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Stress op spoed

Winter in de stad

Geef zorg een plaats

Hulp bieden waar het kan
Rosita – Roos – Aguinaldo engageert zich als vrijwilliger voor Roeselare helpt, het platform dat
vluchtelingen in Roeselare ondersteunt. Dit winternummer van het RSL-magazine draait dan
ook om solidariteit in de brede zin van het woord.

Wil niet iedereen graag hulp als hij in nood
verkeert? Niemand ontvlucht voor het plezier
zijn land. Het achterlaten van familie, vrienden
en je vertrouwde omgeving maakt het alleen
maar moeilijker. En ik spreek deels uit ervaring,
weliswaar niet als vluchteling. De liefde bracht me
naar België.
Al 43 jaar woon ik in Roeselare. Mijn roots liggen
in Azië, maar ik voel me ook al een beetje Belg.
Ik mag trots zeggen dat ik me hier goed thuis
voel. Ik werd hartelijk door een brede kring van
familie, vrienden en kennissen opgevangen.
Ik kom uit een arm Filipijns gezin. Als klein
meisje kroop ik dagelijks met knagende honger
in bed. We konden ons maar één maaltijd per
dag permitteren. Doordat ik zelf die situatie
meegemaakt heb, voel ik erg met de vluchtelingen
mee. Want de toestand waarin ze verkeren, is
ronduit schrijnend! Families die in gammele
bootjes de zee oversteken of kilometers door de
modder ploegen op zoek naar een veilige plaats
om te overleven. Het is noodgedwongen
dat ze de dagelijkse angst proberen te
ontvluchten.
De vluchtelingenproblematiek grijpt me zodanig
naar de keel dat ik me als vrijwilliger opgaf.
Als gepensioneerde kan ik me gemakkelijk
vrijmaken. En waarom die tijd dan niet aan iets
nuttigs besteden zoals de materiële hulpverlening
in de Sint-Amandskerk?
Dit vrijwilligerswerk – maar ook mijn belangeloze
inzet voor de Godelieveparochie – geeft me heel
veel voldoening. Het maakt me blij te weten dat ik
anderen kan helpen.
Het leven draait om geven en nemen. Maar ik
geef liever dan ik neem. En dat vormt de basis
van solidariteit: hulp bieden waar het kan, want
ooit kunnen we die hulp misschien zelf nog goed
gebruiken.
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Solidair met eindejaar: maak kennis met enkele sympathieke vrijwilligers.
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Pieker je je suf? Vanaf 2016 kan je bij Huis in de Stad leren hoe je piekeren kunt aanpakken.
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Gepast omgaan met stresssituaties
Sinds 19 oktober kan je de dienst spoedgevallen van AZ Delta slechts op één locatie bereiken: de
campus Wilgenstraat, via de ingang aan de Meensesteenweg. Op de campus Brugsesteenweg is
er enkel nog een eerste opvang voor materniteit en zieke kinderen jonger dan 15 jaar. Dominiek
Wydaeghe is adjunct-hoofdverpleegkundige op de dienst spoedgevallen en verhuisde door die
samensmelting mee naar de campus Wilgenstraat.

Hoi Dominiek, zijn alle verhuisdozen al

logistiek, enzovoort. Maar we worden ook zelf

uitgepakt?

veel gevraagd om ondersteuning te bieden aan

Dominiek Wydaeghe: “Ja, we werden warm

de andere afdelingen. Dat maakt onze dienst wel

onthaald door onze collega’s. We leerden

uniek. Alle pathologieën (ziektes - nvdr) zijn hier

hier meteen hun positiviteit en collegialiteit
kennen. De dienst spoedgevallen bestaat
nu uit ongeveer 60 verpleegkundigen, maar
daarnaast heb je ook nog de artsen, de artsen
in opleiding, de onthaalmedewerkers en het
onderhoudspersoneel. We beschikken over twee

Mijn eerste MUGinterventie zal ik
nooit vergeten

MUG-teams voor interventies op locatie.”
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Spoedopnames zijn niet te voorspellen.

aanwezig, dus alle artsen komen hier ook over

Hoe wordt de dienst daarvoor

de vloer. Op onze dienst weet je bij het begin

georganiseerd?

van de shift nooit in welke situaties je terecht

Dominiek: “Continu zijn twee spoedartsen,

zal komen. Dat maakt het werk echt uniek én

samen met de verpleegkundigen, bezig met

uitdagend. Een gevolg van die vluchtigheid is

het triëren van de nieuwe patiënten. Dat is

dat je minder een band met de patiënt opbouwt,

noodzakelijk, want in feite mogen alle patiënten

maar dat vind ik eigenlijk geen gemis.”

zich melden bij de dienst spoedgevallen.
Het triagesysteem is gebaseerd op de klacht

Je hoort vaak dat verpleegkunde een

en de hoogdringendheid. De patiënten met

roeping is, maar op jouw dienst moet je

een ernstige aandoening komen terecht

wellicht meer kwaliteiten in huis hebben?

in de kritische straat, met bijhorend de

Dominiek: “Ik ervaar mijn job inderdaad als

reanimatiezalen. De diagnosestraat is voor

een roeping. Hulp bieden aan patiënten is echt

patiënten waarvan verwacht wordt dat een

wat ik wil. Als je aan de slag wilt op de dienst

ziekenhuisopname nodig is. We beschikken

spoedgevallen, moet je na de algemene opleiding

daarvoor zelf over elf kamers, in afwachting

verpleegkunde nog een specialisatiejaar

van de verhuis naar de specifieke dienst. Tot

volgen. Daar leer je bijvoorbeeld doorgedreven

slot is er nog de traumastraat voor patiënten die

reanimeren, prehospitalisatie, belicht je dieper

na verzorging terug naar huis kunnen. Denk

de ziektebeelden en farmacologie (de leer van

bijvoorbeeld aan een diepe snijwonde of een

de werking van geneesmiddelen - nvdr.) en krijg

omgeslagen voet.”

je veel psychiatrische leerstof. Als je diversiteit
wil, dan zou ik studenten verpleegkunde een job

Die vluchtigheid maakt van de dienst

op een spoeddienst aanraden. Maar voor de kick

spoedgevallen echt een unieke afdeling.

van de MUG-interventies en zwaailichten moet

Dominiek: “We hangen van veel andere diensten

je het niet doen. Dat is slechts vijf procent van

af; we hebben het labo nodig, de radiologie,
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Kom je op de spoeddienst terecht, dan ontfermt
deze Dominiek Wydaeghe – of een van de andere
60 verpleegkundigen op de dienst – zich over jou.

ons werk.”
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Je gids door je vrije tijd
Hoe zwaar weegt het mentale aspect door?

