking. Dat kan met een
gift, maar ook door peter of meter te worden van
een kennel of kattenruimte. Ook materiële giften
zoals krabpalen, manden, honden- of kattenvoer
zijn altijd welkom. Op onze website vinden
geïnteresseerden alle info terug.”
www.dierenasielroeselare.be
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Wintertips voor
je huisdier
De meeste dieren redden zich best wel in de
kou, al kunnen huisdieren en kippen wel wat
extra hulp gebruiken om een beestig koude
winter goed door te komen.
Honden kunnen in principe goed tegen de
kou, maar het is wel slim om bij extreme
vriestemperaturen de voetzoelen in te smeren
met vaseline of speciaal teer (verkrijgbaar bij
de dierenarts). Dat dicht eventuele wonden
en verhardt de zooltjes. Let er ook op dat je hond
geen sneeuw, strooizout of antivriesmiddel eet of
drinkt.
Katten hebben in principe geen last van de
winterkou, maar het is wel belangrijk dat ze altijd
naar binnen kunnen. Check bij vriestemperaturen
ook mogelijke schuilplekken van de katten – een
schuur of een motorkap, bijvoorbeeld.
Kippen mogen best buiten scharrelen als het
koud is, maar zorg dat de dieren ook naar
binnen kunnen als ze dat willen. Let erop dat hun
drinkwater niet bevriest.
Ga je met je hond of huisdier wandelen in het
donker? Zorg dan dat ook zij goed verlicht zijn met
bijvoorbeeld een lampje aan de halsband. Zo zijn
ook de dieren zichtbaar in het verkeer en vind je
ze sneller terug in een losloopgebied.

Het asiel
in cijfers

10.402 kg
voeding per jaar
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Nieuwe
hondenloopweide in
Beveren
Op 6 november wordt de hondenloopweide aan
de Dwarsweg in Beveren officieel ingehuldigd.
In de groene, met een omheining afgezette
grasstrook kan je hond vrij rondrennen zonder
leiband. Voor de honden worden natuurlijke
speelelementen in de weide aangebracht, voor
de baasjes zijn er bankjes voor wat verpozing.
Om jou en je viervoeter de weg te wijzen naar de
hondenloopweide werd een hondenwandeling
uitgewerkt, die start in het centrum van Beveren
en naar de weide leidt.
Voor inwoners van het centrum van Roeselare
opende het stadsbestuur al in 2015 een
hondenloopweide aan de Spiraalbrug.

13.600 kg

kattenbakvulling per jaar

60.000 euro

medische kosten per jaar

Wil jij de
Eerste hulp bij
zwerfkatten helpen? vuurwerk
Eigenaar van een kat? Dan ben je wettelijk
verplicht deze te steriliseren of castreren. Zo
draag je bij aan een verantwoord en duurzaam
dierenbeleid, en kunnen we samen het aantal
zwerfkatten doen dalen.

Met de volgende tips maak je van de jaarwisseling
ook voor jouw hond, kat, konijn of ander dier een
fijn feest.
•

Het kan helpen om de gordijnen te sluiten,
het licht aan te doen/laten en de radio of tv
aan te zetten. Op die manier vallen de prikkels
van buiten wat minder op. Is jouw huisdier
erg op eten gericht? Dan kun je hem/haar
misschien ook afleiden met een lekker hapje.

•

We raden aan om katten binnen te
houden op oudejaarsnacht – zéker als je
kat alleen thuisblijft tijdens het eventuele
vuurwerklawaai. Ook paarden, pony’s en
andere weidedieren kun je op een drukke
avond als deze beter binnen laten. Als je je
hond of ander huisdier toch moet uitlaten,
doe dat dan aan de leiband om eventuele
paniekreacties gecontroleerd op te vangen.

•

Is je dier toch bang? Blijf zelf rustig, zoek een
rustige plek op en straf een dier nooit bij een
angstige reactie.

Zie je een zwerfkat in de buurt? Meld de zwerfkat
zo snel mogelijk aan de Stad via het gratis
nummer 1788.

