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Waar begint de zee?

Stadsarchief online

Zomer #VANRSL

Langs West-Vlaamse wegen kom je Barbara tegen
Barbara Bourdeau is als geboren en

Ik had de microbe van de hulpverlening al van

getogen Roeselarenaar al sinds haar tiende

kindsbeen af te pakken en startte bij het Jeugd

actief bij het Rode Kruis. Ondertussen

Rode Kruis in Roeselare. Na het volgen van een

bekleedt Barbara daar de functie adjunct-

cursus ‘helper’, sloot ik me op mijn zestiende

provincieverantwoordelijke van de

aan bij de hulpdienst van het Rode Kruis

hulpdienst. In die functie leidt ze een

Roeselare. Op vele preventieve hulpacties in de

aantal grote preventieve hulpacties tijdens

stad en tijdens de regelmatige opleidingen en

grootschalige evenementen. Barbara geldt

bijscholingen leerde ik de knepen van het vak.

dan ook als een bekend gezicht binnen de
evenementenwereld.

Niettegenstaande mijn werkveld zich nu
verspreidt over de hele provincie, zoals Dranouter
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STAP en SASK, kweekvijver van artistiek talent #VANRSL

Festival, risicowedstrijden Club Brugge of de
rally van Ieper, blijf ik de Roeselaarse afdeling
van het Rode Kruis een warm hart toedragen.
Je vindt me dan ook regelmatig op één van de
vele Roeselaarse evenementen, waar ik even een
praatje maak met de vrijwilligers van de afdeling.
Het zomerseizoen vangt weer aan en gezien
Roeselare bruist met tal van evenementen, wordt
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het opnieuw druk voor de vrijwilligers van het
Rode Kruis. Het Rode Kruis voelt als één grote
familie, waar we alles samen tot een goed einde
proberen te brengen. Van het verzorgen van een
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Steven zet zijn schouders onder de eerste Rollerparade in Roeselare

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN
•

•

•

•

•

11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur
12 en 13 juli (brugdagen Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme, recyclageparken,
stedelijke sportinfrastructuur
Gesloten: alle andere stadsdiensten, inclusief stadhuis en Welzijnshuis
21 juli (Nationale feestdag)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur
15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken en stedelijke sportinfrastructuur
16 en 17 augustus (brugdagen O.L.V.-Hemelvaart)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme, recyclageparken,
stedelijke sportinfrastructuur
Gesloten: alle andere stadsdiensten, inclusief stadhuis en Welzijnshuis

schaafwonde na een val, over het aanbrengen
van een steunverband na een pijnlijke danspas
tijdens één van de vele festivals in de stad, tot het
verzorgen van bezoekers met hartklachten: we
doen het steeds met het nodige professionalisme
en met een vriendelijke glimlach. Ook verloren
gelopen kinderen kunnen steeds terecht in
de hulppost van het Rode Kruis. Alle hulp en
verzorging in de hulppost geven we gratis en met
veel liefde.
Weten jullie dat elke vrijwilliger van het Rode
Kruis zijn of haar inzet volledig kosteloos doet!
Het bedrag dat de organisator betaalt aan het
Rode Kruis gaat naar materiaalkosten. Ik wil dan
ook nogmaals mijn uiterste waardering en dank
uitspreken voor alle vrijwilligers van het Rode
Kruis, die zich dagelijks belangeloos inzetten voor
de inwoners van de stad, zodat die een zorgeloos
evenement kunnen beleven!
Barbara Bourdeau
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Eerste Rollerparade in Roeselare
Rollerparade
17 augustus en 21 september
Afspraak om 14 u. op TRAX

Start 2 skate
Vanaf 1 september elke zondag van
19 tot 20 u. - 10 lessen
Een lesgeefster leert je stoppen,
draaien, techniek en tips

West-Vlaanderens Mooiste

Zie je een man op skeelers door Roeselare, dan is de kans gigantisch dat het om Steven Leeman
gaat. Want zijn leven loopt ook letterlijk op wieltjes! Naast het dagelijkse woon-werkverkeer,
traint Steven voor de vele marathons en toertochten waar hij aan de start komt. Maar de
skeeleraar richtte enkele jaren terug ook de Roeselaarse rollerclub op en dit jaar zet Steven zijn
schouders onder de eerste Rollerparade in onze stad.

Dag Steven, vertel ons alles over de

Hoe loopt het ondertussen met de club

Rollerparade in Roeselare!

iSkate?

Steven Leeman: “We verzamelen aan TRAX

Steven: “Die draait ook goed! Sinds we in 2016

en van daaruit trekken we in groep de stad in

gestart zijn, verdubbelde het ledenaantal ieder

Op 24 augustus kan je de routes
van 25, 50 en 75 km ook skeeleren.
Aan Expo Roeselare zal er ook een
skeelerparcours en infostand zijn.

voor een tochtje op de openbare weg, vergezeld

jaar. Momenteel zijn we ongeveer met zestig. Op

door een dj-wagen. Die zorgt voor opzwepende

maandag trainen we in Roeselare (Expo, TRAX,

beats. We begeven ons in het verkeer, maar

Kerelsplein of RSL op Post) en op donderdag

wel begeleid door de politie om de veiligheid

op het Frunpark in Izegem. Want we zijn een

Contact en info

te garanderen. Het is geen snelheidstocht; fun

club uit Roeselare en Izegem! Op training

en trots staan voorop. We eindigen na enkele

kan je kiezen: techniek, toertocht (bij droog

kilometers terug op TRAX.”

weer), rollerhockey of andere varianten. Ook

www.iskate.be of Facebook:
Inline Skate in Izegem & Roeselare

rolschaatsers kunnen meedoen.”
Van waar komt het idee?
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Steven: “Het is een initiatief dat al een aantal

Er is een grote keuze aan sporten, wat zijn

jaren bestaat in grote steden. In Brussel

de troeven van skeeleren?

vindt van mei tot en met half september elke

Steven: “Het is goedkoop, heel je lichaam

vrijdagavond wel ergens een tocht plaats. Voor

beweegt, je moet niet op een zadel zitten

ons zijn vanaf maart de vrijdagse rollerparades

en vergeleken met lopen kan je veel meer

in Rijsel dichtbij. Brugge had van 2009 tot 2014

kilometers malen. Van bijna alle andere sporten

ook een rollerparade en de laatste jaren kwamen

kan je ook een rollervariant maken. Tot slot is

er rollerparades in Namen, Leuven, Oostende,....

het ook een sport voor het hele gezin. We hebben

Een marketinggroep neemt de organisatie

veel leden waarvan hun ouders ook aansluiten.

voor haar rekening. Daardoor besloot ik om

Echt tof! We zijn een heel recreatieve club, van

in Roeselare ook eens zo’n tocht op poten te

prestatiedrang is helemaal geen sprake. Voor

zetten. Ik kreeg toestemming van de Stad en die

wie wil beginnen skeeleren, organiseren we voor

koepelorganisatie komt helpen. Zo was de eerste

het eerst ‘Start 2 skate’ (zie kaderstuk).”

Roeselaarse Rollerparade een feit.”
Welke dromen heb je nog met de club en
Kreeg je ondertussen al veel mensen

voor jezelf?

warm?