De winter staat voor de deur. Is dat een

Je herkent het wel. Je hebt een vraag over het kamp van je kind, zoekt een geschikte locatie voor

Dominiek: “Dat kan soms stevig doorwegen,

drukke periode?

een activiteit of wil een vergunning voor jouw feest, maar weet niet bij welke stadsdienst je

Dominiek: “Dat is de drukste tijd van het jaar.

daarvoor aan het juiste adres bent. Voortaan behoort dat tot het verleden. Stad Roeselare maakt

Mijn eerste MUG-interventie was een

Door de weersomstandigheden verzwakken

het jou gemakkelijk: vanaf 30 november is het Vrijetijdspunt hét aanspreekpunt voor al je vragen

combinatie van die twee. Dat maakt het dus

oudere mensen en vallen ze meer. We merken

over vrije tijd.

dubbel intens en daarom zal ik het nooit

hier een duidelijk verschil met de andere

vergeten. Gelukkig liep het goed af. Je krijgt ook

seizoenen. Tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen

te maken met verbale en fysieke agressie. En

gebeuren, misschien door het alcoholgebruik,

tot slot zijn de eisen van de patiënten de laatste

ook meer tuimelpertes (lacht).”

zeker bij zware interventies en bij kinderen.

jaren gestegen. Als men naar de spoeddienst
komt, verwachten de mensen dat ze hier na

Hoe maken jullie de feestdagen leuker

een half uur terug buiten staan. Maar dat lukt

tijdens de werkuren?

niet altijd door ons triagesysteem. Je komt dus

Dominiek: “We maken het hier gezelliger

in veel stresssituaties en daar moet je gepast

door een kerstboom en collega’s zorgen voor

mee leren omgaan. Stress hoort erbij, maar

traktaties. Dat creëert ook een feestgevoel.

paniek niet. Ventileren kunnen we altijd bij de

Maar we komen ook soms buiten de werkuren

collega’s en indien nodig krijgen we hulp van de

samen om iets leuks te doen.”

psychologen in het ziekenhuis.”
www.azdelta.be
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Om jou nog beter van dienst te zijn, bundelen de

een verminderde prijs aan heel wat activiteiten

Cultuur-, Jeugd- en Sportdienst hun krachten.

deelnemen die in onze stad plaatsvinden.

Voortaan gaan ze onder eenzelfde dak door het
leven, als het Vrijetijdspunt. Daar kan je terecht

Online evenementenloket

met al jouw vragen rond vrije tijd. Van het

Met de uitbouw van een online evenementen-

vrijetijdsaanbod tot raad bij het organiseren van

loket wil de stad haar dienstverlening verder

een evenement. Eén adres: Zuidstraat 17.

verbeteren. De lancering is voorzien voor het

Van beleven tot organiseren
Eén adres voor spoedgevallen...
Voor spoedgevallen is er voortaan maar één adres
in Roeselare: AZ Delta campus Wilgenstraat.
De ingang van de dienst spoedgevallen vind je via
de Meensesteenweg. Je kan gewoon niet naast het
bord met ‘spoedopname’ kijken!

... en zieke kinderen?
Ouders met een ziek kind jonger dan 15 jaar
kunnen met een spoedgeval wel nog altijd terecht
op AZ Delta campus Brugsesteenweg, waar de
kinderafdelingen en de kinderartsen gehuisvest
zijn. Daarvoor neem je best contact op met het
secretariaat kinderziekten op 051 23 70 80.
Na de werkuren bel je met de afdeling
kinderziekten op 051 23 62 31.
De kinderarts van wacht helpt je dan verder.

voorjaar van 2016. Vanaf dan kan je van thuis uit
de klok rond alle nodige reservaties en aanvragen

Roeselare is een bruisende stad. Verenigingen en

doen voor jouw activiteit of evenement. Geen

organisatoren maken dag in dag uit werk van een

vrees, bij vragen of onduidelijkheden kan je nog

divers aanbod aan activiteiten. Het Vrijetijdspunt

steeds terecht bij de balie van het Vrijetijdspunt.

wil hen helpen om door het bos de bomen te zien.

Roeselare is ‘r voor jou, zoveel is zeker.

Gedaan met het doorgronden van subsidies,
gissen naar de nodige vergunningen en zoeken
naar geschikte locaties en betaalbaar materiaal.
Het Vrijetijdspunt stelt alles in het werk om jou

Vrijetijdspunt

te helpen bij de uitbouw van je activiteiten of

Zuidstraat 17, Roeselare

evenement, zowel online, telefonisch als aan het

051 26 24 00

loket.

vrijetijd@roeselare.be

Inschrijven voor activiteit

… reservatie van stadslocaties;

Ook als bezoeker, ouder, cultuurliefhebber,

… ontlenen van stadsmateriaal;

sporter,… helpt het Vrijetijdspunt je graag op

… raad bij organisatorische vragen;

weg. Je kan er grasduinen door het uitgebreide

… info over subsidies;

vrijetijdsaanbod in Roeselare en je meteen

… inschrijven voor activiteiten en kampen;

ook inschrijven voor een activiteit naar keuze.
Wie het financieel moeilijk heeft om aan het
aanbod deel te nemen, kan er vanaf 2016 een
Vrijetijdspas bekomen. Met die pas kan je tegen

… alles over het vrijetijdsaanbod en
de Vrijetijdspas.
www.roeselare.be
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Samen solidair
Vrijwilligers. Is het een roeping om anderen zomaar uit vrije wil te helpen? Doen ze het omdat

