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TRAX opent binnenkort haar deuren voor heel wat creatievelingen.
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Er groeit iets moois op de wijk Wallemeers; welkom in de Roeselaarse volkstuinen!

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

De dienst Burgerzaken (Burgerlijke Stand en Bevolking) en het onthaal van de Jeugddienst zijn
gesloten op zaterdag 20 juni; omdat de batjes dan het stadscentrum inpalmen.
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
•

dinsdag 21 juli - Nationale Feestdag

•

zaterdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart

Op 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zijn alle stadsdiensten, uitgezonderd de
sportaccommodaties gesloten.
Maandag 20 juli nemen heel wat stadsdiensten een brugdag. Het Spillebad, sporthal Rumbeke en de
recyclageparken blijven open.
De zomersluitingen van de sportaccommodaties:
•

8 t.e.m. 28 juni: Spillebad voor jaarlijks onderhoud

•

18 juli t.e.m. 02 augustus: Expo Roeselare, Sport- & Eventhal Schiervelde en sporthal Beveren

•

19 t.e.m. 26 juli: gevechtssportzalen en de powerzaal van het Sportstadion

De piste van het Sportstadion in de Spanjestraat wordt vernieuwd. Meer info hierover op pagina 26.
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My City, in the Summer!
Hoewel Lex Corijn in zijn professionele leven al heel veel van de wereld heeft gezien, is hij
toch verknocht aan Roeselare. Als uitbater van R&breakfast, en sinds kort ook als cultureel
ambassadeur voor erfgoedvereniging BIE, kijkt hij reikhalzend uit naar de aanstormende
zomer.

Wat maakt een zomer in Roeselare nu zo
bijzonder? Het zonlicht kleurt onze stad in alle
tinten. De temperatuur in juli is meestal heel
aangenaam. Augustus twijfelt soms een heel klein
beetje, om haar te laten compenseren door een
genereuze najaarszon! Roeselare kondigt zich
opnieuw aan als een zomer in beweging! Examens
achter de rug, festivaltickets op zak, al dan
niet vakantieplannen maken, korte broeken en
rokken, t-shirts, zonnebril,… summer in the city!
De Batjes rollen de zomer uit, gevolgd door
de soldenperiode. Enkele dagen later
verandert het Polenplein in een strand! De
beachvolleykaravaan slaat er haar tenten op,
in de run up van het Belgisch Kampioenschap.
Een topweekend, om niet te missen! Steeds
meer fietsers ontdekken ook jaarlijks onze stad
en streek.
In mijn bed & breakfast komt in alle
bescheidenheid de wereld voorbij. Fietsen in en
rond Roeselare is een echte belevenis geworden
en West-Vlaanderens Mooiste wordt weer een hit!
Een Greeter boeken in de stad of in de Leiestreek,
is ook een aanrader (een Greeter is een inwoner
van stad of regio die vrijwillig een klein groepje
toeristen op sleeptouw neemt – nvdr.)! Actief
genieten, lekker onthaasten, aangenaam
verpozen, het kan allemaal! Zij die werken,
zakken ’s avonds af naar het centrum voor een
terrasje en een hapje bij een frisse roodbruin; of
om te kuieren langs de nieuwe groene plekjes! En
vooraleer het nieuwe schooljaar begint, geven we
er nog een lap op met het TRAX-festival!
Wat valt er nog te beleven in Roeselare? Mijn lijst
is véél te lang: kijk even op UiTinVlaanderen
en UiTinMidwest of vraag het even na bij de
diensten van de stad! Zomer in mijn stad is
roeselen in rustige vastberadenheid! Joe Cocker
indachtig: in the summer, in the city!
Lex Corijn
Lex Corijn bij de Kop van de Vaart, één van
zijn favoriete plekjes in zijn stad.

www.roeselare.be
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Ik ben een professionele
volleyballer, ik wil altijd winnen
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Volley op Roeselare beach
Echte kampioenen zitten nooit stil, dus ook Joppe Paulides niet. De Nederlander pakte het
afgelopen seizoen met volleybalclub Knack Roeselare zijn derde landstitel op rij, maar duikt
begin juli in het zand voor de Roeselaarse manche van het BK beachvolley. Let’s go to the beach!

Het tornooi wordt een echte thuismatch

Het beachvolleybal is een kleine wereld. Je moet

voor jou!

alles zelf regelen, maar dat zorgt er wel voor dat

Joppe Paulides: “Alle ogen zullen een beetje op

je snel in contact met andere spelers komt en

mij gericht zijn, ja. Ik vind het echt fijn om in

samen traint. Audry en ik waren allebei op zoek

mijn gekende omgeving beachvolley te kunnen

en zo kwamen we elkaar tegen. Hij speelt goed,

spelen. Het is leuk dat het tornooi in het

heeft ambitie, maar we vormen nog maar pas

stadscentrum wordt gespeeld.”

een team.”

Is een landskampioen van Knack

Wat onderscheidt beachvolley van zijn

Roeselare automatisch een favoriet voor

grote broer in de zaal?

de tornooiwinst?

Joppe: “In het spel zelf is de betrokkenheid het

Joppe: “Ik vind niet dat we de absolute topfavoriet

grootste verschil, je bepaalt iedere rally. Het

zijn. Volgens mij steekt er één team bovenuit;

leven als beachvolleyballer voelt dan weer

maar tussen de andere duo’s zit er weinig

avontuurlijker, je moet alles met twee oplossen.

verschil en die vormen dus een haalbare kaart

Je hebt geen coach die trainingen en tactieken

voor ons. We staan als achtste reekshoofd

opstelt en geen clubmedewerkers die alle

gerangschikt, dat betekent een goede outsider.

praktische zaken regelen.”

Momenteel speel ik beachvolley puur voor de
fun, maar ik ben natuurlijk een professionele

Hebben de Knack-medewerkers eigenlijk

volleyballer die altijd wil winnen (lacht).”

al een nieuw contract geregeld?
Joppe: “Ja, de onderhandelingen zijn succesvol

Je leefde een tijdje van het beachvolley?

afgerond. Ik ben blij dat ik bij Knack kan blijven.

Joppe: “Nadat mijn toenmalige Nederlandse

Roeselare is ondertussen een beetje een tweede

zaalvolleybalclub failliet ging, was ik twee jaar

thuis geworden. Ik woon al vier jaar in de stad

prof. Via een vriend vond ik de weg naar het

en verzamelde al veel mooie herinneringen.

beachvolleycircuit en ik kreeg ondersteuning

Natuurlijk door de vele prijzen die ik al met de

van de Nederlandse bond. Veel verdiende ik

club heb gewonnen, maar ook mijn kinderen

niet, maar ik heb wel de wereld gezien. Ik zat

Jens en Anna zijn in Roeselare geboren. Dat

op de Canarische Eilanden en in Brazilië om te

zorgt automatisch voor een speciale band.”

trainen en speelde tornooien tot in China. Toen
mijn partner stopte, had ik geen zin om iemand

www.belgiumbeachvolley.be

anders te zoeken en zo ben ik terug in de zaal

www.knackvolley.be

beland.”