Steven: “Ik hoop om ooit met een grote delegatie

Steven: “Zeker! Ondertussen schat ik de opkomst

uit Roeselare naar internationale evenementen

op ongeveer 200 deelnemers. Vrienden van

te gaan. Denk aan marathons, 24-uur-

over heel Vlaanderen komen af. Skeeleraars,

aflossingsraces of meerdaagse toertochten.

skateboarders, steppers, rolschaatsers,

Zelf neem ik al heel vaak deel met vrienden uit

bmx’ers,… Iedereen is welkom! Ik hoop dat ook

binnen- en buitenland, maar met de club zou dat

de vaste klanten van het TRAX-skatepark zullen

nog leuker zijn. Persoonlijk hoop ik natuurlijk

aansluiten. We hebben trouwens ook al een

tot mijn 99ste te kunnen skaten en nog veel

tweede datum vastgelegd: 21 september. Voor

nieuwe marathons te kunnen doen. Om één te

als het weer echt zou tegenvallen.”

noemen: de 100 km van New York.”
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SASK: kunst kijken maar vooral zelf doen!
Jan Schaubroeck en Lieve Tessier genieten na hun professionele loopbaan in het onderwijs van

Zijn jullie kritisch voor elkaars werk?

Tot slot: jullie schrijven zich volgend

hun gemeenschappelijke hobby, die stilaan passie is geworden: kunst! Veel kijken, maar vooral

Jan: “We kunnen onverbloemd ons gedacht

schooljaar opnieuw in?

ook zelf aan de slag gaan. Een nieuwe wereld ging voor het echtpaar open sinds ze zich inschreven

zeggen tegen elkaar, zonder ruzie te maken.

in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK).

Dat moet kunnen, ook als koppel. Als Lieve een

aanraden. Je leert nieuwe mensen kennen met

werk van mij minder geslaagd vindt, mag ze dat

verschillende achtergronden. Er heerst een

gerust zeggen.”

leuke interactie tussen de leerlingen en we

Lieve: “Zeker en vast! Ik kan het iedereen

Hoe zijn jullie bij SASK terecht gekomen?

Welke lessen volgen jullie?

Jan: “We hebben allebei niet echt een achtergrond

Lieve: “Ik volg de richting grafiek waarbij je

Lieve: “Dat doe ik inderdaad (lacht). Ik vind het

in de kunstwereld. Als kind volgde ik wel muziek

verschillende druktechnieken zoals etsen,

zelf heel leerrijk om de mening van anderen te

Jan: “Iedereen kan terecht in de SASK. Het biedt

en woord, maar het was niet zo dat ik als kleine

linosnede, houtsnede e.a. kan hanteren. Het

horen. In de les bekijken we ook elkaars werk,

de ideale ontspanning om eens het hoofd leeg te

jongen met een schetsboek rondliep. Toch bleef

is interessant dat je steeds je werkje kan

stellen we vragen en geven we onze mening.

maken en om in een ongedwongen sfeer creatief

het ergens kriebelen om zelf aan de slag te gaan

verbeteren en aanvullen zodat je tot een

Je leert daar enorm veel van. Het werken

bezig te zijn.”

en mezelf uit te dagen om creatief te werken.”

mooi resultaat komt. Daarnaast heb ik ook

aan een project blijkt soms leuker dan het

de fascinerende wereld van de juweelkunst

eindresultaat. De zoektocht en het proces om je

kunstwerken maar gingen er van uit dat we dat

ontdekt. In de eerste les moesten we een ketting

eigen persoonlijkheid in een werk te leggen, is

zelf niet zouden kunnen. Nu we met pensioen

maken uit een stuk karton. Ik wist even niet

belangrijk. En het gebeurt dat het gewoon eens

zijn, hebben we daar meer tijd voor. Het trage

goed hoe eraan te beginnen. Ondertussen

niet goed gaat, de ene opdracht ligt je beter dan

traject in de SASK, waarbij je één keer per week

kregen we al zoveel verfijnde technieken

de andere.”

vier uur les volgt, is ideaal voor beginners om

en skills aangeleerd: polieren, kopergieten,

het eens te proberen.”

solderen, noem maar op.“

Lieve: “We keken altijd vol bewondering naar

Jan: “Mij vind je terug in de les tekenkunst.
Mijn appreciatie voor kunstenaars nam nog

Is meedoen aan Buren bij Kunstenaars
iets voor jullie?
Lieve: “(aarzelend) Dat blijft toch nog een kleine

meer toe nu ik zelf ondervind dat het niet zo

drempel. Ik noem mezelf zeker geen kunstenaar.

vanzelfsprekend is om een werk te maken.

Soms hangen we de laatste creaties in onze

Kleurenleer, de keuze van materialen, de

living, maar ik voel toch wat zenuwen als er

presentatie van een werk, … Er komt veel meer
bij kijken dan het tekenen op zich.”

bezoek komt.”
Jan: “We creëren vooral voor onszelf, omdat we
het graag doen. We gaan voorlopig liever zelf op

Geen schrik voor het witte blad?

pad om bij andere buren te snuisteren dan onze

Lieve: “Oh jawel, hoor. Elke nieuwe opdracht

eigen garagepoort open te zetten voor publiek

vormt een uitdaging. In onze vrije tijd bezoeken

(lacht).”

we geregeld tentoonstellingen en musea. Ook op
vakantie in het buitenland bekijken we altijd op

Is Roeselare een creatieve kunststad?

voorhand wat er in de buurt te beleven valt op

Lieve: “Ik ben heel blij met Ter Posterie in de

cultureel vlak. Op die manier doen we heel wat

Ooststraat als extra tentoonstellingsruimte! Met

inspiratie op.”

Galerie A. Blomme, Paris-Montmartre, Buren
bij Kunstenaars, enzovoort, hebben we toch

Kunst en wiskunde: twee aparte
werelden?
Jan: “Dat kan je wel zeggen (lacht)! Als

een aantal evenementen die kunst dichter bij de
bevolking brengen. Dat juich ik toe!
Jan: “Roeselare is de laatste jaren positief

wiskundeleraar baseerde ik me altijd op de

geëvolueerd op vlak van aandacht voor diverse

wetenschap en niet op interpretatie. Voor

kunstvormen. Ik lees in het bestuursakkoord

een wiskundige stelling geldt vaak maar één

dat er nagedacht wordt om site De Spil om te

oplossing: de juiste. Nu keert dat om: in de les

bouwen tot een echte cultuur- en kunstensite

krijgen we een opdracht en elke leerling vult

waar ook de SASK haar plek kan vinden. Dat

die op zijn eigen manier in. We leren vanuit ons

zou ik fantastisch vinden.”

stimuleren elkaar.”

Inschrijvingen
De SASK biedt een waaier aan artistieke
opleidingen voor volwassenen, jongeren en
kinderen vanaf zes jaar. Fotokunst, videokunst
en animatie, grafiek en schilderkunst, en veel
meer. Het schooljaar start vanaf 1 september.
Inschrijven als nieuwe leerling kan vanaf
dinsdag 18 juni om 19 u., zowel online als
via het secretariaat. Op de website vind je
een overzicht van alle opleidingen met de
uurroosters. Ook de tarieven en informatie
over het inschrijvingsgeld kan je er lezen. Het
inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor
kinderen tot twaalf jaar en ook cultuurcheques
van Edenred en Sodexo worden aanvaard.
Alle info op www.saskroeselare.be.

Eindejaarsexpo
Een explosie van kleuren, vormen, structuren
en creaties; dat is de jaarlijkse eindejaarsexpo
van de SASK. Je ontdekt werken van meer dan
300 volwassenen, uit alle kunstdisciplines,
die dit schooljaar les volgden aan de SASK!
Dit jaar stellen ze tentoon in eigen huis: SASK
Roeselare, Leenstraat 14. De opening vindt
plaats op vrijdag 21 juni om 19.30 u. en op
zaterdag 22 en zondag 23 juni kan je er terecht
tussen 11 en 17 u.

buikgevoel te werken en niet vanuit een theorie.”
RSL#22

www.roeselare.be

Al fluitend door het leven
Wie zich wil verdiepen en amuseren in een opleiding Muziek, Woord en Dans kan terecht in de
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). Eén van de hoogtepunten van het jaar is Point
Final! Festival voor podiumkunsten. Afstuderende leerlingen uit de verschillende domeinen
tonen het beste van zichzelf aan het publiek. Wij zaten in het publiek van het eindexamen fluit van
Hanne Blomme (18 jaar) en spraken haar toen ze van het podium kwam.