Christine Geloen (56) en

te maken. “Dat eindejaarsfestijn staat centraal.

ze er zo’n warm gevoel aan overhouden? In Roeselare barst het van de mooie gebaren, de kleine

Frank Allewaert (58)

Deze mensen zijn onze gasten en we willen ze

en grote daden, de werken van barmhartigheid. Maak kennis met enkele lukraak uitgekozen,

Nieuwjaarsactie Roeselare (NAR)

graag verwennen met een mooi aangeklede

sympathieke vrijwilligers. Het hele jaar door in de weer; en met de jaarwissel steken ze vaak nog

“Waardigheid voor onze gasten”

een tandje bij.

zaal, een hartelijke service, een gezellige avond
en een lekkere maaltijd. Kortom, we bieden
ze waardigheid. Vaak ontbreekt het onze

“Beklemtoon je dat we enkel in ons opzet slagen

maatschappij aan erkenning voor deze mensen,

dankzij de fantastische samenwerking met een

juist omwille van hun problematiek.”

veertigtal vrijwilligers?”, gaan Christine Geloen

“Voor 10 euro schuiven ze aan tafel aan. Voor

Guido Delva (60)

en Frank Allewaert van start. Het koppel zet al

sommigen betekent dat een serieus bedrag, maar

Sint-Vincentius Beveren

voor het achtste jaar op rij mee hun schouders

ze komen graag terug. Ze smullen de hele avond

onder Nieuwjaarsactie Roeselare (NAR).

door; voor enkelen is dat de enige stevige maaltijd

Christine en Frank staan voor de algemene

die ze in maanden te eten krijgen.”

coördinatie in.

“NAR kan dankzij giften plaatsvinden. We spelen

“Zonder vooroordelen
mensen graag zien”

NAR serveert op 31 december een verzorgd

met de idee om onze werking ook tijdens het jaar

“Wist je dat we hier halal kippenbillen

driegangenmenu aan 120 personen. Meestal gaat

verder uit te bouwen. Maar zonder spaarpotje

aanbieden?” Guido, ook wel gekend als

het om kansarmen, die sociaal, emotioneel of

lukt dat niet. Een financiële bijdrage zou ons dus

verantwoordelijke van de koelwaren bij

financieel beperkt zijn om van oudejaar een feest

zeker verder kunnen helpen.”

Sint-Vincentius Beveren vertelt: “Elke
vrijdagnamiddag helpen we 30 à 40
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gezinnen, goed voor zo’n 160 personen,
met gratis voedsel en kleding. Mensen die
onder de armoedegrens leven kunnen hier
terecht. Maar het reikt verder dan logistieke
hulp. We werken een beleid uit en bieden
structurele hulp. Sint-Vincentius Beveren
poogt mensen uit de armoede te halen
door ze een sociaal netwerk aan te bieden,
waardoor ze loskomen van hun eigen
milieu.”
Daarnaast organiseert Sint-Vincentius
Beveren ook activiteiten. Zo vindt in
december opnieuw een Sinterklaasfeestje
plaats. “Mijn bijdrage is meer dan
een parttime job, maar ik haal er veel
voldoening uit. Dit engagement komt vanuit
het graag zien van mensen, zonder dat ik
een vooroordeel vel.”
“Ik roep de Roeselarenaren op om hun
solidariteit te tonen. Hoe klein de steun
ook, alle beetjes zijn welkom. Dat gaat van
donaties en kleding, tot vrijwillige hulp of
toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, …).”

© Hannes Verstraete
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Paul Ollevier (76) en

vriendschap. Ik kijk telkens uit om de andere

Magda Demeyere (62)

Linda Vandermeersch (58)

vrijwilligers terug te zien en bij te kletsen”,

Het Vlinderhuis in AZ Delta

vzw De Graancirkel

meent Linda. “Het hele jaar door blijven we onze

“Armoede kent geen congé”

bedeling voorzien, dus ook rond de kerstperiode.
Want armoede kent geen congé. De problematiek

“Dit vrijwilligerswerk
kruipt in je kleren”

blijft onophoudelijk bestaan”, geeft Paul mee.
“Drie maandagen per maand gooien we de

“De decembermaand is in die zin wel speciaal

Vanuit haar werkervaring als

winkeldeuren op Site Noord open. Zo’n 100

door onze Sinterklaas- en kerstactie”, vult

verpleegkundige op pediatrie en

gezinnen met een doorverwijskaart van het

Linda aan. “We zamelen speelgoed in waaruit

palliatieve zorg koos Magda Demeyere

Welzijnshuis komen hier gratis voedingswaren

de sint kiest. Daarnaast schrijven we een vijftal

voor vrijwilligerswerk in Het Vlinderhuis.

halen.” Aan het woord voorzitter Paul Ollevier

Roeselaarse scholen aan. Kinderen brengen

“Geconfronteerd worden met een ernstige

die sinds 2001 vrijwilliger bij De Graancirkel is.

elk een voedingsmiddel van thuis mee dat ze

ziekte of overlijden heeft een impact op

Hij neemt vooral de ophaling van goederen bij

verpakken, bv. koffie, pasta, een blik erwtjes.

het volledige gezin”, steekt Magda van wal.

leveranciers op zich. Linda Vandermeersch stalt

Bij de eerstvolgende bedeling krijgen alle mensen

“Kinderen kunnen vaak moeilijk met die

alle etenswaren voor de bedeling uit. “Ik haal

op die manier een smakelijk en nuttig cadeautje.

situaties omgaan. Het Vlinderhuis wil hen

niet alleen voldoening uit wat ik doe, maar ook

Dat tovert een glimlach op hun gezichten.”

op een kindvriendelijke manier, via spel
en knutselen, een luisterend oor en steun
aanbieden.”
Kinderen van 0 tot en met 18 jaar zijn
elke woensdagnamiddag tussen 13.30 u.
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en 17.30 u. welkom in AZ Delta campus
Wilgenstraat, waar Het Vlinderhuis zijn
vaste stek heeft. “Dat gaat van spelletjes
spelen tot knutselen, maar ook de
gevoelspop of de troostmachine helpen om
de emoties van kinderen te kanaliseren. We
ontlenen ook boekjes over hoe omgaan met
verlies.”
“Drie jaar geleden ontstond Het Vlinderhuis
en sinds de eerste dag sta ik er als
vrijwilliger. Zelf verloor ik als vijfjarig
meisje mijn vader. Vandaar mijn drijfveer
als vrijwilliger. Er is een hoge nood aan een
vangnet voor kinderen die met verlies te
maken krijgen”, gaat Magda verder.
“De confronterende situaties blijven
hangen. Met de andere vier vrijwilligers
hebben we veel steun aan elkaar. Een
kind weer zien lachen na alles wat het
doormaakte, geeft zo’n onbeschrijfelijk
goed gevoel.”