Twitter: @joppepaulides

Audry Frankart is nu je beachvolleypartner. Waren er geen kandidaten bij
Knack?
Joppe: “Een paar jongens spelen wel eens graag
op het zand; zo speelde ik vorig jaar enkele
wedstrijden met Ruben Van Hirtum. Maar er zit
niemand tussen die echte ambities heeft.
Joppe Paulides speelde twee jaar professioneel
beachvolley en trok de wereld rond.

Kom Joppe aanmoedigen!
De Roeselaarse manche van het BK beachvolley
vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli op
het Polenplein. Zak zeker eens af om Joppe
naar de overwinning te schreeuwen en je
te laten inpakken door het strandgevoel in
Roeselare.

www.roeselare.be
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Centrale ligging
herbergt vele troeven

6
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TRAX: creatie ontmoet beleving
TRAX – zo heet de nieuwe ontmoetingsplaats voor jongeren en verenigingen – opent binnenkort
haar deuren. De vroegere GLS-site langs de Beversesteenweg wordt het mekka voor al wie creatief
bezig of in het verenigingsleven actief is. Tijdens het TRAX-festival op 29 augustus kan je van
dichtbij met de site kennis maken. RSL-magazine gunt je in primeur een blik achter de schermen.

In 2009 en 2012 voerde Stad Roeselare een

Onder het dak komen vier verschillende

behoefteonderzoek in het verenigingsleven uit.

gebouwen. Elk herbergen ze hun eigen

Dat onderzoek stelde de nood aan betaalbare en

functies: het eerste gebouw bestaat uit twee

volwaardige lokalen aan de kaak. Maar ook de

repetitieruimtes, een vergaderruimte, een bar,

jeugdraad en verschillende andere organisatoren

kleedruimte en ontmoetingsruimte voor 250

gaven aan dat ze een budgetvriendelijke, grote

personen.

zaal misten in Roeselare. Het betekende de start
van een zoektocht naar een geschikte locatie die
verenigingen, creatievelingen en organisatoren de
nodige ruimte kan geven.

TRAX geeft creatieven en
verenigingen onderdak

Op zoek naar een locatie
Het terrein van transportfirma GLS bleek de
geschikte kandidaat voor de uitbouw van een

Eens het eerste gebouw klaar is, start vervolgens

veelzijdige site voor jongeren en verenigingen. De

in 2016 de bouw van een grote polyvalente zaal

site nabij het station, tussen de Beversesteenweg

voor 800 personen. Waarna nog een aantal

en de spoorweg, was geen nobele onbekende.

creatieve ateliers en een evenementendepot

Haar centrale ligging aan een grote ondergrondse

aan de beurt zijn. Als eindresultaat zal je een

parking en met een vlotte fietsverbinding

overdekt stedelijk plein zien met ruimte voor

herbergt vele troeven. Jaarlijks verzamelen

toevallige of geplande ontmoetingen. Rondom de

duizenden muziekliefhebbers uit de regio er op

sokkel komen verschillende groenzones die ideaal

het gratis TRAX-festival. Het festival sluit perfect

combineren met openluchtactiviteiten. Voor elk

aan bij de toekomstvisie voor de site. Want ook

wat wils dus!

in TRAX krijgt muziek een belangrijke rol.
Vandaar ook de toepasselijke naam: die verwijst

Ontdek het zelf

naar de treinsporen (tracks is het Engels voor

Op 29 augustus, met het TRAX-festival, krijg

treinsporen – nvdr.) die langs de site lopen en de

je de kans om het eerste gebouw en de site te

muziektracks die er zullen klinken.

bezichtigen. Vanaf september nemen de eerste

Ruimte voor creativiteit

verenigingen en organisatoren er hun intrek
voor de uitbouw van hun dagelijkse werking of

TRAX focust natuurlijk niet enkel en alleen op

de organisatie van evenementen. Hou zeker de

muziek, maar wil onderdak aan creatievelingen

website in de gaten. TRAX krijgt gegarandeerd

en verenigingen in het algemeen geven. Of ze zich

een vaste plaats in jouw vrijetijdsagenda. Tot

nu met muziek, theater of dans manifesteren, ze

TRAX!

moeten er de ruimte krijgen om er te repeteren,
te vergaderen of op te treden. Daarom krijgt de
site een compleet nieuwe invulling. De bestaande
loods verliest zijn betonnen buitenmuren,
waardoor enkel het dak en de houten

www.facebook.com/trax

ondersteuningsbalken overblijven.

www.traxroeselare.be

De vroegere GLS-site verandert de komende jaren
in een overdekt stedelijk plein.

www.roeselare.be
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Stoofpot op een bedje van muziek
Voor heel wat muziekliefhebbers staat TRAX-festival in hun agenda vast. Op zaterdag 29 augustus
kan je weer genieten van een mix van bekende namen, opkomende bands en talent uit eigen stad.
Willem Decleer (28) maakte als een van de vele vrijwilligers vorig jaar het festival mee mogelijk.
Hij voorzag de artiesten in de backstage van het nodige krachtvoer. Willem blikt terug op een
geslaagde ervaring.

Willem, hoe kwam je erbij om op TRAX-

hoog, los van wie mijn gerechten voorgeschoteld

festival voor de artiesten te koken?

krijgt. Ik wil gewoon dat ze met smaak eten en

Willem Decleer: “Een van de medewerkers van

dat iedereen voldoende krijgt. Ik heb trouwens

het festival is een goede vriend van me. We

al eerder voor bekende sterren mogen koken.

kennen elkaar al van bij de jeugdbeweging in

Mijn leukste ervaring deed ik op het World

Beveren. Hij vroeg me of ik voor de artiesten

Economic Forum in Zwitserland op. Daar kreeg

wou koken. Samen met twee kameraden, Peter

ik de kans om voor onder andere Angelina Jolie,

Barbery en Lowie Serpieters, die in de horeca

Brad Pitt en George Bush te koken. Ik zal nooit

werken, ging ik daar graag op in.”

vergeten hoe een zwangere Angelina Jolie bijna
mijn dienblad met lege glazen omver stootte.”

Had je al wat ervaring in de keuken?
Willem: “Ja, ik volgde een opleiding aan de

8

Welke artiesten zou je graag nog eens in

hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.

de backstage bedienen?

Na mijn studies roerde ik vijf jaar lang als chef

Willem: “Triggerfinger of Stromae zou ik wel zien

in de potten van het Roeselaarse restaurant

zitten. Vooral de muziek en stijl van Stromae

de Orchidee. Ondertussen werk ik ruim een

vind ik prachtig. Hij doet zijn ding en trekt zich

jaar in de keuken van het woonzorgcentrum

niets aan van wat anderen daarover denken.