Bij ons thuis hoor je
altijd muziek klinken

Hanne, wat een Point Final! Blij met jouw

de Concertband in Handzame waar mijn familie

prestatie?

in speelde. Ik luisterde vol bewondering naar de

“Eigenlijk wel. Al vind ik dat ik de twee stukken

blaasinstrumenten, dus de keuze stond vrij snel

van vanavond eerder al eens beter heb gespeeld.

vast.”

Maar het komt aan op details. Het is niet te
onderschatten om voor een publiek op te treden

Heb je nog tijd voor andere hobby’s?

en ik denk dat de jury dat ook wel weet (lacht).”

“Niet echt…. Want ik ben dagelijks met muziek
bezig. Ik volg zeven uur les per week en speel
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Jouw supporters waren talrijk aanwezig.

ook mee met de Concertband in Handzame

Stelt je dat gerust of bezorgt je dat extra

waarvoor er ook geregeld optredens zijn. Muziek

zenuwen?

spelen is zalig om je hoofd leeg te maken. Als

“Het maakt me blij dat ze er waren! Ik voelde

ik speel, denk ik even niet aan schoolwerk

de zenuwen wel, maar kon ze nog vrij goed

of aan taken die ik nog moet afwerken. Pure

onderdrukken. Het was niet de eerste keer dat

ontspanning!”

ik voor publiek speelde, maar het blijft wel iets
apart. Misschien een tip voor de STAP om nog

Je bent nu 18 en studeert af in de VMS.

wat meer te kunnen wennen aan spelen voor

Hoe ziet volgend schooljaar er uit?

publiek?”

“Ik ga verpleegkunde studeren in Roeselare
en blijf dus nog even in ‘hotel mama en papa’

Je komt uit een muzikaal nest?

(lacht). Hopelijk lukt het goed om de studies

“Ja, het was normaal dat ik in het 2de leerjaar

te combineren met de STAP, want ik wil zeker

met muziek begon. Mijn ouders zingen allebei in

verder muziek blijven spelen. Ik heb nu de

het Zilverbergkoor en mijn drie oudere broers

vierde graad beëindigd en volgend jaar volgt

Jeroen, Maarten en Simon bespelen allemaal

een specialisatiejaar waarin ik me misschien

een instrument. Van tenorsax, slagwerk tot

nog verder kan verdiepen in het werk van

bugel: bij ons thuis hoor je altijd muziek

Tsjaikovski, mijn favoriete componist!”

klinken!”
Ondertussen heeft de jury de resultaten
Waarom koos je als instrument voor fluit?

bekend gemaakt: proficiat met jouw

“Ik vind het een heel elegant instrument met een

‘grootste onderscheiding’ en alle succes in

mooie klank. Als kind ging ik mee luisteren naar

de toekomst!

Inschrijvingen STAP 2019-2020
Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven voor een opleiding via mijnacademie.be of in het
secretariaat van de school. De openingsuren en adressen vind je terug op www.staproeselare.be.
Zowel voor de domeinen Woord, Muziek en Dans kan je alle info over de lessen raadplegen op
de website. Ook de tarieven voor jongeren en volwassen, het gebruik van cultuurcheques en de
voorwaarden voor verminderd tarief kan je er nalezen.
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Niets ingooien. Hier begint de zee.
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Je hebt ze misschien al gezien: de vissen aan rioolputjes in onze stad met de boodschap ‘Niets

En wat gebeurt dan met dat vervuild afvalwater?

ingooien. Hier begint de zee’? En als dat nog niet het geval was, kijk er maar eens naar uit.

Wij gingen eens luisteren bij Frederik Rosez (41)

Met deze actie wil de Stad er iedereen bewust van maken dat wat we in het rioolputje gooien,

van Aquafin. Frederik werkt in het Roeselaarse

uiteindelijk de zee bereikt en die dus ook vervuilt. Maar wat dan met de rioleringen? En water

waterzuiveringsstation dat wat verscholen ligt in

wordt toch ook gezuiverd? Hoe gaat dat allemaal precies in z’n werk? Wij zochten het voor je uit!

de Regenbeekstraat in Rumbeke.

Beginnen doen we een beetje technisch, met

In straten met een gescheiden rioolstelsel

Frederik, van waar komt het water dat bij

het onderscheid tussen gemengde riolering en

liggen twee buizen in de straat: één voor

jullie terecht komt?

gescheiden riolering.

afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater

“Het water dat hier in het station van Roeselare

wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation,

toekomt, is afkomstig van Roeselare zelf, een

water gehaald kan worden. Wat resteert is

In straten met een gemengde riolering ligt

terwijl het regenwater rechtstreeks naar de

deel van Moorslede, Oekene, Ardooie, Rumbeke,

vervuild afvalwater, water vol stikstof dat nog

er één dikke buis in de straat die zowel het

dichtste beek, rivier of vijver loopt. De slikputjes

Hooglede, Beveren en Oostnieuwkerke. Het

een biologische zuivering moet krijgen. Die

afvalwater van de woningen als het regenwater

(rioolputjes in de volksmond) in de straat zijn

afvalwater dat bij de mensen thuis vertrekt,

biologische zuivering bestaat onder andere uit

verzamelt en afvoert richting zuiveringsstation.

enkel en alleen bedoeld om het regenwater op

komt via de gemeentelijke riolen terecht in

het toevoegen van actieve micro-organismen

Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller

te vangen en worden dus altijd aangesloten op

de collectoren van Aquafin. Collectoren zijn

(actief slib) die de vervuiling in het water als

de buis dus. Als het volume té groot wordt,

het regenwaterriool. Dat betekent dus dat als

grote verzamelbuizen waar die gemeentelijke

voedsel nemen. Door extra zuurstof in het

loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een

een peuk in een slikputje gegooid wordt, die

rioleringen op aangesloten zijn en die het water

water te brengen, worden die bacteriën actief

nooduitlaat naar de beek, de rivier, … Door de

peuk volgend traject aflegt: van slikputje naar

richting het waterzuiveringsstation leiden.”

en breken ze de vervuilende stoffen af tot CO2

klimaatverandering zullen lokale, hevige buien

regenwaterriool, van regenwaterriool naar de

in de toekomst vaker voorkomen. Om die reden

beek, van de beek naar de rivier en uiteindelijk

Over hoeveel water gaat dat dan?

wordt het afvalwater afwisselend wel en niet

worden zij stelselmatig vervangen door een

naar de zee.