© Hannes Verstraete
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Bedankt
Samantha Lasseel (34)
Dirk Vansteenkiste (63)
vzw t‘Hope

“Armoede is een
onrechtvaardigheid waar
niemand voor kiest”
“Al sinds mijn 16de doe ik aan
vrijwilligerswerk; een engagement dat ik
van kleinsaf met de paplepel ben ingegeven.
Ik heb een aangeboren aversie tegen
onrechtvaardigheid”, geeft de 63-jarige Dirk
Vansteenkiste mee.
Ook Samantha Lasseel (34) zet zich
belangeloos voor t‘Hope in. “Toen ik na
mijn scheiding en door mijn ziekte in de
miserie zat – financieel en emotioneel –
kon ik nergens terecht. Door mijn verhuis
naar Roeselare kwam ik van het bestaan
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van t‘Hope te weten. Vandaar wil ik er nu,
vanuit mijn eigen ervaring, voor andere
mensen in moeilijkheden zijn.”
“Mensen treft geen schuld, daar blijven we
op hameren. Armoede is het gevolg van
vele factoren. Mensen in armoede hebben
een plek nodig waar ze zich op hun gemak
kunnen voelen en hebben bevestiging nodig
dat ze ondanks alles toch goed bezig zijn.
En dat bieden wij aan.”
Omdat Kerstmis voor iedereen een feest
zou zijn, geeft t‘Hope op 26 december een
kerstfeestje. Zo’n 70 mensen in armoede
genieten er van een heerlijke maaltijd en het
gezellige samenzijn.
Maar t‘Hope staat open voor hulp van extra
vrijwilligers. “Sociaal engagement is de
enige vereiste om bij t‘Hope als vrijwilliger
aan de slag te gaan.”

Omdat een bedankt steeds op zijn plaats is; omdat een merci altijd deugd doet…
Bedankt aan alle vrijwilligers van Roeselare helpt. Merci om vrijwillig in de Sint-Amandskerk de
binnengebrachte kleding en het materiaal uit te lezen. Op de foto prijken Nele Vandycke, Rosita
Aguinaldo en Eddy Holvoet die vrijwillig de handen uit de mouwen staken voor Roeselare helpt.
Dankjewel voor het warme hart dat jullie de vluchtelingen toedragen.
Bedankt ook aan de asielbuddy’s die hier nu niet op de foto staan.

Geïnspireerd door deze getuigenissen?
Op www.roeselare.be vind je verschillende
vrijwilligersvacatures (
© Hannes Verstraete
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vrijwilliger).

Maar ook dankjewel aan jou, beste lezer. Misschien bracht jij ook spullen binnen die de vluchtelingen
best kunnen gebruiken. Misschien droeg jij op een andere manier je steentje bij voor mensen die
extra hulp nodig hebben. Vandaar zeggen we in koor: MERCI!
© Hannes Verstraete
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Van grauw beton naar helder glas
Na de winterbouwstop start de laatste fase van het stationsproject: de vernieuwing van het
stationsgebouw. De gesloten betonnen doos die het stationsgebouw vandaag is, zal wijken voor
een open constructie met glazen wanden. Hoog tijd om je geheugen over de werken aan het station
op te frissen. Hoe zou dat gebouw er ook weer uitzien?

Bij de aanvang van het stationsproject zijn de

Uitvalsbasis politie

perrons verhoogd en comfortabele roltrappen en

Het nieuwe stationsgebouw biedt daarenboven

liften geïnstalleerd. Zo werd de toegankelijkheid

plaats aan tal van winkels en diensten. Meer nog:

voor de treinreiziger meteen een stuk beter.

als in 2017 het eerste deel van het stationsgebouw

Binnenkort krijgt die reiziger nog wat meer

vernieuwd is, verhuist de politiepost van de

comfort: dan wordt als sluitstuk van het project

Botermarkt naar het station. De agenten zijn

het stationsgebouw zelf vernieuwd.

er optimaal bereikbaar: alle stadsbuslijnen

Groen evenementenplein

14

vertrekken en eindigen op het busstation, met
de auto kan je in de ondergrondse parkeergarage

Het gebouw verschuift 25 meter in de richting

parkeren. En voetgangers en fietsers komen er via

van de Stationsdreef; waardoor het viaduct van

het verkeersluwe plein toe.

de Ardooisesteenweg aanzienlijk verbreedt.

Aan de dienstverlening van de politiepost

Het busstation wordt beter zichtbaar vanaf

verandert niets: van maandag tot en met zaterdag

het Stationsplein en de verbinding tussen

kan je er terecht. De agenten geven je inlichtingen

het centrum en Krottegem wordt sterker.

of verwijzen je door, nemen aangiften en klachten

Bovendien creëert dat nog meer ruimte voor

op en leveren attesten af. Je kan er ook je fiets

evenementen op het Stationsplein. Dat plein zal

laten labelen. Vanuit die nieuwe politiepost

overigens aansluitend op de vernieuwing van het

opereren ook de Roeselaarse wijkinspecteurs; en

stationsgebouw verder afgewerkt worden, met

het Flexteam dat overlast bestrijdt en toezicht bij

onder meer speelse fonteintjes.

evenementen houdt. Tot slot krijgt ook de Dienst

Op het plein komen er nog meer bomen. En in

Wegen en Verkeer van de politie zijn stek in het

de binnentuin van het stationsgebouw groeien

nieuwe stationsgebouw.

de komende jaren zelfs exemplaren die tot
boven het dak zullen reiken. Op dat dak zal je

Stationsproject Roeselare

bovendien in het verlengde van de perrons groene
aanplantingen zien.