30 vrijwilligers
die altijd klaarstaan

3 vaste medewerkers
die het beste van zichzelf geven

150 interventies

voor weggelopen honden per jaar
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Ontmoet

Geldzorgen door corona
Door corona moesten veel mensen voor
het eerst in hun leven aankloppen bij
het Welzijnshuis. We spraken met Bruno
en Julia (fictieve namen), een gezin uit
Roeselare met 3 kinderen.
In november 2019 kochten Bruno en Julia hun
gezinswoning. Door de hypotheek hadden ze
een strakke maar haalbare budgetplanning. Tot in
2020 corona uitbreekt. Bruno verliest z’n job als
lasser.

“We konden de facturen niet
meer betalen, waardoor we
aanmaningen kregen en onze schuld
alsmaar opliep”
Ook Julia, die in een hotel werkte, viel terug op
tijdelijke werkloosheid. Door de daling van hun
gezinsinkomen stapelden de facturen zich op.
Daarbovenop belandde Julia een tijdje in het
ziekenhuis.

Bruno: “We konden de facturen niet meer betalen,
waardoor we aanmaningen kregen en onze
schuld alsmaar opliep.”
Via de brugfiguur van het Welzijnshuis
vernamen ze dat er middelen beschikbaar zijn
voor mensen die het moeilijk hebben door de
coronacrisis. Na een aantal gesprekken met een
maatschappelijk werker wordt duidelijk dat Bruno
en Julia in aanmerking komen voor financiële
steun. Hiermee kunnen ze hun achterstallige
facturen betalen. Daarnaast kan het koppel ook
beroep doen op voedselhulp dankzij de Sociale
Kruidenier.
Vandaag zijn Bruno en Julia allebei opnieuw aan
het werk, en is hun financiële situatie weer in
balans.
Julia: ”Ik raad iedereen in dezelfde situatie aan om
de stap naar het Welzijnshuis te zetten. Zo zijn wij
er terug bovenop gekomen.”

Heb je moeilijkheden door de
coronacrisis?
Neem contact op met Ann Deraedt of Tina
Houthoofd van het Welzijnshuis.
Op de Foto: het Welzijnshuis
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T 051/805900
welzijnshuis@roeselare.be

Stadshuispraat

Verenigingen en scholen hergebruiken
materialen van stadhuis
Op de foto zijn drie collega’s van MSKA
Roeselare druk in de weer: ze breken in het
‘oude’ stadhuis een keuken af die straks op
campus Tant een tweede leven krijgt. “We
gingen met plezier in op de oproep van
Stad Roeselare om materiaal uit de oude
kantoren op te halen. We staan 100% achter
het idee van recycleren en recupereren,”
zegt directeur Fangio Hoorelbeke.
Meer dan vijftig scholen en verenigingen
haalden in juni van dit jaar meubels, radiatoren,
en verlichtingselementen uit de gebouwen van
het oude stadhuis. Ook het MSKA haalde een
bijzonder stuk op. Directeur Fangio Hoorelbeke:
“Uit de ruime catalogus van de Stad kozen we
een keuken uit. Zo knappen we binnenkort onze
leraarskamer op. We proberen vaak materiaal te
hergebruiken.”

Ook in andere gebouwen van Stad Roeselare
kregen spullen een tweede leven. Zo verhuisde
een koelgroep uit het stadhuis naar de Expo
Schiervelde. De traditionele tl-verlichting in de
klasjes van de basisschool De Octopus werd
vervangen door gerecupereerde ledverlichting.

“Meer dan 50 verenigingen en
scholen haalden spullen op uit het
stadhuis”
De verouderde stadsgebouwen aan de
Botermarkt zijn intussen ontmanteld en
deels afgebroken. Tijdens de sloop nam de
sloopaannemer eerst alle bouwmaterialen weg
die hergebruikt kunnen worden (zoals vloeren en
leien). In 2022 start de opbouw.

Het duurzaamste
stadhuis van Vlaanderen
Dankzij hergebruik van spullen zal ons
nieuwe stadhuis klaar zijn voor de toekomst.
Het opent in 2024.
www.roeselare.be/stadhuisvanrsl
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Sociale media

@patrick_werbrouck

@hoornaertnadine

@roeselare_op_fotos

#VANRSL

@ankecynthia

Jouw foto op deze pagina's? Post ze op de sociale media
met #igroeselare of #vanrsl of mail ze naar
communicatie@roeselare.be.