“Onze installatie is destijds - in 1996 - ontworpen

belucht.”

gescheiden rioolstelstel.

en water. Om stikstof en fosfor te verwijderen,

om bijna 11 miljoen liter water (of 72 000 IE)
te kunnen verwerken. Wij spreken in termen

Wat gebeurt dan met dat gezuiverd water?

van IE of inwoners-equivalent. Eén IE is het

“Ons gezuiverd water komt in de Mandel terecht.

gemiddelde verbruik van 150 liter water door

Een echt volledige zuivering is bijna onmogelijk,

één inwoner per dag. Dat verbruik omvat het

maar het vertrekkend water voldoet wel aan de

gebruik van douche en toilet, het wassen van de

basiskwaliteit. Het is geen drinkwater, maar het

auto, de afwas, wasmachine en zo voort. Op het

is perfect voor het leven in de beek of rivier.”

aantal inwoners wordt een zuiveringsinstallatie
berekend. Momenteel is ze wat overbelast en

Jullie produceren dus geen

komt er een uitbreiding aan. Want als steden

kraantjeswater?

en gemeenten groeien, moeten onze installaties

“Neen. Hoe helder het gezuiverde afvalwater er

uiteraard mee uitbreiden.”

ook uit ziet, het is niet drinkbaar. Aquafin is
opgericht om de kwaliteit van de natuurlijke

RSL#22

Van afvalwater tot gezuiverd water, leg

waterlopen te verbeteren en dat heeft niks

eens uit.

met drinkbaar water te maken. Wij geven de

“Al het afvalwater dat via de riolen het

natuur water terug dat proper genoeg is voor

waterzuiveringsstation bereikt, komt hier toe

vissen en planten. En met succes! Onderzoeken

in een verzamelput en wordt door middel van

van bijvoorbeeld het Agentschap Natuur

vijzels opgepompt. Hier begint de mechanische

en Bos en van Natuurpunt wijzen uit dat

zuivering: al het grof vuil dat groter is dan

soorten vissen die lange tijd afwezig waren,

6 mm wordt tegengehouden door fijnroosters.

opnieuw in bepaalde delen van onze beken en

Zand en vet dat wel door de fijnroosters geraakt,

rivieren zwemmen. Het is zelfs zo dat er aan

worden in een volgende stap verwijderd. Het

het uitstroompunt van onze installaties vaak

water gaat vervolgens naar de voorbezinktanks

grote scholen vissen het pas gezuiverde en

waar het laatste bezinkbaar materiaal uit het

zuurstofrijke water komen opzoeken.”
www.roeselare.be
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Wijs met water!
Welk afval vinden jullie zoal?

De verleiding is soms groot om

“Jaarlijks verzamelen wij in Roeselare gemiddeld tien

klein afval snel even door te

containers van elk 12 kubiek grof vuil. Hoofdzakelijk

spoelen of in het rioolputje op

zijn dat vochtige doekjes, maandverband, condooms,

straat te gooien. En misschien

maar soms ook blikjes, flesjes, hout, bladeren,

denk je dat wat jij doet, toch

enzovoort. We vonden zelfs al drie levende

niets uitmaakt op grote schaal.

schildpadden tussen onze fijnroosters. We hebben ze

Dat klopt niet. Als iedereen zijn

hier eventjes gehouden als ‘didactisch materiaal’ voor

steentje bijdraagt, kunnen veel

klasbezoeken, maar hebben ze uiteindelijk toch een

verstoppingen in het rioolstelsel

betere thuis gegeven. Ze werden iets te groot om hier

voorkomen worden, verloopt

te houden en we vonden het toch maar zielig (lacht).”

het zuiveringsproces veel
energiezuiniger én voorkom je

Wat doen jullie met het vuil dat uit het water is
gehaald?
“Het grof vuil wordt weggebracht naar een

afval in de natuur.

Tips & tricks

verbrandingsoven. Maar al het overtollig actief slib

Ga snel naar www.aquafin.be

dikken we aan tot we een droge stof overhouden. Een

of www.net.roeselare.be

gedeelte van die droge stof verwerken we verder tot
pellets die dan gebruikt worden als brandstof in de

12

cementindustrie. Op onze installatie in Harelbeke

13

wordt dat slib bijvoorbeeld ook gegist in gistingtanks.
Het biogas dat daardoor ontstaat, wordt omgezet in
energie waarmee het hele dienstgebouw daar wordt
verwarmd. Zo zoekt Aquafin continu naar innovatieve
manieren om te recycleren en verder te verwerken.”

Al drie levende schildpadden
gevonden tussen onze roosters!
Vind jij een campagne zoals ‘Niets ingooien.
Hier begint de zee.’ waardevol?
Zo’n campagne is ideaal om mensen wat bewuster te
maken van wat ze thuis doorspoelen of op straat in
het rioolputje gooien en gieten. Wat in de slikputjes
in de straat terechtkomt, passeert niet via het
waterzuiveringsstation maar wordt rechtstreeks in
de natuurlijke waterlopen geloosd. Eigenlijk mag dat
enkel regenwater zijn, maar als men daar peuken
ingooit of als mensen hun frietvet erin uitgieten,
komt dat rechtstreeks in de natuur. Veel mensen zijn
nog niet vertrouwd met een gescheiden rioolstelsel
en denken dat alle water het waterzuiveringsstation
passeert.”
RSL#22

www.roeselare.be
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Wek je zintuigen tot leven en beleef een zomer
#VANRSL als geen ander. Laat je overvallen
door een breed gamma aan zomerse
prikkels van zodra de eerste zomerdeuntjes
weerklinken. Luister naar de klankvibraties
van de festivals en de concerten, terwijl je op
een terrasje een veelvoud aan smaken laat
passeren. Ervaar de frisheid van de parken,
terwijl de zon de straatstenen opwarmt. Maak
een wandeling of geniet van een boottocht,
ga shoppen of kom supporteren tijdens één
van de vele sportwedstrijden in Roeselare.
Hebben we je nog niet genoeg geprikkeld?
Dan volgt nu een zomerse mix vol leuke en
niet te missen belevenissen in onze stad.

KERMISSEN #VANRSL

KOM LEKKER HAPPEN

Eén keer per jaar wordt de binnenstad
omgetoverd tot een groot openluchtpretpark
met allerlei attracties voor jong en oud. Voor
draaimolens, eendjes-vangen, lunaparken,
een spiegelpaleis,... en nog veel meer, kan
je terecht op Roeseloare Kermesse. Ook
in de deelgemeenten komt de kermis deze
zomer langs. Een ideale gelegenheid voor
groot en klein om te genieten van het echte
dorpsleven.

28 – 30 juni

3 - 11 juli
Beitem Kermis - Parking kerk

13 - 14 juli
De Vinke Kermis - Groene-Herderstraat/
Blinde-Rodenbachstraat
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Juli - augustus
Roeselare heeft een reeks toeristische
troeven om ‘U’ tegen te zeggen.
Ontdek voor het derde jaar op rij leuke
plekjes in onze stad. In de brochure van de
Zomer #VANRSL vind je maar liefst tien

MOOISTE FIETSEVENT

2 - 5 augustus

22 - 25 augustus

Rumbeke Kermis - Kerkplein

maar aan Brouwerij Rodenbach of het

West-Vlaanderens Mooiste, da’s de jaarlijkse
vaste waarde op het einde van de vakantie
om onze provincie gedurende één of
meerdere dagen te ontdekken met de fiets!
Elke dag word je vanuit Roeselare naar
een andere regio geleid langs idyllische
plekjes, mooie landschappen en toeristische
trekpleisters.
Met een randprogramma vol activiteiten
als Kidz on Wheelz, De Zoevende Zapper of
Kijk! Ik Fiets! zet de fietsvierdaagse extra in
op een complete gezinsbeleving.
www.westvlaanderensmooiste.be

9 - 12 augustus

Handtassenmuseum. Ga langs bij minstens

Beveren Kermis - Sint-Germanusplein

23 - 28 augustus
Roeselare Kermis - centrumpleinen

voorgestelde locaties om te bezoeken. Denk

zes van die locaties en verzamel stempels
(vergeet die niet te vragen op de locatie).
Vul de gegevens in op de stempelkaart, die
vind je ook in de brochure en breng ze binnen
bij Toerisme Roeselare (Polenplein 15).
Na de zomer ontvang je een uitnodiging
waarbij je wordt gelauwerd tot ambassadeur
#VANRSL.