Doorkijkstation
Het transparante stationsgebouw zal zich langs
alle kanten openen naar zijn omgeving. De
nieuwe stationshal telt vier ingangen: aan elke
zijde één. Gedaan met ‘de voor- en achterkant’
van het station. De tegels van het plein lopen
onder de glazen wanden van het gebouw door,
waardoor je dwars door het stationsgebouw heen
naar de overkant van het plein kunt kijken.
Die grote inkijk moet het ruimte- en
veiligheidsgevoel aanzienlijk verhogen.

RSL#08

De stationshal, vóór de verbouwing (foto boven),
en een simulatie van na de werken (foto onder).

Je bent gezien
Hoewel het aantal fietsdiefstallen in de
stationsomgeving dit jaar daalde, blijft de stad
inzetten op het voorkomen ervan. Op beide
verdiepingen van de fietsenstalling onder
het viaduct in de Ardooisesteenweg, is er nu
permanent cameratoezicht, waardoor iedereen
die de fietsenstalling betreedt, identificeerbaar
in beeld komt. De beelden van die
bewakingscamera’s kunnen live bekeken worden
door de camerabewaking van politiezone RIHO
en worden 30 dagen bewaard. Sinds september
houdt de Corporate Security Service van de
NMBS cameratoezicht in de fietsenstalling
op de hoek van de Beversesteenweg en de
Sint-Amandsstraat.

www.roeselare.be
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5 jaar stedenband
		 Dogbo - Roeselare
In 2016 viert de samenwerking tussen het
Afrikaanse Dogbo en Roeselare zijn vijfde
verjaardag. De voorbije jaren hebben beide steden
op culturele uitwisseling ingezet met de bouw van
een podium, de heraanleg van de markt in Dogbo, de
geboorteregistratie,…
5 jaar stedenband betekent uiteraard feest in de
stad; met dans, muziek, lezingen, een kinderboek,
getuigenissen en een apotheose op 19 en 20 februari.
Intussen maakt RSL-magazine je al graag warm met
dit voorproefje uit de prachtige tentoonstelling van
spiegelfoto’s, waarvan je later meer zult ontdekken –
in open lucht!

16
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in Roeselare
HIB POP-UPWINKEL
tot 31 december
De pop-upwinkel Handmade In Belgium
(HIB) is terug van weggeweest. Na haar
succesvolle passage vorige winter, neemt de
winkel dit jaar haar intrek in het leegstaande
pand op de hoek van de Gasstraat en het
Stationsplein.
De formule blijft dezelfde: tal van handelaars
met het HIB-label brengen je ambachtelijke
producten van eigen bodem, allemaal
onder één dak. Ongetwijfeld vind je er een
origineel geschenk voor onder de kerstboom.
Wie liever zelf creatief aan de slag gaat, kan
deelnemen aan één van de workshops of
demonstraties.

VAKANTIEPRET MET
ZAPPER
vanaf 4 januari
Elke schoolvakantie staat Zapper paraat
om je kinderen een onvergetelijke tijd
te bezorgen. Het digitale platform en
de gedrukte kalender bieden een mooi
overzicht van alle activiteiten, kampen en
speelpleinwerking voor kinderen tot 12 jaar.
Op 4 januari krijgt jouw kind op school de
nieuwe Zapper. Vanaf dan kan je ook terecht
op de website om te beginnen plannen.
http://zapper.roeselare.be/

MOVIEMOTION #9: RAY

LAAT JE INPAKKEN

9 januari

5 december tot 3 januari

Het project Moviemotion wil het grote
publiek vertrouwd maken met verborgen
filmklassiekers. Op 9 januari palmen
ze K-Trolle in de Scharestraat 20 in.
Het gezellige café verandert die avond
even in een intieme cinemazaal voor de
filmvoorstelling Ray.
Deze muzikale biografie vertelt het leven
van de legendarische rhythm-and-blues
artiest Ray Charles. Voor en na de film zorgt
de muziekband Saxalicious voor een unieke
sfeer met eigen arrangementen in de lijn van
Ray Charles. Sfeer verzekerd!

Met eindejaar verdedigt Roeselare weer haar
titel als shoppingstad bij uitstek. Een mix
van shoppingzondagen, hartverwarmende
kerstmarkten, sfeervolle verlichting en een
overweldigende ijspiste zorgen voor een
onvergetelijke winkelervaring. In december
gooien de winkels in het stadscentrum iedere
zondag hun deuren voor jou open.
In het weekend van 13 en 20 december
verwennen de stad en De Lijn je bovendien
met gratis busvervoer van en naar het
autovrije stadscentrum.
Wie trouwens dacht dat de kerstsfeer tot het
stadscentrum beperkt bleef, is eraan voor
de moeite. Ook de deelgemeenten zetten
hun beste beentje voor: ga langs in Beveren
(12/12), Rumbeke (19/12) of de Zilverberg
(26/12) voor een gezellige opwarmer op de
kerstmarkt.

http://godotvzw.be/

www.wintervanroeselare.be
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www.wintervanroeselare.be

IT’S TEENTIME
08 tot 12 februari
Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is Teentime
jouw onmisbare agenda vol vakantieactiviteiten. Het is de kortste weg naar
nieuwe avonturen.
Waag je aan een sessie ropeskipping. Daag
je vrienden uit om hun beste skatemove te
tonen. Of train je buikspieren in één van de
Roeselaarse fitnessruimtes. Neem gerust
een kijkje op de website voor het volledige
aanbod.
www.roeselare.be (