Vincenthove. Ik draai er dus mijn hand niet voor

Maar als ik echt mag kiezen: Taylor Swift

om om voor grote groepen te koken.”

zou wel eens in de backstage mogen passeren
(lacht).”

Hoe bepaalden jullie het menu?
Willem: “We kwamen op voorhand eens samen

Sta je op 29 augustus weer tussen de

om de riders (dat is een lijst met wensen

kookpotten op TRAX-festival?

van de artiest - nvdr.) te bekijken. Sommige

Willem: “Als ze weer een kok zoeken, doe ik dat

artiesten aten graag puree, anderen hadden

met veel plezier. Anders zak ik gewoon met wat

dan weer liever frieten. We wisten ook dat het

vrienden van de KSA of het voetbal af naar het

keukenmateriaal op het festivalterrein beperkt

terrein om de sfeer op te snuiven. Sowieso ben

was. We moesten het eten dus op verplaatsing

ik er bij.”

klaarmaken. Onze keuze ging dus vrij vlug uit
naar stoofpotjes die je gemakkelijk langere tijd

Bij het ter perse gaan, had de organisatie nog

warm kunt houden. Uiteindelijk hebben we voor

geen namen vrijgegeven voor editie 2015.

vol-au-vent, stoofvlees, balletjes in tomatensaus

Volg TRAX-festival online voor alle updates.

en een vegetarische ratatouille met puree,

Wil je zelf vrijwilliger op TRAX-festival zijn, stel

frietjes of brood geopteerd.”

je dan kandidaat via de website van de stad.

Bezorgt koken voor een bekende band als
School is Cool je dan stress?

www.traxfestival.be

Willem: “Nee, het einddoel blijft hetzelfde:

www.facebook.com/traxfestival

iedereen moet tevreden zijn. Ik leg de lat altijd

RSL#06

Twitter: @TRAXFestival
Willem Decleer kookte vorig jaar voor de
artiesten op het TRAX-festival.

Angelina Jolie stootte
bijna mijn dienblad omver

9
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www.roeselare.be

Roeselarenaren zijn
ontzettend hartelijke en
warme mensen
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Sterren en strepen in RSL
De 36-jarige Amerikaan Carver Brown liet zich de afgelopen maanden in onze stad opmerken.
Chip Mayo – dat is zijn bijnaam – verloor zijn hart aan Roeselare, haar warme inwoners en het
lekkere eten. Hij liet zelfs ons wapenschild op zijn onderbeen tatoeëren als blijvende herinnering
aan zijn prachtige verblijf hier. En hij beloofde om terug te komen. Want wanneer je dit leest,
flaneert hij alweer op Amerikaanse bodem.

Afkomstig uit Washington, maar opgegroeid

betekent houtsnijden in het Engels en chip

in California besloot Carver Brown negen jaar

vertaal je als houtkrul. Mijn oom gaf me die

geleden om de wereld rond te reizen. Hij had niet

troetelnaam.”

het klassieke huisje-boompje-tuintje voor ogen.

Halfweg mei vertrok Brown opnieuw naar

Dus ging Carver het avontuur tegemoet en boekte

de Verenigde Staten. “Ik ga er als barbier aan

hij een vliegticket richting Europa.

de slag. Hard werken, veel sparen om zo snel

België leek hem een goed vertrekpunt om ons

mogelijk weer voor enkele weken in Roeselare te

continent te verkennen. Maar waarheen in

kunnen verblijven. Want ik wil mijn lieve, goede

Europa? Tot hij de sympathieke Ruben Allegaert

Roeselaarse vrienden niet al te lang missen”,

en gastvrije Ine Cappelle tegen het lijf liep. Ze

besluit de joviale Amerikaan.

boden hem onderdak in Roeselare aan, en hij
viel voor de charmes van onze stad. Hoewel
Brown hier dus bij toeval terecht kwam, is het
ondertussen zijn tweede thuis geworden!
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Tattoos en piercings
“Roeselare vind ik de perfecte stad: middelgroot
en niet al te veel toeristen. Ik spring op mijn
fiets en hup, in één dag heb ik alles gezien. Of
ik neem de trein en sta in een mum van tijd in
Kortrijk of Brugge. Plezant toch!”, steekt Brown
van wal. “Maar bovenal zijn de inwoners hier zo
sympathiek en hartelijk! Ik leerde al heel veel
fantastische mensen kennen.”
“Hoewel mijn uiterlijk sommigen ook
afschrikt. Een van kop tot teen getatoeëerde
en gepiercete Amerikaan, dat zien ze hier niet
elke dag. Gelukkig kijken de meesten daar
doorheen eenmaal we aan de praat geraken. My
appearance is my personality. Mijn uiterlijk is
wie ik ben.”

Houtkrul
Geboren als Carver Brown, maar toch vooral
gekend als Chip Mayo; vanwaar die naam? “Nee,
het komt niet van friet met mayonaise”, zegt
Brown. “Als baby verloor ik mijn moeder in een
auto-ongeluk. Mijn oom adopteerde me en zo
kreeg ik zijn achternaam Mayo mee. Carving

Op het onderbeen van Carver Brown prijkt in
tattoo-inkt ons wapenschild: “Nu ik opnieuw
naar de VS vertrek, blijft dit toch een levenslange
herinnering aan het mooie Roeselare.”

www.roeselare.be

Bedankt
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Cesar, apporte! Je hoort het commando niet zo vaak in het stadscentrum, want om je hond te laten
apporteren, heb je het liefst wat ruimte. Zodat je viervoeter naar hartenlust los achter zijn balletje
aan kan hollen. Vanaf 27 juni komt die ruimte er, want dan gaat de hondenloopweide officieel open
in de Koning Albert I-laan, naast de spiraalbrug. Dirk Meyus is alvast helemaal in de wolken met de
komst van de loopweide, en neemt zich stellig voor om er regelmatig een ommetje voor te maken.
Omdat hij als verantwoordelijke hondenbezitter altijd hondenpoepzakjes op zak heeft, zegt RSLmagazine hem welgemeend dankjewel!

RSL#06

Mooi maar gevaarlijk
Van mei tot september bestrijdt de Vlaamse Milieumaatschappij de reuzenberenklauw langs
de Mandel opnieuw gericht. De majestueuze plant kleurt met haar gigantische bloemschermen
menige wegberm romantisch wit; maar helaas is het een uitheemse plantensoort die de
biologische diversiteit hier grondig verstoort. Contact met haar sap kan bovendien ernstige
brandwonden veroorzaken.

De reus van de Kaukasus, zo klinkt de bijnaam

Bovendien kan het sap van de plant, als het met

voor de reuzenberenklauw. En reusachtig is ze: de

je huid in contact komt, onder invloed van het

schermbloemige plant kan tot wel vier meter hoog

zonlicht ernstige brandwonden veroorzaken die

worden. En daarin laat zich meteen het grootste

zeer langzaam genezen.

verschil met de gewone, ongevaarlijke berenklauw
herkennen. Die laatste wordt maximum 1,5 m

Maaien, afsteken en afvoeren

hoog, is inheems, en moet niet bestreden worden.