ZOMERSPEELPLAATS
Juli - september

ERFGOED CENTRAAL
8 september
Op Open Monumentendag staat onroerend
erfgoed centraal. Ook dit jaar krijg je een
divers aanbod: van kastelen, fabrieken,
privéwoningen en ander bouwkundig
erfgoed, tot historische landschappen,
varend erfgoed en archeologische sites die
op die dag gratis toegankelijk zijn voor
iedereen.
www.openmonumenten.be

RSL#22

Mobiele keukentjes toveren het stadspark om
tot één groot sfeervol openluchtrestaurant.
Je krijgt het lekkerste eten geserveerd
in een supergezellige setting waar tiptop
muzikanten zorgen voor overheerlijk
muzikaal genot. Gezellige zithoekjes,
picknickdekentjes en sfeerverlichting maken
het festival een broedplaats voor sociaal
contact. Of je nu met je familie, geliefde,
collega’s of vriendengroep komt, iedereen is
van harte welkom! Verwacht minioptredens
van topstraatmuzikanten, straattheater,
kinderanimatie, podium met de hele dag
door leuke bandjes en dansen op lekkere
muziek.
www.hapfestival.be

17
OP STAP IN DE STAD
Elke zondag van 23 juni t.e.m. 15 september
Genieten van het groen of een vleugje
geschiedenis ontdekken? Het kan met één
van de wandelroutes die je door Roeselare
leiden. Met de ‘Zomerse Zondagen’ en
‘Wandeling van de maand’ ontdek je - onder
leiding van een gids - elke week verborgen
plekjes in de stad. Of kies voor één van de
bewegwijzerde wandelingen. Hup, stappen
maar!
www.visitroeselare.be

Tijdens de zomer kunnen kinderen zich
uitleven op het tijdelijke speelplein dat
ingericht wordt op het Stationsplein. Gratis
fun en plezier en een fijne ontmoetingsplaats
voor jong en oud!
Terwijl de (groot)ouders genieten van
een zonnig terrasje, spelen kinderen naar
hartenlust op de zomerspeelplaats. En wie
wat afkoeling zoekt… de spuitkoppen zijn
vlakbij. De zomerspeelplaats zal feestelijk
geopend worden op zaterdagnamiddag 6 juli
om 13.30 u. Allen daarheen!

www.roeselare.be

ROESELARE LOOPT

DE KOERS IS #VANRSL

MUSIC MAESTRO

ZOMERSE BOOTTOCHTEN

Ook deze zomer zijn er verschillende
stratenlopen. De focus ligt dit jaar op de
recreatieve loper. Zo willen we nóg meer
mensen aanzetten tot bewegen, en in dit
geval lopen. Er zijn dit jaar zelfs enkele
nieuwigheden. Zo kunnen lopers zich
registeren via JOYN om een goodiebag te
ontvangen. De focus ligt dan wel minder op
de competitieloper, maar de app Strava laat
wel toe enkele leuke challenges op meerdere
stratenlopen te integreren.

Roeselare ontpopt zich deze zomer meer
dan ooit tot dé wielerstad bij uitstek. De
wielrenners vlammen weer dwars door
Roeselare en de deelgemeenten!

Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de
dansbenen prikkelen. Toeval of niet, maar
deze zomer zit er heel wat muziek in de stad.
Zowat alle genres passeren de revue. Een
selectie voor fijnproevers:

22 juni, 28 juli, 18 augustus en 28 september

Wielerwedstrijd 3de Memorial A. Dewulf Heirweg, Baertsdreef, Brabantstraat en
Ventweg-Noord

21 juni

9 juli

De Andere Steenweg - Ardooisesteenweg

Grote Prijs Garage Foulon - Kerkhofstraat

22 juni

13 juli

Euroshop Streetrun - Kerkplein Beitem

Cabra Kermesse - Zilverberg, Knokuilstraat

6 juli

15 juli

Rodenbachrun - Zaal Ter Beke,
Gitsestraat 287

46ste GP Patrick Lefevere & 5de Memorial Rik
Lepoutre - Café Zilverbergstatie,
Oude Zilverbergstraat 30

7 september
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28 juni

Rumbeke loopt - Rista, Wervikhovestraat 7A
www.roeselareloopt.be

30 juli
Dovy Natourcriterium - stadscentrum

10 augustus
48ste Grote Ommegangsprijs BeverenRoeselare - Beversesteenweg

13 september
Gardeboecriterium - Feesttent,
Sint-Eloois-Winkelsestraat

’t Vat van Rodenbach - Grote Markt

22 - 24 juni
22 - 23 juni
Plein Publique - Noordhof, Noordstraat

24 juni
Roeselswing - Stationsplein

24 juni

Wie van watertoerisme houdt, is in
Roeselare aan het juiste adres. Dit jaar
worden vier boottochten georganiseerd die
in Roeselare vertrekken en aankomen.
Vaar mee langs het rijke industriële verleden
van Roeselare op het kanaal Roeselare-Leie.
En er is voldoende tijd voor pure culinaire
verwennerij met kaas en streekbieren,
uitgebreide brunch of een lekker varkentje
aan ‘t spit. Op- en afstappen gebeurt
steeds aan de kop van de vaart, ter hoogte
van Kaaistraat 19. Info en inschrijven bij
Toerisme Roeselare (Polenplein 15) of via
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

Country & Line Dance festival
Stationsplein

6 juli

19

Remorkerock Beitem - Kerkhofstraat 1

11 juli
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Grote Markt

21 juli
Nationale feestdag - Grote Markt

31 augustus
TRAX festival - TRAX, Traxweg

7 september
Straatmuziekfestival - centrumstraten

KINDERFEST
15 augustus
Maak je klaar voor hét kinderfestival van
het jaar! Op de Grote Markt geniet je van
een show waar je kan meebrullen met je
favoriete artiesten, meedoen aan supercoole
spelletjes en dansen op de leukste deuntjes.
Ongetwijfeld één groot feest waar elke ouder
met zijn of haar kleine spruit van de partij
moet zijn.

RSL#22

Ontdek het volledige aanbod van activiteiten
tussen 21 juni en 21 september op
www.zomervanrsl.be of in de gratis
brochure die je bij Toerisme Roeselare
(Polenplein 15) kan afhalen.

www.roeselare.be

3A-knooppunt: einde in zicht!

Batjesgast en batjesprinses, mis je kans niet

Het einde van de werken aan het 3A-knooppunt in Rumbeke is in zicht. De realisatie kreeg de

Na de clip, het lied en de succesvolle verkoop van de t-shirts, starten we een nieuw #VANRSL-

naam ‘3A-knooppunt’ met een verwijzing naar A Z Delta, Accent Business Park en bedrijven-

project. Tijdens het weekend van de Batjes kan je onderstaande prachtexemplaren met uniek

terrein A bele. Als alles vlot verloopt, zullen de werken op de N36 ter hoogte van de Kwadestraat

opschrift kopen voor de batjesprijs van 10 euro. Naast een mannen- en vrouwenmodel is er ook

definitief afgerond zijn tegen vrijdag 28 juni. Het ideale moment om even terug te blikken op die

een kinderversie. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt en op is op. Op vrijdagavond 21 juni

grote realisatie.

kan je de t-shirts kopen in een kraampje op de Grote Markt, op zaterdag 22 en zondag 23 juni
bieden we ze te koop aan in KOERS. Museum van de Wielersport.

Op 5 februari 2018 ging de eerste schop in

Door het opzetten van een werkgroep met lokale

de grond voor de heraanleg van de N36, in

vertegenwoordigers werden alle knelpunten tijdig

de volksmond de Rijksweg, ter hoogte van de

besproken.

Kwadestraat in Roeselare. Met de uitbreiding van
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de bedrijventerreinen en de komst van het nieuwe

De N36 in een nieuw kleedje

AZ Delta ziekenhuis dreigde de gewestweg heel

De Rijksweg werd zo’n zes meter opgehoogd

snel dicht te slibben. Die uitbreiding was hoogst

en via afritten wordt het lokale verkeer naar

noodzakelijk. Bovendien wilde het Agentschap

de onderliggende koker en aansluitende wegen

Wegen en Verkeer (AWV) de verkeersveiligheid

geleid. Het doorgaand verkeer tussen Izegem en

gevoelig verhogen voor alle weggebruikers.