Teentime)
© Hannes Verstraete
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THE GODS MUST BE CRAZY PART PHOTOGRAPY
tot 9 januari
In de film The Gods must be crazy uit de
jaren ‘80 krijgt de kijker een bizarre mix
van ‘primitieve’ en eigentijdse culturen
voorgeschoteld. Gallery Stilll uit Antwerpen
neemt met de gelijknamige tentoonstelling
The Gods must be crazy - Part Photography
tijdelijk haar intrek in de Directeurswoning.
Je kan er het werk bewonderen van tal
van fotografen die buiten de lijntjes
kleuren met een vermenging van fotografie
en installatiekunst, video, sculptuur,
performance,...
www.dedirecteurswoning.be

COMPUTERCURSUS IN
DIENSTENCENTRA
Ook het komende jaar maken de Roeselaarse
dienstencentra weer werk van een ruim
aanbod computercursussen. Alle cursussen
bestaan uit 15 lessen, behalve de cursus
Overstappen naar Windows 10, die 10 lessen
telt. De kostprijs bedraagt 115 euro voor 15
of 75 euro voor 10 lessen. Nieuwe cursisten
kunnen inschrijven vanaf 30 november 2015
in de dienstencentra zelf. Je inschrijving is
pas definitief bij betaling; nieuwe cursisten
brengen best hun identiteitskaart mee.
Meer info bij de dienstencentra Ten
Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg zelf
of op deze websites:
www.dienstencentra-roeselare.be
www.cvoroeselare.be.

JONG TALENT MET
VZW TOON

UITTIP LEX CORIJN:
BALLET VLAANDEREN

23 januari

18 december

Vzw TOON wil mee haar stempel drukken op
het bruisende culturele leven in Roeselare.
Dat doet ze met de begeleiding van jonge
musici en programmatie van concerten
en voorstellingen. Op zaterdag 23 januari
plant de vzw een optreden van Jazz Juniors
Unlimited. Die avond zakt de innemende
jazzpedagoog Peter Guidi af naar de Kleine
Stooringhe in Rumbeke. Hij laat zich
vergezellen door een bigband vol leerlingen
van de groep Jong Talent van Muziekschool
Amsterdam. Neem een kijkje op de
website van vzw TOON voor het volledige
programma en tal van andere optredens.

Roeselarenaar Lex Corijn is één van de
ambassadeurs die voor projectvereniging Bie
op zoek gaat naar interessante UiTtips in de
regio Midwest. Zijn oog viel deze keer op de
dansvoorstelling van Ballet Vlaanderen in
De Spil op vrijdag 18 december.
Hij vertelt je graag waarom. “Als kind ging
ik naar ballet kijken met mijn ouders. Ik zag
choreografieën van Belgische grootheden
als Maurice Bejart. Vandaag telt België veel
uitmuntende artistieke leiders in het ballet.
Een opsomming zou ons te ver leiden. Maar
als een productie van Cherkaoui Roeselare
aandoet, dan ga je gewoon! De voorstelling
zal van een adembenemende schoonheid
zijn”, verklaart Lex.

www.toonvzw.be

www.uitinmidwest.be
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32ste RODENBACH CARNAVAL
van 26 tot 28 februari
Het weekend van 26 tot 28 februari is
Roeselare volledig in de ban van carnaval.
Wie niet verlegen om een feestje zit, kan
terecht in de tent op de Grote Markt voor
de prinsverkiezing Alexander XXXII
en de holebi Regenboogprins III. De
jongsten krijgen zaterdagnamiddag een
kinderspektakel voorgeschoteld. Afsluiten
doet het comité met een carnavalstoet door
het stadscentrum.

ARhus boeit

www.roeselare.be

19 december
Tussen de kerstkoopjes in gunt ARhus
je op zaterdag 19 december een blik
achter de schermen. Het ideale moment
om de winterse skyline van Roeselare te
bewonderen. Of om van dichtbij kennis te
maken met het uitgebreide programma van
het kenniscentrum.
www.arhus.be

RSL#08
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SANTA RUN
20 december
Een sportief paar kuiten en een kerstmuts,
veel meer heb je niet nodig om deel te nemen
aan de Santa Run. Deze loopwedstrijd neemt
je mee voor een tocht van 3,3 of 10 km
doorheen het verkeersvrije stadscentrum.
Het startschot wordt gegeven op zondag
20 december om 19 u. in de Broederschool.
Daar mag je meteen ook jouw kerstgeschenk
en -muts in ontvangst nemen.

ZIN IN MEER?

www.santarunroeselare.be

www.wintervanroeselare.be

Start jouw zoektocht op de online agenda
‘Winter van Roeselare’. Je krijgt er een
overzicht van tal van activiteiten om jouw
koude winterdagen te vullen.

www.roeselare.be

Wat als het wintert?
Zonder een discussie over klimaatsverandering te willen opstarten: we kunnen er niet omheen

Pekel op het fietspad

de invalswegen. Voor zwaar winterweer – lees:

dat de winters tegenwoordig een stuk warmer aanvoelen dan die in de herinneringen uit onze

Is er kans op aanvriezende regen of sneeuwval?

het sneeuwt zeker – zijn er drie strooiroutes

kindertijd. Maar: er hingen deze herfst opvallend veel eikels en noten aan de bomen.

Dan rukt een tractor uit om enkele cruciale

uitgetekend. De stad verhoogt dan haar

En de volkswijsheid stelt dat als de voorbode van flink veel winterkou. Ook de zee zou kenners

punten voor de fietser van gladheid te behoeden.

winterinzet naar drie vrachtwagens die vanaf

ingefluisterd hebben dat we binnenkort Vorst Vrieskou zullen zien…

Hij start met zijn strooironde aan de spiraalbrug,

2 u. ’s morgens uitrijden en de drie routes

vervolgt zijn weg via de stationsomgeving naar
Kinderen die in hun wijk vol enthousiasme

de fietstunnel aan TRAX, om te eindigen aan de

sneeuwpoppen maken – al dan niet geïnspireerd

spoortunnel onder de Koning Leopold III-laan.