Hoe mooi ze ook bloeit, en hoeveel bijen

De bladeren van de gewone berenklauw vertonen

haar bloemen ook aantrekt, we zijn de

ook geen zulke diepe groeven als die van haar

reuzenberenklauw dus liever kwijt dan rijk.

Kaukasische nichtje.

Vandaar dat de overheden gericht de plant

Ernstige brandwonden

bestrijden door de plant te maaien, af te steken
en af te voeren. Als beheerder of eigenaar van

In België staat de reuzenberenklauw als

een terrein waar reuzenberenklauw groeit, ben je

exoot geregistreerd, wat betekent dat het een

ook verantwoordelijk voor de bestrijding van de

uitheemse plant is. Daarom heeft ze hier ook

plant. Wees uiteraard zeer voorzichtig en draag

geen natuurlijke vijanden; en kan ze vrolijk langs

beschermende kledij.

bermen en waterlopen gedijen. Eén bloemscherm
- en elke plant heeft er enkele - produceert

DIPOD, 051 22 72 11 – dipod@roeselare.be

tientallen zaden, waardoor de reuzenberenklauw

www.west-vlaanderen.be/reuzenberenklauw

al gauw alle andere inheemse planten verdringt.

www.vmm.be

www.roeselare.be
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Stad zoekt jou
Wat als de Roeselaarse binnenstad in 48 uur
opfleurt door tal van plezante spelprikkels?
Wat als kleurrijke spelelementen het gewone
straatbeeld een speelse tint geven? Het kan…
dankzij jouw bereidwillige hulp! Al wat we
nodig hebben, is een beetje van je tijd op
zaterdag 4 of zondag 5 juli.

Wat? De stad op een eenvoudige manier
aangenamer maken voor kinderen en jongeren
die in het centrum wonen.
Hoe? Door het straatbeeld in het centrum
een vrolijke toets te geven. Van eendjes in
de fontein tot grondtekeningen, noem maar
op. Al die kleine spelelementen worden door
enthousiastelingen in elkaar geknutseld,
geschilderd, geplakt,…
Wanneer? Op zaterdag 4 en zondag 5 juli. Welk
uur en hoelang, bepaal je volledig zelf.
Voor wie? Voor elke bereidwillige persoon
tussen 5 en 99 jaar die graag aan een speelse
binnenstad wil bijdragen.
Benodigdheden? Jouw vrijwillig engagement.
Handigheid is zeker geen vereiste.
Praktisch? Kan je je minimum een uurtje maar graag langer uiteraard - vrijmaken in het
weekend van 4 en 5 juli? Geef dan jouw naam,
e-mailadres en telefoonnummer door aan de
Jeugddienst. Zij geven je dan meer praktische
info over wat dat weekend dient te gebeuren.
Waarop jij beslist wat je precies voor je rekening
wil nemen.
Kortom: je bepaalt volledig zelf wat je haalbaar
ziet en hoe lang je daarvoor uittrekt. En breng
gerust je kinderen, familie of vrienden mee voor
nog meer fun.

Jeugddienst, 051 27 23 10
jeugddienst@roeselare.be
www.facebook.com/Jeugddienstroeselare
www.roeselare.be

15

Dagverse kruiden uit
eigen tuin plukken
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Petanque en patatten
Laat de trommels roffelen en trompetgeschal horen, want zondag 14 juni gaan de eerste
volkstuintjes in Roeselare officieel open. 25 moestuiniers, van groene leken tot ervaren rotten in
het plantvak, zijn sinds 15 mei op de wijk Wallemeers druk in de weer om met schop en spade hun
perceel tot een smultuin van zelfgekweekte groenten en fruit om te toveren. En dat allemaal onder
het goedkeurende oog van wijkcomité Wallemeers.

Om een volkstuintje te krijgen, moest je aan een

een open keuken koken. Dat hele gegeven past

aantal voorwaarden voldoen: het liefst kwam

bovendien helemaal in de trend om meer met

je uit de buurt en bovenal: je had zelf geen

pure ingrediënten te werken. En die wil ik zoveel

tuin waar je kunt tuinieren. Voor de percelen

mogelijk uit mijn volkstuintje halen.”

langs de Kasteeldreef vond TuinHier - de
vrijwilligersvereniging voor amateur-tuinieren

Lekkere creaties

met wie de stad samenwerkt voor de volkstuinen

Het eerste jaar in de volkstuinen wordt zeker

- 25 enthousiaste kandidaten. Ze hebben elk hun

een leerjaar, dat beseffen Stijn en Jan maar al te

lapje grond dat ze bewerken; in de serre kweken

goed. Ze zijn sowieso van plan om op kruiden en

ze samen.

vergeten groenten in te zetten. “Kervelwortel en

Kok met groene vingers

peterseliewortel zijn bijvoorbeeld twee groenten
die relatief gemakkelijk te telen zijn, en waar je in

Stijn Lanssens van restaurant B’artiste heeft een

een restaurant lekkere creaties mee kunt maken,

pak ervaring als kok, maar noemt zichzelf een

maar die gewoon niet verkocht worden”, weet

groentje als het op moestuinieren aankomt. Hij

Stijn. “Het is mijn bedoeling om ’s ochtends mijn

neemt nochtans twee percelen voor zijn rekening,

lapje grond te inspecteren op wat oogstklaar is;

maar krijgt daarbij de assistentie van zijn vader

en afhankelijk van die oogst te beslissen wat ik

Jan Lanssens. “Mijn vader noch ik hebben

’s avonds de klanten zal presenteren. Wallemeers

momenteel een moestuin. Bij het restaurant hoort

bevindt zich hier helemaal niet ver vandaan, ik

wel een tuintje, maar het is die naam onwaardig;

zal gewoon elke dag dagverse kruiden uit mijn

het ligt vol brokstukken en valt nauwelijks te

eigen tuin kunnen plukken.”

bewerken. Bovendien breiden we het restaurant
momenteel uit en moet de tuin er sowieso aan

Samen aan het werk

geloven”, vertelt Stijn.