Roeselare kan dus gewoon doorrijden zonder

Tegelijk werd ook hard ingezet om de nieuwe

te moeten stoppen voor het verkeer met lokale

bedrijfszones en het ziekenhuis vlot bereikbaar te

bestemming. Het ziekenhuis kreeg een afrit

maken met de fiets en het openbaar vervoer.

richting Rijksweg. Daardoor moet rechts afslaand

Hinder zoveel mogelijk beperkt

selare
Stad Roe

VOLGEN

•••

Stad Roese
lare

VOLGEN

•••

verkeer richting Izegem niet stoppen voor een
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verkeerslicht. Ook voor het verkeer vanuit Izegem

Op 22 augustus 2017 werd een eerste infoavond

met bestemming Accent Business Park is er

georganiseerd voor de handelaars en bewoners

een rechtstreekse afrit. Het verkeer op die afrit

in de omgeving. Bezoekers waren bezorgd

krijgt voorrang op het verkeer komende uit de

om de bereikbaarheid tijdens de werken. Die

Kwadestraat. Daarnaast werden er ook ruim

bezorgdheid werd tijdens het verdere verloop

anderhalve kilometer nieuwe fietspaden

van het project ter harte genomen door AWV en

aangelegd (waarvan 440 meter dubbelrichtings-

de aannemer Stadsbader. Om de hinder zo veel

fietspad) om zowel het ziekenhuis als de

mogelijk te beperken, werden de werken daarom

bedrijventerreinen makkelijk bereikbaar te

uitgevoerd in vier verschillende fases. Het

maken voor fietsers. Aan de herinrichting

verkeer tussen Rumbeke en Izegem bleef steeds

hangt een prijskaartje van 6,4 miljoen euro.

mogelijk in beide richtingen. Ook woningen en

Op vrijdagnamiddag 28 juni zal het nieuwe

handelszaken bleven steeds bereikbaar, wat geen

3A-knooppunt in gebruik genomen worden.

Stad Roese
lare

VOLGEN

•••

Stad Roeselare

VOLGEN

•••

sinecure was gelet op de omvang van de werken.

2350 vind-i
k-leuk s
st adroesel
are Batjes
Roeselar e 21
#bat jesgas
tot 24 juni
t #VANRSL
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6354 vind-ik-leuk s
elare 21 tot 24 juni
stadroeselare Batjes Roes
L
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#VA
#batjesprinses
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Van Roeselare tot Australië
Stad Roeselare heeft een nieuwe website www.stadsarchiefroeselare.be. Daardoor kan je het

Stadsarchief raadplegen vanuit je zetel

rijke Roeselaarse archief van thuis uit doorzoeken en hoef je je niet langer te verplaatsen om de

Het stadsarchief van Stad Roeselare is het

Zo zijn er de courante toegangen om een

archiefstukken te raadplegen. Heel wat gedreven vrijwilligers staken hun schouders onder dit

meest volledige van België en gaat terug tot

stamboom (aktes van de burgerlijke stand, de

project dat de Roeselaarse historie tot ver buiten de stadsgrenzen brengt. Het ideale moment om

de beginjaren 1400. We hebben zo’n 5,5 km

bevolkingsboeken, wettelijke passeringen) op te

hen eens een bezoekje te brengen!

stadsarchief waar echte schatten tussen zitten.

maken. Ook is er een overzicht van onze foto- en

Wat kon worden bewaard, werd op een correcte

filmcollectie. Aan de collecties op de website

Het is dinsdagnamiddag en in de leeszaal

nieuwe website.

manier gearchiveerd. Daarom is ons archief met

zullen we op regelmatige basis nieuw materiaal

van het stadsarchief treffen we drie gedreven

Zo wordt het voor iedereen eenvoudiger om in het

z’n 4500 oude boeken en honderdduizenden foto’s

toevoegen. Want het verleden, dat is een nooit

vrijwilligers aan. Willem Depla, Lieve Verbeke

stadsarchief te grasduinen.

zo rijk en volledig. Maar het zou jammer zijn dat

eindigend verhaal. Ben je geboeid door de

dat allemaal binnenshuis bleef. Daarom is deze

geschiedenis van onze stad? Wil je op zoek gaan

website zo interessant. Voortaan is alle informatie

naar jouw eigen Roeselaarse geschiedenis?

en John Huygebaert zijn geconcentreerd bezig
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om beelden en beschrijvingen te koppelen. Dat

Dat waren pas schatten op zolder!

gebeurt digitaal en dankzij de nieuwe website

John herinnert zich de start van zijn

wereldwijd raadpleegbaar. Je vindt er alles terug

Werk je graag mee aan de website? Neem een

heeft iedereen er toegang toe.

vrijwilligerswerk op de zolder van het stadhuis

om zelf aan de slag te gaan.

kijkje op www.stadsarchiefroeselare.be

"Vroeger was het anders", legt Willem uit. "Ik heb

in de geur van oude boeken. "Ik heb al

slecht gekopieerde boeken manueel gecontroleerd

meegewerkt aan beschrijvingen van burgerlijke

en dat was vaak een moeilijke klus. Nu we met

stand en rechtspraakprocessen. Zo stak ik

de computer werken, is het aangenamer, kan je

heel wat op over het dagelijkse leven vanaf

sneller werken en heb je meer voldoening." Samen

de jaren 1700. Ik maakte ook deel uit van de

met John werkt hij al sinds 2002 als vrijwilliger

werkgroep stratenplannen en dat was echt heel

in het stadsarchief. Ze zijn beiden gepassioneerd

interessant. Zeker omdat het werk resulteerde

door de geschiedenis van Roeselare en vinden

in het lijvige naslagwerk met de verklaring van

hun werk boeiend en verrijkend. Willem

de straatnamen. Maar het is eigenlijk door zelf

deed zelf al aan stamboomonderzoek. "Als

opzoekwerk te doen, dat ik in contact gekomen

je geïnteresseerd bent in geschiedenis en

ben met het vrijwilligerswerk."

familiekunde, dan beleef je heel wat plezier aan

Lieve getuigt ook enthousiast. "We zijn hier

het opzoekwerk. Want het zoeken zelf is het

altijd welgekomen. Bij een potje koffie en met

leukste", vertelt hij. Daarom is hij ook blij met de

de ondersteuning van een archiefmedewerker

Bedankt
Meer dan 200 000 beschrijvingen van burgerlijke stand, wettelijke passeringen, kaarten, …
van Stad Roeselare zijn nu gebundeld en toegankelijk voor iedereen via de nieuwe website
van het stadsarchief. En dat allemaal dankzij de vrijwilligers van het stadsarchief!
Een topprestatie! En het werk is nog niet af. Het team verwelkomt met plezier nieuwe
vrijwilligers die willen meewerken aan de foto- en filmarchieven. Heel wat beeldmateriaal
moet nog op de website komen. Heb je een passie voor foto’s en films van vroeger? Steek
dan een handje toe om het materiaal voor iedereen beschikbaar te stellen en sluit aan bij
het team vrijwilligers van het stadsarchief.
Neem een kijkje op www.stadsarchiefroeselare.be

werken we de hele namiddag. Ik ben er nog
niet zo lang bij als Willem en John, maar
ook ik jeune mie. Het zijn toffe mensen bij de
dienst Archief. We worden jaarlijks getrakteerd
op een bedanking en we trekken er al eens
op uit, bijvoorbeeld naar een interessante
tentoonstelling."

Een gedreven team vrijwilligers.
Lieve, John en Willem maken deel uit van een
team van een 20-tal vrijwilligers. Dagelijks
besteden enkele teamleden enkele uren van hun
tijd in het stadsarchief. Zonder hun inzet was de
realisatie van de website niet mogelijk en bleef
onze stadsgeschiedenis ongekend achter gesloten
deuren.