op Olaf uit Frozen; ouders die eindelijk die slee

Is er met zekerheid sneeuw voorspeld, dan

die al drie jaar op de zolder staat te verkommeren,

worden drie tractoren ingezet om aanvullend

bovenhalen om vol vuur hun kleuter door het

ook op de fietspaden in het centrum en daarna

Sterrebos te trekken; kuieren door de feeëriek

op de andere fietspaden te strooien. Recent

verlichte winkelstraten van de stad, en her

kocht de stad ook een smalspoortractor (foto

en der stoppen voor een praatje of voor een

rechts - nvdr.) aan, die onder andere zal ingezet

deugddoende warme glühwein, waarom niet. Tot

worden om te pekelen. Pekel is ideaal op

zover de winterromantiek. Als de vlokken aan

plaatsen met weinig verkeer; strooizout werkt

Noordpooltempo uit de lucht dreigen te vallen,

pas goed als er vlot en veel over gereden wordt,

begint in Roeselare een goed geoliede machine
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en dat is bij fietspaden niet altijd het geval. Valt

te draaien om iedereen zo veilig mogelijk door de

beurt door mensen uit de sociale tewerkstelling.

de sneeuw met bakken uit de hemel, kan de

systematisch afwerken. Let wel: de strooiroutes

stad te loodsen. De stadsdiensten houden met een

Het trottoir voor je eigen deur, moet je zelf

smalspoortractor zelfs uitgerust worden met een

bevatten enkel straten waar het zin heeft om te

waakzaam oog immers de meteodienst van het

sneeuwvrij maken. Kan je dat niet omdat je

sneeuwruimer. Voor al die pekelperikelen doet

strooien: het dooizout moet zich met de sneeuw

Belgische leger in de gaten. Afhankelijk daarvan,

zorgbehoevend of beperkt mobiel bent, dan kan je

de stad een beroep op de medewerkers van De

kunnen vermengen om te smelten, en dat kan

beslissen ze welke maatregelen er toegepast

de sneeuwtelefoon bellen: voor slechts 2 euro komt

Lochting.

alleen als er veel verkeer over rijdt. Zijstraten en

zullen worden.

een team dan je stoep sneeuwvrij maken. En
het kan nog gezelliger: waarom trommel je niet

Drie strooiroutes

een paar buren op om in je straat bij de minder

Twee vrachtwagens komen vanaf 5 u. ’s morgens

Bij hevige sneeuwval gaan de medewerkers

mobiele bewoners hun trottoir onder handen te

in actie als de meteo kans op aanvriezende

van DIPOD de voetpaden te lijf waar er geen

nemen? Je wordt ongetwijfeld met veel warmte

regen of sneeuw voorspelt. Ze rijden eerst

bebouwing is. De bushokjes krijgen een flinke

beloond (al dan niet voor de innerlijke mens).

langs vorstgevoelige punten, het centrum en

Solidair door de sneeuw

RSL#08

wijken waar nauwelijks verkeer passeert, blijven
bij sneeuw een wit wonderland. Maar dat zullen
de spelende kinderen wellicht niet erg vinden.

Sneeuwtelefoon: 051 23 63 07

www.roeselare.be
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Geef zorg een plaats
Wie in het stadscentrum een parkeerplaats wil bemachtigen, vindt doorgaans wel een gaatje op
één van de centrumparkings. Of je parkeert buiten het centrum en dan moet je wel even stappen
tussen parking en bestemming. En da’s helemaal niet erg als je een namiddagje shoppen gepland
hebt. Voor zorgverleners die bij patiënten aan huis komen, is het een ander verhaal. Net voor die
mensen heeft Roeselare, in navolging van andere grote steden, nu een oplossing gecreëerd.

Huisartsen en andere zorgverleners zoals

maar eens voor te stellen wat een karwei het is als

kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen

je oefenmateriaal meehebt. Met bijvoorbeeld zo’n

ondervinden vaak parkeerproblemen als ze

zitbal loop je echt geen drie straten ver”,

huisbezoeken afleggen. In veel straten is er wel

zegt Tom.

parkeermogelijkheid, maar nogal vaak voor
een privé oprit of garage waar de zorgverlener
niet mag staan. In een aantal grote steden zoals
Brussel, Gent en Antwerpen loopt al een tijdje een
project om aan zorgverleners de parkeerplaats
voor die oprit of garage aan te bieden, terwijl ze
bij een patiënt in de buurt op huisbezoek zijn.
Ook de stad Roeselare start eind dit jaar nog met
het initiatief.

24

25

Minder tijdverlies
Via SEL – het Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg – zullen
zorgverleners affiches, folders en stickers
krijgen om hun patiënten te vragen of ze de

Schrijf in via je zorgverlener
Je zorgverlener zal jou een van de komende weken wellicht aanspreken om je parkeerplaats voor je
oprit of garage aan te bieden. Hij brengt het inschrijfformulier mee waarin een sticker zit: je registreert
je adres op www.roeselare.be, en je plakt de sticker goed zichtbaar aan je garage, of brievenbus,
of… De zorgverlener van zijn kant legt duidelijk zichtbaar een kaartje in zijn wagen, met daarop zijn
gsm-nummer. Staat hij voor je oprit en moet je toch in of uit je garage rijden, dan kan je hem gewoon
opbellen om te vragen of hij zijn auto wil verplaatsen.

RSL#08

parkeerplaats voor hun privé-oprit of garage aan

Positief en sociaal signaal

zorgverleners willen aanbieden. Tom Lefevere

Naast de tijdswinst die het systeem oplevert, ziet

van de paramedische groepspraktijk Mediconcept

Tom er ook een positief en sociaal signaal in die

is alvast helemaal voor het idee gewonnen: “Ik

de buurtbewoners naar de zorgverlener én hun

had al opgevangen dat er daarvoor plannen

buren toe geven. “Het systeem staat of valt met

in de maak waren, en vond het meteen een

de hoeveelheid mensen die eraan deelnemen; en

fantastisch idee. Sommige mensen, bijvoorbeeld

aangezien iedereen wel eens een zorgverlener

buren onder elkaar, doen nu al zelf zo’n voorstel.