Hoewel het Stijns voorstel was om zich voor de
volkstuinen in te schrijven, was vader Jan meteen
voor het idee gewonnen. Vooral het sociale

Inzetten op
vergeten groenten

aspect van samen tuinieren spreekt hem heel
erg aan. “De serre is er voor iedereen die op de
volkstuinen tuiniert, daar zal je dus vaak samen
aan het werk zijn. Ik vind het een aangenaam
idee dat je raad aan elkaar kunt vragen, dat je

Zijn inschrijving voor de volkstuintjes heeft alles

elkaar met je enthousiasme voor een bepaalde

met die verbouwing te maken: “We veranderen

plant kunt aansteken. Of dat je zelfs iets voor

van concept. Over de middag zal je nog altijd een

mekaar kunt kweken, dat je groenten of fruit kunt

menu kunnen eten, maar ’s avonds gooi ik het

uitwisselen. Alleen zou ik er waarschijnlijk zelf

over een andere boeg. Ik werk dan niet meer met

nooit aan begonnen zijn, maar Stijn trok me mee

een vaste kaart, maar wil vooral hapjes serveren,

in zijn enthousiasme. En het idee van een sociale

die zo puur mogelijk zijn. Ik heb daarvoor

band, van elkaar versterken, heeft me over de

geïnvesteerd in een houtskooloven; en zal in

streep getrokken”, besluit Jan.

Stijn Lanssens van restaurant B’artiste zal samen
met zijn vader twee percelen bewerken.

www.roeselare.be
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Mensen bij elkaar brengen

sportveld en volkstuin zit: iemand die een

Elkaar versterken, meer activiteit, het klinkt Jan

namiddagje wil komen tuinieren, kan perfect zijn

Goddeeris als muziek in de oren. Samen met

kinderen of kleinkinderen meebrengen. Zijn ze

Willy Vandenbroucke (foto rechtsboven) is hij een

het beu om te helpen in de moestuin, kunnen ze

van de trekkers van het wijkcomité Wallemeers,

gaan spelen of sporten. En het brengt mensen bij

dat op dezelfde locatie van de volkstuinen zijn

elkaar: het is toch zalig hoe mensen die petanque

wijkhuis heeft. “Als wijkcomité juichen we de

komen spelen, in contact komen met tuiniers die

komst van de volkstuinen op onze wijk toe”, zegt

op dezelfde locatie patatten planten?”

Jan. “Hoe meer nering we ter plekke zien, hoe
meer dynamiek er op onze wijk ontstaat, hoe

Extra impuls voor de wijk

liever ik het heb!” Oorspronkelijk diende het

Jan en Willy hopen dat het achterste gedeelte

terrein van de volkstuinen – dat zich achter het

er na al die jaren eindelijk weer net bij zal

speelplein en een paar tennisvelden bevindt – als

liggen. De komst van de volkstuinen kan een

voetbalveld.

tweede impuls geven aan het wijkpleintje.
“Zo’n 13 jaar geleden hebben we het Wallehuis

Van voetbalveld
naar moestuin

gezet met het wijkcomité van toen, de Koning
Boudewijnstichting en de stad, voor het project
‘Buitengewone Buurt’. Die samenwerking gaf
een eerste impuls aan de wijk”, aldus Jan. “Het
speelplein dat stond te verloederen omdat er

18

geen sociale controle was, kreeg door de komst
Maar dat werd nauwelijks nog gebruikt. “Toen

van het buurthuis weer de sympathie van de

de stad met het voorstel kwam om daar de

wijkbewoners. Waardoor de stad op haar beurt

volkstuinen te organiseren, hebben wij dat

het speelplein opwaardeerde en later ook op

met open armen ontvangen. Stel je eens voor

ons aandringen de sportterreinen helemaal

welke potentie in de combinatie van speelplein,

vernieuwde”, vult Willy aan.

Opening volkstuinpark
‘Samen tuinieren Wallemeers’

Boerenmarktje
Het wijkcomité ziet enorme mogelijkheden
met de volkstuinen, maar heeft geenszins de
bedoeling om de organisatie over te nemen.

Op zondag 14 juni is iederen welkom om
tussen 14 u. en 17 u. kennis te maken met
de volkstuinen, en nog heel wat andere
organisaties of verenigingen die allemaal rond
een aspect van stadslandbouw werken.
Zijn alvast van de partij:
vzw TuinHier, de kringloopkrachten,
imkervereniging De Mandelbie, VELT, MIROM,
VABI, KiK, de educatieve moestuin, LETS,…
Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een
interessante én gezellige familienamiddag van
te maken.

RSL#06

“De moestuiniers kunnen hier het toilet
gebruiken als we open zijn, eventueel iets
drinken,… Het buurthuis is geen café en dat
willen we ook zo houden, maar we sluiten niet uit
dat we het buurthuis aan de volkstuinen uitlenen
als dat nodig zou zijn”, aldus Willy. “In mijn
wildste dromen zie ik hier op Wallemeers een
boerenmarktje ontstaan, waar de volkstuiniers
en de buurtbewoners die zelf een tuin hebben,
hun geteelde groenten ruilen en/of verkopen”,
besluit Jan enthousiast.

www.tuinhier.be
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Roeselare zomert erop los
Nog geen zomers reisje geboekt? Waarom zou je dan Roeselare verlaten als er hier zo veel
plezants te beleven valt. Op de volgende pagina’s word je alvast een kleine greep uit de veelzijdige
activiteiten voor klein en groot voorgeschoteld. Maar grasduin vooral verder in het ruime aanbod
via www.zomer-van-roeselare.be!

BATJES

BOETIEK UNIEK

19 tot 22 juni

20 en 21 juni

De hoogmis van het shoppen laat zich dit
jaar een week vroeger vieren. Jouw favoriete
excuus om te winkelen belooft weer één
groot feest te worden. Op elke straathoek
wacht je een verrassing. Geniet van een
verfrissing, pik een optreden mee, doe je
tegoed aan het Vat van Rodenbach,…
Zak gewoon af naar het stadscentrum en
ontdek waarom de Batjes een fenomeen is.

De hipste boetiek van het land komt weer
naar je toe. Deze keer strijkt Boetiek Uniek
twee dagen neer op De Munt. De handigste
Harry’s en Henriettes uit de regio tonen er
hun kunnen. Het is de uitgelezen kans om
zelfgemaakte en duurzame spullen op de
kop te tikken. Spring gerust even binnen om
alle werken van de DIY (Do It Yourselvers) te
bewonderen. Ongetwijfeld ga je niet met lege
handen naar huis.

4e GROTE PRIJS
JEAN-PIERRE MONSERÉ
5 juli
Bij de Roeselaarse wielerfans staat zondag
5 juli al met stip aangeduid in de agenda. In
een razendsnelle wielerwedstrijd door het
stadscentrum geven beroepsrenners weer
het beste van zichzelf. Wie zal dit jaar die
felbegeerde eerste plaats in de wacht slepen?
Zak tegen 14 u. af naar het de Coninckplein
en maak het live mee.
© Stefaan Beel

ROESEL SWING

FEEST VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

14 juli

11 juli

Zwaai jouw dansbenen maar flink los en
zwier die armen vrolijk in het rond op Roesel
Swing. Het Stationsplein wordt op 14 juli in
een heuse swingsfeer ondergedompeld. De
seniorennamiddag krijgt bezoek van enkele
grote muzikale helden als Dennie Damaro,
Paul Severs en Luc Steeno. Are you the king
of swing?!