RSL#22
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Preventie in je wijk
Eind mei sloegen de gemeenschapswachten, de preventiedienst van de politie en de brandweer
hun tenten op in enkele wijken in Roeselare. Ook na de zomer komen ze langs in enkele wijken.
Naast het geven van advies, ontvangen de preventiediensten je graag bij een drankje en een
aangename babbel.

Tijdens zo’n ‘Preventie in je wijk’-moment

Je fiets kan je dan weer gratis laten labelen.Door

helpen ze je graag met info over drie thema’s:

je rijksregisternummer aan te brengen op je fiets,

inbraakpreventie, fietsbeveiliging en brand-

wordt hij minder aantrekkelijk voor dieven en

preventie. Om je woning tegen brand en inbraak

verhoog je de kans om hem terug te krijgen bij

te beschermen krijg je preventietips van de en

diefstal.

gaan de gemeenschapswachten ook na hoe het

Meer info over Preventie in je Wijk vind je op:

gesteld is met de beveiliging tegen inbraak.

www.roeselare.be

Preventie in je wijk

Voor GRATIS preventieadvies kan je steeds terecht bij:
•

Preventiedienst politiezone RIHO
Kwadestraat 159, Roeselare - 051 26 26 20
LIST.PZ.RIHO.preventie@police.belgium.eu - www.politiezoneriho.be

•
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Dienst Samenleven | Gemeenschapswachten
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Botermarkt 2, Roeselare - 051 26 24 64
samenleven@roeselare.be - www.roeselare.be
•

Preventie in je wijk

Hulpverleningszone Midwest
Kwadestraat 159, Roeselare - 051 80 60 00
hangrookmelders@zonemidwest.be - www.zonemidwest.be

Tips om inbraak te voorkomen
•

Maak je huis goed zichtbaar door verlichting en lage beplanting.

•

Sluit alle ramen en deuren, zelfs al ben je maar enkele minuten weg.

•

Sluit je buitendeuren af met de sleutel, dichttrekken volstaat niet.

•

Beheer je sleutels goed… en dus niet onder de deurmat of in de bloempot.

•

Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.

•

Voorkom nodeloze schade. Sluit geen binnendeuren of kasten bij vertrek.

•

Let op met informatie op sociale media. Kondig je afwezigheid niet aan.
Ga ervan uit dat wat je deelt, openbaar is.

•

Laat je buren weten wanneer je er even niet bent. Zo kunnen ze een oogje in het zeil houden, je
brievenbus ledigen,… Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat op straat en in de buurt gebeurt,
kan een hoop narigheid voorkomen.

•

Meld verdachte handelingen onmiddellijk aan de politie op het nummer 101.

•

Geef je woning bij afwezigheid een bewoonde indruk. Laat wat verlichting branden.
Vermijd een volle brievenbus of briefje op de deur.

•

RSL#22

Ga je op reis? Vraag dan gratis vakantietoezicht aan: www.politiezoneriho.be.

www.roeselare.be

Dégage!
Het autodeelsysteem Dégage ontstond twintig
jaar geleden in Gent. Ondertussen worden
220 auto’s gedeeld over heel Vlaanderen,
telt Dégage 2012 leden en wordt het ook
in onze stad uitgerold dankzij een drietal
geëngageerde vrijwilligers. Ilse Denduyver
(35) spoort voor haar werk bijna dagelijks
naar Brussel en was de tweede auto-eigenaar
die haar wagen ter beschikking stelde.

“Doordat ik in Brussel werk en met de trein ga,
stond mijn auto hier bijna vijf volledige dagen
gewoon … te staan. Op de tweedehandsmarkt zou
ik niks meer krijgen voor m’n oudere dieselwagen
en als ik eerlijk ben, kon ik hem ook nog niet
volledig loslaten. Eigenlijk al volledig overtuigd,
ging ik daarom vorig jaar naar een infosessie van
Dégage.
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Ik deel mijn wagen,
maar ook de kosten
Dé sterkte van Dégage is voor mij het onderling
regelen tussen particulieren. Het systeem linkt je
met mensen uit je buurt en er zit geen winstbejag
achter. De kosten voor de wagen worden volledig
gedeeld, afhankelijk van het gebruik van de
wagen en een sluitende berekeningsformule. Dat

Wist je dat een wagen gemiddeld ...

trok me volledig over de streep: plots werd het me
héél erg duidelijk hoeveel het kost gewoon om een

... 5000 euro per jaar kost

wagen te hebben, zelfs nog voor je ermee gereden

... 96% van de tijd geparkeerd staat

hebt. Ieders mond zou daar echt van open vallen.
Dankzij Dégage deel ik nu niet alleen mijn wagen,
maar ook de kosten met anderen. En dat is mooi
meegenomen natuurlijk. Dégage werkt met auto-

over heel Vlaanderen. Als auto-eigenaar heb je

Ons netwerk zal een sneeuwbaleffect kennen:

jas eens aan om te voet een brood te halen, dan

eigenaars en autogebruikers, die reservatie en

wel wat extra administratie natuurlijk, zoals

wij als Dégage-gebruikers maken mensen echt

dat ik m’n auto neem en m’n kilometerblad moet

rittenregistratie regelen via een eenvoudig online

het inbrengen van alle kosten (autoverzekering,

warm voor het systeem. Vooral voor gezinnen met

invullen (lacht).”

systeem. Ikzelf ben auto-eigenaar en moet net

keuring, …), terwijl voor de gebruiker de

twee wagens is dit ideaal. Hoe meer auto’s in het

zo goed als een andere gebruiker ervoor zorgen

administratieve last heel beperkt is. Bij Dégage

systeem, hoe meer mensen er gebruik van zullen

dat mijn auto gereserveerd is voor de momenten

betaalt de ontlener alleen de gereden kilometers.

maken, hoe minder auto’s er ook in het verkeer

Infosessie Dégage op donderdag 4 juli om

waarop ik hem wil gebruiken. Ik kan wel zelf

Er komt in tegenstelling tot bijvoorbeeld Cambio

zullen zijn want je gaat echt veel bewuster om

20 u. in Pand 46 (Stationsplein Roeselare).

ook alle andere deelauto’s van Dégage gebruiken

geen uurtarief bij.

met je autogebruik. Zelf trek ik ook al liever m’n

Inschrijven kan via www.degage.be.

Roeselare KORT
CODEFEVER = KEIPLEZANT

ZONDER ZORGEN OP REIS

Op zoek naar een coole hobby die werk maakt van

Laat problemen met paperassen je vakantie

de toekomst? Grijp dan nu je kans, want vanaf

niet bederven en controleer of je alle nodige

midden september starten in de Hogeschool

documenten hebt en of ze nog geldig zijn!

VIVES Campus Roeselare de CodeFever

Twijfel je? Contacteer de dienst Burgerzaken via

programmeerlessen! Programmeren is niet zo

051 26 21 40 of burgerzaken@roeselare.be.

moeilijk of alleen voor computergekken; het

Binnen de landen van de Europese Unie heb

is een coole hobby die écht werk maakt van

je enkel je elektronische identiteitskaart nodig.

de toekomst! Het uniek lespakket is speciaal

Pas op: voor sommige landen moet je e-ID nog

ontwikkeld op maat van kinderen en tieners,

zes maanden na terugkomst geldig zijn. Reis

voor jongens én meisjes van 8 tot 15 jaar. In

je buiten de Europese Unie, dan heb je een

tien lessen leer je niet alleen hoe een computer

internationale reispas nodig. De aanvraag van

denkt, je programmeert er ook je eigen spelletjes!

een reispas neemt zo’n twee weken in beslag.