Volg je Stad op
www.facebook.com/Roeselare.iservoorjou
@StadRoeselare
@patrick19562021
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@frederiquelievens

@freddylepouttre

@ruthdedecker

@fotomtanghe

@_nvd_fotografie

@visoroeselare
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In het kort

Bespaar op je energiefactuur
De energieprijzen swingen dezer dagen de pan uit, en met de winter in zicht is dat niet
onbelangrijk. Wil je liever niet schrikken wanneer je de factuur ziet? Dan kan je met deze
handige tips wat energie besparen.
• Door je verwarming 1 °C lager te zetten,
bespaar je al 7% energie.

• Leveranciers vergelijken doe je best via de
V-test van VREG.

• Nog meer besparen op verwarming? Zet ze als
niemand thuis is of ‘s nachts op 15 °C.

• Wil je meteen de grove middelen bovenhalen?
Neem dan zeker deel aan onze groepsaankoop
zonnepanelen.

• Overschakelen op ledverlichting kan je flink
wat winst opleveren.

www.klimaatswitch.be en vtest.vreg.be

• Heb je al een digitale meter, dan kan je die
gebruiken om sluipverbruik op te sporen.

Mantelzorgcafé De Mantelare

Laureatenexpo SASK

Heel wat Roeselarenaars helpen hun dierbaren
als mantelzorger. Denk aan ouders die een kind
met een beperking verzorgen of partners die altijd
klaar staan voor een chronisch zieke geliefde.
Mantelzorg combineren met een job en een
sociaal leven, het is niet evident. Daarom kan je
in het Welzijnshuis maandelijks terecht in het
Mantelzorgcafé.

Ook hier strooide corona even roet in het
eten, maar na lang wachten is het weer zover.
De laureatenexpo van SASK nodigt je uit om
de afstudeerwerken van de voorbije twee
jaar te komen bewonderen. Verwacht je aan
pronkstukjes uit de klassieke kunstrichtingen zoals
schilder-, teken- en beeldhouwkunst, maar ook
aan onverwachte creaties van leerlingen uit de
grafiek, fotografie, juweel- en weefkunst.

Op 28 oktober, 25 november en 23 december
kan je er bijleren over een relevant thema en even
ontspannen met mensen in een
gelijkaardige situatie.
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Praktisch: de laureatenexpo loopt van 20
november tot 18 december. Iedereen is welkom
van dinsdag tot vrijdag tussen 16 u. en 20 u. en op
zaterdag van 10 u. tot 17 u.

Babbelbankjes
Een spontane ontmoeting, dat kan deugd doen.
Toch voelen we vaak wat schroom bij een
gesprek met een onbekende. Om je dat extra
zetje te geven zijn er nu – tromgeroffel – de
babbelbankjes! Neem plaats op een van de
kleurrijke bankjes en doe een babbeltje met de
persoon naast je. Een vrijblijvend praatje of het
begin van een levenslange vriendschap: ga zitten
en geniet.

CO, de stille moordenaar
Stel: er wordt een lijk gevonden in de studeerkamer. Alle ramen zijn gesloten, in de buurt geen dolk, touw
of loden pijp. Wie kan de dader zijn? CO of koolstofmonoxide natuurlijk. Nu het kouder wordt en de
verwarming terug aangaat, sluipt ook deze onzichtbare killer weer binnen. Zorg dat je hem te snel af bent
door je verwarmingstoestel regelmatig te onderhouden. Ook voldoende ventilatie en het plaatsen van
een CO-detector kunnen van levensbelang zijn.
www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide

Griezelen in KOERS
KOERS laat zich deze herfstvakantie van zijn
spannendste kant zien. Vladimir de vleermuis
en zijn vrienden hebben namelijk hulp nodig
van jonge speurneuzen. Breng samen met de
dierenbende spelletjes, zoektochten en raadsels
tot een goed einde en verbreek de Vloek van
de Regenboogtrui. Wist je trouwens dat je als
inwoner van Roeselare KOERS helemaal gratis
kan bezoeken?
www.koersmuseum.be
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Ho ho ho, de eindejaarsperiode komt er weer aan! De leukste pakjes om te
geven en krijgen vind je bij je lokale handelaar.

Kerstshopping
Kerst #VANRSL: dat is magie,
verwondering, sfeer... De stad zal zich
hullen in warm licht en de bezoekers
zullen genieten tijdens de feestelijke
Kerstshoppingweekends op 11 en 12
december & 18 en 19 december.
Trek je mooiste muts aan tijdens het
schaatsen en verwarm je nadien met
een drankje op de kerstmarkt.