Dat een leeuw serieus kan brullen, weten
de kleinsten onder ons. En ook de Vlaamse
Leeuw valt niet te temmen. Want elk jaar
opnieuw zorgt hij voor een waar zangfestijn
in Roeselare. Smeer op zaterdag 11 juli jullie
kelen om de West-Vlaamse hits van o.a. Flip
Kowlier mee te scanderen. Dit jaar verhuist
het muziekevent naar de Grote Markt.

www.roeselare.be
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ZOMERSPEELPLAATS

POP UP LIVE

Na het succes van vorig jaar keert de
zomerspeelplaats terug. Met nog meer
speelplezier voor de kleinsten! Want de
zomerspeelplaats breidt uit.
Terwijl jij geniet van een terrasje op het
Stationsplein leven je kinderen zich volop
op de diverse leuke speelattracties uit. De
speeltuigen zijn verankerd in een grote
zandbak: veilig en bovendien super plezant.

21 juli
Pop Up Live is de nieuwe muziekshow van
Eén. Op de Nationale Feestdag verwelkomt
Roeselare Peter Van de Veire. En hij brengt
tal van binnenlandse en enkele buitenlandse
artiesten mee. Kortom, het belooft een
spetterend muzikaal spektakel te worden.
Roeselarenaren, verenigt u op 21 juli en trek
massaal richting Grote Markt.

WEST-VLAANDERENS
MOOISTE
20 tot 23 augustus
Een vaste waarde in het zomeraanbod: WestVlaanderens Mooiste. De wielerklassieker
die langs diverse groene, rustige, historische
of opmerkelijke plaatsen in onze provincie
leidt. De tochten zijn zowel op maat van
de sporadische fietser als van de meer
geoefende wielertoerist. Fietsplezier
verzekerd van donderdag 20 augustus tot en
met zondag 23 augustus. En nu duimen dat
de weergoden ons goedgezind zijn.
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© Roeselare Sport
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SMAAK & KOELEUR

VLEERMUIZEN SPOTTEN

4, 5 en 6 september

8 augustus

Het eerste weekend van september is het
weer proeven, beleven en genieten geblazen.
Streekproductenmarkt Fiesta Europa strijkt
neer op het Stationsplein, de kunstenmarkt
Paris Montmartre palmt de Grote Markt in
en de winkels in de centrumstraten openen
op zondag hun deuren. Zo zie je maar,
Roeselare is van alle markten thuis.

Fascinerend, dat zijn vleermuizen. Met een
vleermuisdetector in de hand kan je zelf
ontdekken waarom. Je maakt kennis met de
verschillende soorten die in het Sterrebos
jagen. Uitzonderlijk gaan de deuren van de
ijskelder in het domein zelfs open. Samen
met anderen ga je op zoek naar de diepe
geheimen van dit prachtige bos. Een echte
aanrader!

NATOURCRITERIUM
28 juli
De geur van sportzweet en massageolie
hangt opnieuw in onze binnenstad op
dinsdag 28 juli. Vanaf 13.30 u. zoeven de
renners van het Natourcriterium weer door
de centrumstraten. Grote kleppers uit het
wielermilieu strekken na de Tour de France
nog eens de benen in Roeselare. De ideale
kans om een van je grote wieleridolen van
heel dichtbij te zien!
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KETNET ZOMERTOUR
15 augustus
Ketnetters, alle hens aan dek!
Op 15 augustus brengt Ketnet haar helden
naar je toe. Maak van dichtbij kennis met
jouw favoriete wrapper, toon hoe hard
jij kan dansen, zing mee op de hits van
de KetnetBand of leef je volledig uit in
het openlucht speelparadijs. De locatie is
voorlopig nog top secret. Maar je verneemt
er binnenkort alles over op Ketnet.

MAAR ER IS NOG MEER…

© Roeselare Koerst

Want Roeselare schotelt nog een waaier aan
zomerse animatie voor.
Op www.zomer-van-roeselare.be vind je
het volledige aanbod van activiteiten die
tussen 21 juni en 21 september in Roeselare
plaatsvinden.

www.roeselare.be
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Open huis vol ontmoeting
Zorgbedrijf Roeselare heeft drie dienstencentra met een dienstverlening voor senioren, zodat
ze langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Je kan er ook in een
losse, ongedwongen sfeer een hobby beoefenen, je verder bekwamen in een of andere discipline
of een opleiding volgen. De cursussen zijn bedoeld als ontspanning en een manier om anderen te
ontmoeten. RSL-magazine ging er op een mooie vrijdagochtend de sfeer opsnuiven.

Katrien en Nathalie, twee centrumleidsters,

Hij spreekt nu de taal niet alleen vlotter,

zorgen voor een hartelijk welkom. "Ons publiek

hij begrijpt de nieuwsberichten met de vele

is verscheiden en er komt de hele dag volk over

vreemde woorden beter. Nelly en Rene wachten

de vloer. Niet alleen om aan een activiteit deel

hun huistaak af. Ze volgen allebei nog andere

te nemen, je kan hier ook de krant lezen. Er is

cursussen: van fotografie over schilderen tot

voetverzorging, je kan ‘s middags komen eten,

leesclub. "Het is allemaal zo interessant."

op afspraak een bad of douche nemen of vervoer

Met zijn grote ramen beneden en op de eerste

regelen via de Minder Mobielen Centrale."

verdieping een gang die uitzicht geeft op de

Ondertussen komen de cursisten toe, vragen

ontmoetingsruimte, is Schiervelde een echt open

vrijwilligers waar ze kunnen helpen en halen

huis waar iedereen, niet alleen senioren,

docenten gerief op.

welkom is.

Van yoga tot Android

Heb je er ook zin in? Kom zelf kennis maken
tijdens hun opendeurdagen van 12 tot 19 juni.

De les Android. Vera en Ingrid zitten, met
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de tablet open, klaar voor de les. Voor Ingrid
betekent het haar eerste opleiding al niet meer; ze
is in informatica geïnteresseerd en volgde reeds
verschillende cursussen. Op weg naar de yogales
ontmoet RSL-magazine Benedikte met haar baby.
Deze mama zit net als enkele andere jongere
dames achter de naaimachine. "Ik werk 's avonds
en daarom is een cursus overdag voor mij ideaal."
Sofie vult aan: "Omdat de les maar om de twee
weken is, valt het gemakkelijk te combineren met
werk en gezin."

Na de les zit ik vol energie

De yogajuf heeft trouwe klanten die zich wekelijks
komen ontspannen én energie opdoen. Dat vertelt
Annie die straks haar huis met emmer en dweil
te lijf gaat. Allemaal vinden ze het even super en
geen van hen kan het missen. Loop je dan alleen
vrouwen tegen het lijf in de dienstencentra?
Absoluut niet. In de Engelse les kan je Frans
terugvinden.

