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9 oktober 2021 | Roeselare



Babbelbankjes #VANRSLBabbelbankjes #VANRSL
Op zaterdag 9 oktober 2021, tijdens de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid (van 1 tot 10 oktober) zet stad Roeselare, als Gezonde Stad, 
het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit 
jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal, want na deze 
corona-periode beseffen we meer dan ooit dat we nood hebben aan 
sociaal contact. Een babbeltje doen met iemand is iets klein… maar het 
kan zoveel betekenen. Oltegoare staan we nóg sterker.

Bij verschillende bankjes in de stad, vind je op  
zaterdag  9 oktober 2021 tal van gratis activiteiten  waar je 
anderen kan ontmoeten.

STOEPKRIJTEN VOOR JONG EN OUD
Naast tekenen met stoepkrijt kan je een babbeltje slaan met elkaar of de 
aanwezige begeleiders van het CAW, dit met of zonder gesprekstarters. 
Zo kan er informatie gegeven worden over het hulpaanbod van de 
CAW’s.

Tijdstip: 10u - 12u 
Locatie: CAW Roeselare, Iepersestraat 47 

OLTEGOARE … KLETSEN
AZ Delta wil de hand reiken naar geïnteresseerden, zoekenden, 
vragenden,  betrokkenen… Het ruime aanbod (kinder-en jeugd-, 
volwassenen- en ouderenpsychiatrie) wordt toegelicht met een knabbel 
en een babbel. Op beide campussen is er tevens mogelijkheid tot een 
rondleiding om 10:30 , 13:00 en 15:00. 

Inschrijven: Enkel voor de rondleiding: via www.azdelta.be 
Tijdstip: 10u -17u 
Locatie: AZ Delta Brugsesteenweg 90, Deltalaan 1 
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TURNLES VOOR VOLWASSENEN
In een sportieve bui? In dienstencentrum De Waterdam kan je deelnemen 
aan een turnles. Verschillende oefeningen (op de mat, met de bal,…) 
worden op een rustig tempo uitgevoerd. Achteraf kan je gezellig nakaarten 
in de bistro. 

Inschrijven: Via dcdewaterdam@motena.be of 051 27 09 00
Tijdstip: 14u-15u 
Locatie: DC De Waterdam, Handelsstraat 37 

SPELLETJESNAMIDDAG
Zin in een namiddag vol plezier? Kom langs bij dienstencentrum Schiervelde 
voor een kopje thee/koffie, speel een spel (rummikub, scrabble, tafeltennis 
initiatie of petanque initiatie) en doe een babbeltje met de vrijwilligers. 

Tijdstip: 14u-16u 
Locatie: DC Schiervelde, Schierveldestraat 55+ 

 
KOMT EEN PSYCHOLOOG OP DE BANK
Laten we de rollen even omdraaien. Vragen over een psycholoog, 
beantwoord door… een psycholoog! Welke vragen stelt een psycholoog 
nu allemaal? Moet ik mij voorbereiden? … De eerstelijnspsychologen in 
jouw buurt gaan op deze vragen in en ontsluieren het ‘wat’ en ‘hoe’ van 
terugbetaalde psychische zorg. Daarnaast worden er praktische oefeningen 
gebracht om je aan het denken te zetten, krijg je tips rond ‘zelfzorg’ en 
‘hoe je iemand anders kan helpen die het moeilijk heeft’.  

Tijdstip: 14u-16u 
Locatie: In het Noordhof (aan de kant van de Noordstraat) 
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TOVFE GETUIGENISSEN 

TOVfe getuigenissen over hoe je via TOV je leven weer zin kan geven en mee 
kan tellen in de maatschappij. Kom er even bij zitten: je wordt verwend met 
een gezond hapje en tips en tricks om weer sterker in het leven te staan.  
De beweegcoach zorgt bovendien voor wat animatie voor jong en oud.   

Tijdstip: 14u-16.30u 
Locatie: Aan het begin van de Ooststraat 
               (nabij de maquette van Isidoor Goddeeris)

BABBELSOEP
Nestel je in één van de zetels voor een gezellige babbel. Bij een tas soep 
wordt er meer verteld over de Kom-Af en de activiteiten in RSL Op Post.

Tijdstip: 14u-17u 
Locatie: Inkom RSL Op Post, Brugsesteenweg 44
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Babbeltje op een gevelbankjeBabbeltje op een gevelbankje
Verschillende mensen in Roeselare met een gevelbankje ontvangen jullie 
graag op zaterdag 9 oktober 2021 voor een gezellige babbel met een 
kopje koffie en een stukje gebak!

Permanente babbelbankjesPermanente babbelbankjes
Stad Roeselare wil als Gezonde Stad een omgeving creëren die alle 
inwoners optimaal stimuleert om gezond te leven.
Sociale contacten zijn van groot belang voor onze gezondheid, daarom 
kan je binnenkort ook 10 babbelbankjes vinden in onze stad.
Wie op dit bankje zit, staat open voor een gesprek.
Meer info binnenkort op www.iedereen.vanrsl.be
 

Tijdstip Locatie

10u-11u30 en 13u30-17u Rumbeeksesteenweg 453

10u-11u30 en 13u30-17u Hoogstraat 13

10u-11u30 en 13u30-17u Kouterweg 52

10u-11u30 en 14u-16u Wulfkolstraat 34

10u-11u30 en 14u-16u Gitsestraat 143

13u-18u Schildersstraat 16

14u - 15u30 Heropbouwstraat 24

14u - 16u Koningsstraat 11

14u - 16u Iepersestraat 262

14u-16u Patrijzendreef 10

14u30 - 16u Koornstraat 158
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Dit is een initiatief van Stad Roeselare in samenwerking met Netwerk 
Kwadraat, inloophuis De Kom-Af, RSL Op Post, AZ Delta, TOV-vzw, 
Dienstencentrum De Waterdam, Dienstencentrum Schiervelde, CAW en 
enkele personen met een gevelbankje in Roeselare.

Kaartje met locaties van alle activiteiten  
en deelnemende gevelbankjes
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