Keiplezant én interessant. Nu, maar vooral later!

Kinderen van 0 tot 12 jaar hebben een kids-ID

Info en inschrijvingen: www.codefever.be.

nodig als ze naar het buitenland gaan. Enkel de
vader en/of moeder kunnen de kids-ID aanvragen
bij de dienst Burgerzaken. De levertijd van een
kids-ID bedraagt een drietal weken. We raden een
reistoelating aan voor minderjarige kinderen

die op reis gaan met grootouders, kennissen, de
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school of een vereniging. Enkel ouders kunnen
het aanvragen voor hun kind. Je geeft daarmee
de toelating aan je kind om naar het buitenland te
reizen met andere personen dan de ouders.

IKORGANISEER.BE
ONDERSTEUNT EN INFORMEERT
ikorganiseer.be richt zich op jonge organisatoren
van een event en biedt een antwoord op vragen
rond Sabam, vrijwilligers, beveiliging, het
uitbetalen van bands. Naast informeren met
tips en tricks wil de site ook inspireren om te
organiseren.

HELP! EEN WESPENNEST!
Spot je een wespennest achteraan de tuin of in
een hok waar je nooit komt? Dan is verdelging
niet nodig. Wespen zijn erg nuttige beestjes. Ze
spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze jagen
op vliegen, bladluizen en muggen en zijn dus ook
een bondgenoot van de mens.
Zit het wespennest toch op een hinderende
plaats? Dan kan de brandweer het vernietigen.
Dat kan je melden via www.zonemidwest.be.
Het verwijderen van een wespennest kost
48,40 euro. Moet de brandweer meerdere keren
langskomen voor hetzelfde nest in hetzelfde
kalenderjaar, dan is dat gratis.
Heb je last van een nest bijen of hommels? Dan
verwijzen we je door naar www.mandelbie.be
voor een imker in jouw buurt. Als de brandweer
voor een wespennest ter plaatse komt en

ETAPPE #07 IN HET GEEL!

vaststelt dat het om hommels en bijen gaat,
dan ondernemen ze geen actie. De Aziatische

Etappe, dat is 108 pagina’s wielerleesplezier voor

hoornaar moet sowieso wél verdelgd worden.

maar 9,95 euro. Nu te koop in de boekhandel en

Die exotische en invasieve wespensoort heeft het

in de museumshop van KOERS. Museum van de

immers gemunt op onze bijenpopulatie. Je kan de

Wielersport. Naar aanleiding van de Tourstart

met opvallende gele uiteinden en overwegend

eerste eindzege van Merckx in de Tour van 1969
de Tour in Etappe #07 centraal, net als het

Sedert 1 juni mogen er meer soorten plastic
verpakkingen in de pmd-zak: plastic flessen en
flacons, plastic schaaltjes, botervlootjes, bakjes,
potjes en tubes, plastic folies, plastic zakjes,
dozen of potten van niet-voedingsmiddelen.
Metalen verpakkingen zoals blikken,

kroonkurkjes, metalen koekendozen, aluminium
schaaltjes, spuitbussen van voedingsmiddelen
en cosmetica, metalen deksels en doppen.
Drankkartons van melk, fruitsap, soep, ...

De pmd-zak wordt omgedoopt tot de nieuwe
blauwe zak. De oude blauwe zakken mag je blijven
gebruiken. Als je nieuwe moet kopen, zal je zien
dat de opdruk veranderd is, maar de blauwe kleur
blijft behouden. En de prijs blijft ook dezelfde.
Enkele tips: Steek alleen
lege verpakkingen in de
blauwe zak. Win plaats door
de plastic flessen,
drankkartons en
blikjes in de lengte
plat te duwen en
de dop er terug
op te schroeven.
Folies, plantentrays
en bloempotjes kan
je niet langer
op het recyclagepark afgeven.
Meer info:
051 26 03 50
of www.mirom.be

Aziatische hoornaar herkennen aan haar poten

in Brussel kleurt Etappe helemaal geel. Naast de
staat de band tussen het Belgisch wielrennen en

MEER PLASTICS IN DE BLAUWE ZAK!

WORD ANIMATOR!

zwart lijf. Denk je die soort gespot te hebben?
Meld dat dan zeker via www.vespawatch.be.

VOORWERP VERLOREN OF GEVONDEN?
Dan kan je naar het stadhuis en niet meer naar

100-jarig bestaan van de gele trui. Ontdek

We zoeken nog animatoren voor de zomervakantie.

het politiekantoor. Want voortaan mag je een

verhalen over de roots van de natourcriteriums,

Hou je van spelen, knutselen, ravotten, lachen,

voorwerp dat je op het openbaar domein vindt,

het befaamde Tourkrantje van Het Volk,

gek doen, schminken, zingen, verkleden,

afgeven aan het onthaal van het stadhuis tijdens

de West-Vlaamse connectie van Greg LeMond,

verstoppen en nog veel meer? Dan moet je zeker

de openingsuren. Wie zelf iets kwijt is, kan vanaf

de tijd van de nationale landenploegen en zo

een superleuke, formidastische speelpleinzomer

nu aangifte doen in het stadhuis zelf of via het

veel meer. Met onder meer bijdrages van Sammy

als animator beleven! Schrijf in via

invulformulier op www.roeselare.be.

Neirinck, Johny Vansevenant, Fieke Van der

www.roeselare.be/animator en maak er samen

Dan gaan we na of jouw verloren voorwerp

Gucht en Hans Vandeweghe.

met de andere animatoren een keitoffe zomer van.

binnengebracht werd.
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Sociale media #VANRSL
We tweeten, facebooken, delen foto’s en updates over Roeselare dat het een lieve lust is.
Draag vooral ook jouw steentje bij: deel je fraaiste foto’s met, over of in de stad op Instagram met
#IGRoeselare. Of zet je foto’s op Roeselare Kiekt: www.fotowedstrijd.roeselare.be.
Wie weet kom je dan wel in één van de volgende magazines #VANRSL.
Wolkblok
#despil
#wolken
#cloudporn

lekkitn

Eerste Point Final! dansvoorstelling!
Nogmaals dikke proficiat aan alle
leerlingen, het was schitterend!

franckyspruytte

Bel GRATIS: 1788
Mail: 1788@roeselare.be
Surf: www.1788.be
AZ Delta
@az_delta

staproeselare

Deze namiddag in de bataviawijk

mistermirom

WhatsApp: 0499 92 1788

Voor onze patiëntjes op de kinderafdeling
haalt @Stad_Roeselare Roeselare ‘buiten’ naar
‘binnen’ op Buitenspeeldag! Wie wel buiten
mag, kan vanmiddag nog komen ravotten
in de binnentuin aan de kraamafdeling.
#buitenspeeldag #vanrsl #blijegezichtjes
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet
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#bevrijdingroeselare #pleintje
#duitsers #tweedewereldoorlog

freddylepouttre

renilde_r

Onze nieuwe herbruikbare bekers
zijn niet mis. Organiseer je net
als #mistermirom al eens een
evenement? Maak dan zeker gebruik
van ons aanbod. Vanaf 2020 zijn
wegwerpbekers sowieso verboden.
#kringloop #hergebruik

Alle stadsdiensten werken
nu ook OP AFSPRAAK
www.roeselare.be

Noël GREGOIRE
@gre_no

bel GRATIS 1788

Un maillot jaune du vainqueur de #tdf 1931
& 1934 #AntoninMagne à voir bientôt au @
KOERSmuseum de @Stad_Roeselare
Beantwoorden

COLOFON

Muurklimmen in de stad. #spelenmetdestad
#childhoodunplugged #buitenspelen #dailywalk
#livinginthecity #happygirl #climbing

freddylepouttre

#michelsfilmmuseum
#fotoenfilm #cinema
#cinematography
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