Proef van het aanbod in de
instuifweek
Een week lang openen de drie dienstencentra
hun deuren en maak je kennis met hun
dienstverlening en activiteitenaanbod.
12/06: nocturne in Ten Elsberge om 17 u.
13/06: opendeurdag in de drie dienstencentra
15/06: sneukelroute: wandel of fiets mee
16/06: doe-dag in Ten Elsberge
17/06: doe-dag in Schiervelde
18/06: doe-dag in De Zilverberg
19/06: dienstverlening in de kijker
Info via www.dienstencentra-roeselare.be en in
Ten Elsberge, Mandellaan 101
051 24 60 50
dctenelsberge@zbroeselare.be
Schiervelde, Schierveldestraat 55+
051 26 38 00
dcschiervelde@zbroeselare.be
De Zilverberg, Knokuilstraat 35
051 26 26 80
dczilverberg@zbroeselare.be

www.roeselare.be

Roeselare KORT
BEL 1712 BIJ VERMOEDEN VAN
GEWELD

NIEUW HERKENNINGSTEKEN
VOOR BESCHERMD
ONROEREND ERFGOED

Heb je een vermoeden van misbruik, geweld
of kindermishandeling? Dan kan je als burger

Er is nu één herkenningsteken voor alle

terecht bij 1712.

soorten van beschermd onroerend erfgoed:

Contact opnemen kan discreet, gratis en anoniem.

beschermde monumenten, stads- en dorps-

•

Bel naar 1712 op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

gezichten, cultuurhistorische landschappen en

•

Melden kan via de website: www.1712.be

archeologische sites. Ben jij eigenaar, beheerder,

Je zorgen kunnen gaan over geweld tussen

huurder of erfpachtnemer van een beschermd

kinderen, partnergeweld, kindermishandeling

goed? Bestel dan gratis het nieuwe teken en

(mishandeling, verwaarlozing, seksueel

vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend

misbruik), eergerelateerd geweld,

erfgoed. Meer informatie op

slachtofferschap en stalking.

www.onroerenderfgoed.be > nl >

1712 verheldert je vraag, geeft informatie en

over-ons > herkenningsteken.

advies. Afhankelijk van je vraag en van de
geweldsituatie verwijst 1712 je naar hulpverlening
of justitie.
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RENOVATIE ATLETIEKPISTE
Na 15 jaar intensief gebruik krijgt de atletiekpiste
van het Stedelijke Sportstadion een nieuwe
toplaag. Daarom zal de piste tussen 15 juni en 21
augustus, drie tot vier weken gesloten zijn. De
exacte startdatum van de werken is afhankelijk

PARADIJSJES VOOR BIJEN,
VLINDERS EN INSECTEN...

van het weer. Je loopconditie op peil houden kan
intussen op de Finse piste op het Sportpark in

Laten we de natuur ongemoeid, dan veranderen

Rumbeke. Die is steeds toegankelijk via de ingang

kortgeschoren grasperken in een tapijt van

Voetbal in de Wervikhovestraat. Tijdens de

bloeiende grassen en veldbloemen. Stad Roeselare

werken aan de piste in de Spanjestraat blijven de

laat op verschillende groenzones de natuur op een

gevechtssportzalen en de powerzaal toegankelijk.

gecontroleerde manier zijn gang gaan. Dat zorgt

Ook spelen op het speelpleintje blijft mogelijk. De

voor meer kleur in de stad, is beter voor bloemen,

gevechtssportzalen en de powerzaal zijn wel een

bijtjes en vogels én onderhoudsvriendelijk. Zo

week gesloten, van 19 tot en met 26 juli.

worden enkel de randen van grasvlaktes gemaaid,
borders met vaste planten en bloemenweides
opgefleurd en hagen vervangen door beplanting
die minder onderhoud vraagt.
Dit jaar wordt zo’n 16 000 m² ingezaaid met
verschillende bijen- en vlindermengsels. Een
vijftal zones kleuren deze zomer klaprozenrood;
een eerbetoon aan de gesneuvelden in WOI.
Al die groenzones worden met infoborden
aangeduid. Zie je zo’n bord, dan weet je dat die

© Stefaan Beel
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zone een vernieuwde aanpak krijgt.

URNENBOS OEKENE

JOUW VERHAAL VOOR
ROOKSIGNAAL

In deelgemeente Oekene is de wandelzone
bij de begraafplaats ingericht als urnenbos.

‘Iedereen heeft een goed verhaal’, dat is het

Daar kunnen urnen uit organische materialen

uitgangspunt van fotografe Raisa Vandamme en

en die biologisch afbreekbaar zijn begraven

interieurarchitect/illustrator Sam Bevernage,

worden. Het is de bedoeling dat de urnen op

bezielers van het project Rooksignaal. Zij gaan

termijn volledig opgenomen worden door de

in de zomermaanden op zoek naar jouw leukste

natuur. Om de natuurlijke uitstraling van het

verhalen bij bepaalde plaatsen in Roeselare. Ze

urnenbos als gedenkplaats te behouden zie je

willen samen met jou herinneringen ophalen en

geen rijen, aangelegde paden of grafsiersels.

geheimen delen. Een selectie van de verzamelde

In het midden is er een open plek met houten

verhalen wordt vereeuwigd op een wand op

zitplaatsen voor ongeveer 60 personen. Die

TRAX. Hun collage vormt een huwelijk tussen

ruimte kan dienst doen bij de uitvaart of voor

fotografie en verftechnieken. Wil je dat jouw

een bezinningsmoment. Aan de inkom is

verhaal mee deel uitmaakt van hun kunstproject?

een gedenkplaat waar na iedere bijzetting de

Bezoek hun website of ga langs in ARhus of

gegevens van de overledene kunnen worden

De Spil en laat jouw herinnering achter aan de

aangebracht. Een urnengraf laten markeren door

verzamelbus van Rooksignaal.

een zwerfsteen kan ook. In het urnenbos kunnen

www.projectrooksignaal.wordpress.com

inwoners van Roeselare, Beveren, Rumbeke
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of Oekene op een duurzame manier begraven
worden. Ook niet-Roeselarenaren kunnen er
bijgezet worden.

HOU HET FRIS
TIJDENS WARME DAGEN
Tijdens warme zomerdagen moeten we onszelf
tegen hoge temperaturen en ozonpieken

VOLG VERNIEUWINGSWERKEN
WIELERMUSEUM OP DE VOET

beschermen. Bij baby’s en jonge kinderen,
ouderen, chronisch zieken en hulpbehoevenden
is het aan te raden waakzaam te zijn als er hoge
temperaturen worden voorspeld. Het is dan

Eind 2014 sloot het Wielermuseum de deuren

belangrijk de koelte op te zoeken, voldoende te

voor geplande renovatie- en verbouwingswerken.

rusten, je te beschermen tegen de zon

Benieuwd naar het volledige traject, van de

(pet, beschermende kledij, zonnecrème,...) en

voorbereidingen over de hindernissen onderweg

vooral meer water dan gewoonlijk te drinken.

tot de laatste rechte lijn? Volg de (ver)bouwblog en

Ga zeker niet in de zon tijdens de warmste uren

ontdek het reilen en zeilen achter de schermen:

van de dag. Meer informatie vind je op

onderweg.wielermuseum.be.

www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm
www.roeselare.be

Ieder jaar steun voor
een goed doel
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Kermesse met KSA
In juli en augustus trekt de kermis door Roeselare. In de deelgemeenten is dat het sein om
allerlei leuke nevenactiviteiten te organiseren. Wanneer de foorkramers op 31 juli in Rumbeke
neerstrijken, is de KSA daar niet meer te stuiten. Want de jeugdbeweging geeft meer dan een week
lang het beste van zichzelf met het kermiscafé. RSL-magazine ging al eens voorproeven met de
leiding!

KSA Rumbeke begint hun tiendaagse kermiscafé

Spannende rolmarathon

met een knaller. “Dit jaar steken we met de

Wie denkt dat het laatste weekend gelijk staat aan

Ladiesnight van wal”, vertelt Louis Coussement.

uitbollen, is eraan voor de moeite. “Inderdaad,

“Dat is onze gezellige zomerfuif met extra

want op zaterdag en zondag koersen we”, aldus

aandacht en gadgets voor de vrouwelijke

Louis. “Dan strijden vele enthousiastelingen op

fuifbeesten. Zaterdag en zondag zijn de echte

onze intussen beroemd geworden rolmarathon.

kermisdagen en dan opent ons café. Je kan

Die vindt plaats op zaterdag van 13 u. tot 24 u. en

nergens beter toeven dan op ons zomers terras

op zondag van 10 u. tot 19 u. Het concept zal een

met palmbomen. De vorige jaren stond op

beetje wijzigen, waardoor het nog meer erom zal

maandag het FIFA-tornooi gepland, maar dat

spannen in de strijd voor de eerste plaats.”

vervangen we door een kaarting met taart en
koffie op de middag en een manilletornooi

Zwientjeskermesse

’s avonds.”

Tot slot vult Sam nog de afsluiter aan: “Het

Muzikale storm

kermiscafé eindigt naar jaarlijkse gewoonte met
Zwientjeskermesse. De barbecue op ‘Rumbeke

“Ook dinsdag en woensdag steken in het nieuw”,

platse’ betekent een echt dorpsfeest. We steken

verklapt Sam Decoene. “Op dinsdag serveren

het barbecuetoestel wel ’s middags aan in plaats

we streekbieren. Onze kaart is eerder beperkt,

van ’s avonds. De letterlijke slotnoot is voor het

maar je moet helemaal niet diep in je portefeuille

aperitiefconcert van de harmonie St. Cecilia.”

tasten. Op woensdag raast een muzikale storm

Tijdens het kermiscafé lopen er ook meerdaagse

door het rustige Rumbeke. Ons lokaal bouwen

acties. Je kan bijvoorbeeld drankbonnen winnen

we om tot een muziekclub en twee bandjes jagen

via de fotowedstrijd Het vat, naar analogie met

hun singles door de oren. Als afsluiter gooien

De Stoel uit het tv-programma Duizend zonnen

onze huis-dj’s daar nog wat beats bovenop.

en garnalen. Alle acties kan je online op de voet

Op donderdag blijft de vasteklantenavond of

volgen.

werkemansavond: pintjes en Rodenbach aan
1 euro. We blijven tenslotte een Roeselaarse

www.ksarumbeke.be

deelgemeente. Ook op de andere weekdagen kan

www.facebook.com/KSATorrewachters

je altijd een werkemanspintje drinken van 17 u.
tot 19 u.”
Nog een traditie is het sociale aspect. “Ieder jaar

Allez allez, roulez!
Wanneer kan je naar de kermis?

steunen we een goed doel”, verduidelijkt Eduard
Delputte. “Dat gebeurt op de tweede vrijdag,
7 augustus, met KSA Bloedheet. In samenwerking
met het Rode Kruis organiseren we een bloedinzamelactie. We hopen opnieuw op een
honderdtal bloedgevers. Achteraf kan je gratis
iets drinken.”

KSA Rumbeke zorgt elk jaar op Rumbeke kermis
voor plaatselijk vertier.

10 - 13 juli:
17 - 20 juli:
31 juli - 3 augustus:
7 - 10 augustus:
21 - 30 augustus:

Beitem
Zilverberg
Rumbeke
Beveren
Roeselare

Voor alle nevenactiviteiten:
www.zomer-van-roeselare.be

www.roeselare.be
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Sociale media
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 RSL-magazines!

Freddy Lepouttre

Dansje placeren <3
#maybeefestival

beter zonder die auto’s ah station 
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Definitely the best beer in the world
#rodenbach

Tom Lefevere

RSL#06

#kippegem

Zin in een barbecuetje?
#pop-uppark #station
#barbecue #smullenmaar

http://@.www.#
facebook.com/Roeselare.iservoorjou
instagram.com/stadroeselare
twitter.com/Stad_Roeselare
Algemeen
www.fotowedstrijd.roeselare.be
www.roeselare.be
www.roeselarebereikbaar.be
My City, in the Summer

New-Art
@DesmetPatrickBe

www.uitinvlaanderen.be

Photo “Roeselare” by Patrick Desmet
(@DesmetPatrickBe) #500px
Beantwoorden

Retweeten

Volleybal op Roeselare Beach
Favoriet

www.belgiumbeachvolley.be
www.knackvolley.be
TRAX: creatie ontmoet beleving

Elise Vanhecke
@VanheckeElise

www.traxroeselare.be

Toffe nieuwe website @Stad_Roeselare ! Kleur,
filmpjes, Instagram... very 2015
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Stoofpot op een bedje van muziek
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www.traxfestival.be
Mooi maar gevaarlijk

www.west-vlaanderen.be/reuzenberenklauw
Mathieu Pacqueu
@djpacqueu

www.vmm.be

@flipkowlier in #roeselare op 11 juli-viering.
Leuke affiche. Wordt gegarandeerd een feest!
@Stad_Roeselare @martens_luc
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Petanque en patatten
www.tuinhier.be
Roeselare zomert er op los
www.zomer-van-roeselare.be
www.westvlaanderensmooiste.be
www.gpmonsere.be
www.centrumroeselare.be
www.natourroeselare.be
Open huis vol ontmoeting
www.zbroeselare.be
Roeselare KORT
www.1712.be
www.onroerenderfgoed.be

Günther claes
@claesgunther

onderweg.wielermuseum.be

Plantanus x hispancia van het jaar 1685 staat
in het sterrebos in Roeselare. Heeft een
omtrek van 5,22 m. Een juweeltje
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

projectrooksignaal.wordpress.com
www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm
Kermesse met KSA
www.ksarumbeke.be
www.roeselare.be
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