nodig heeft, zouden de buren elkaar moeten

Maar er een algemeen systeem van maken zou

stimuleren hieraan mee te werken. Wij zullen

ons echt kunnen helpen bij ons werk.” Tom en

in onze praktijk dus ook zeker onze ambulante

zijn collega’s ondervinden inderdaad regelmatig

patiënten motiveren om de parkeersticker aan

moeilijkheden om te parkeren. Vooral in de

hun huis te kleven. Terwijl de trend tegenwoordig

straten in het centrum of rond het ziekenhuis AZ

vooral het verminderen van huisbezoeken is

Delta in de Wilgenstraat moeten ze soms lang

– zeker in de grote steden – door het drukke

naar een plaatsje zoeken. “Aangezien sommige

verkeer, tekort aan parkeerplaatsen en dure

straten eenrichtingsverkeer hebben, moet je

parkeertickets, kan dit initiatief toch eens een

soms een hele toer om rijden om weer opnieuw

positieve stimulans betekenen voor de vele

ergens dichtbij te kunnen parkeren, of om verder

zorgverleners. Zij doen immers elke dag veel

te zoeken. Voor ons is dat puur tijdverlies die ten

moeite om hun patiënten aan huis te helpen”,

koste van de behandelingen gaat. En probeer je

aldus Tom.

www.roeselare.be

Roeselare KORT
SCHOON BOEREN

STICKER WAARSCHUWT VOOR
DODE HOEK VRACHTWAGENS

GEZINNEN MEER EN BETER
ONDERSTEUNEN

JOUW GEZICHT IN
ONZE CAMPAGNES

voor heel wat uitdagingen om duurzaam te telen.

Elk jaar gebeuren er zware ongevallen door de

Elke dag zetten tal van instanties zich in voor

Stad Roeselare pakt voor haar campagnes graag

Dat gaat van energiezuinige en waterbesparende

dode hoek bij vrachtwagens, de grote zone naast

(aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

uit met herkenbare beelden: echte mensen, echte

investeringen over maatregelen die de

de vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan

Het Welzijnshuis, consultatiebureaus voor het

Roeselaarse plekjes in folders, brochures, filmpjes

bodemkwaliteit en het dierenwelzijn bevorderen,

zien. Door de hoogte van de cabine heeft de

jonge kind, regiohuis Kind en Gezin, Centra

en op grote doeken.

tot ingrepen met respect voor de open ruimte en

chauffeur te weinig zicht op wie zich naast zijn

voor Leerlingenbegeleiding, Centrum Algemeen

Wil jij ook graag figureren voor de

de biodiversiteit. De campagne Schoon Boeren

vrachtwagen bevindt. Dicht bij een vrachtwagen

Welzijnswerk, t’Hope, ontmoetingsplaats Kom-af

zomercampagne, het RSL-magazine,

zet de vele grote en kleine inspanningen van de

staan is dus ronduit levensgevaarlijk.

en Elim bundelden hun krachten en kennis in een

de wandel- en fietsbrochure, kinder- en

sector in de kijker.

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen

samenwerkingsverband. Begin 2016 kan iedereen

jongereninitiatieven,… vul dan het formulier op

Via de publiekscampagne komen 8 land- en

wil dramatische ongelukken met vrachtwagens

die voor kinderen en jongeren zorgt met al zijn

www.roeselare.be in.

tuinbouwers uit de regio naar je toe. Ze

vermijden en geeft daarom folders uit met tips

vragen over kinderen terecht in het infopunt Huis

Jouw gegevens worden in een contactenlijst

vertellen hun verhaal, hoe ze de uitdagingen

voor fietsers en voor vrachtwagenchauffeurs.

van het Kind dat werkt vanuit het Welzijnshuis

opgenomen. De dienst Communicatie neemt dan

voor een schonere landbouw aanpakken. Ook

Voor chauffeurs bestaat nu ook een sticker die

in de Gasthuisstraat 10. Onthaalmedewerkers

contact op als er een fotoshoot of filmopname is

de Roeselaarse landbouwbedrijven van Ignace

fietsers waarschuwt om afstand te houden van de

zoeken er samen met jou naar een gepast

waarvoor figuranten nodig zijn. Afhankelijk van

Verhelst, André Taillieu en Luc Van Thournout,

vrachtwagen. Ook Stad Roeselare kleeft de sticker

antwoord op je vragen over kinderopvang,

het thema komen kinderen, mannen en vrouwen

verlenen hun medewerking. Hun verhalen kan

op haar voertuigen.

opvoeding, schoolkeuze, kortingen, ontmoeting,...

van verschillende leeftijden of met verschillende

je volgen in de brochure en het campagnefilmpje

Via www.letopvoordedodehoek.be kan je de

Ook bij de partners uit het samenwerkings-

culturele achtergrond in aanmerking. Voor de

op www.schoonboeren.be. Je vindt er ook de

gratis folders en stickers bestellen en verneem

verband kan je als ouder met je vragen terecht.

opdracht krijg je geen vergoeding, maar wel de

locaties waar je de film op een televisiezuil kan

je hoe je dodehoekongevallen kan helpen

Je kan het aanbod zelf raadplegen of je vraag

titel van bekende Roeselarenaar!

bekijken.

voorkomen.

online stellen via de website

Tegenwoordig staan land- en tuinbouwbedrijven
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www.huisvanhetkindroeselare.be.

BUITEN SPELEN IS
HET LEUKSTE SPEL
Houden jullie rakkers ook zo van buiten

BUSPLEIN VEILIGER DOOR
CAMERABEWAKING

spelen? Dan is er goed nieuws. Woensdag 13
april 2016 is weer Buitenspeeldag en wordt
het buitenspeelseizoen feestelijk ingezet met

Ondanks de verbodsborden in de stationsomgeving kan een aantal autobestuurders de

Hou afstand!

een namiddag spelen en sporten. We hebben

DAK- EN SPOUWMUURISOLATIE

daarvoor wel jouw hulp nodig.
Heb je zin om op de Buitenspeeldag een

Tot eind maart loopt nog het groepsaanbod dak-

speelstraat te organiseren in jouw buurt?

en spouwmuurisolatie. Ben je van plan om het

Of organiseer je een spelletjesnamiddag op een

dak en/of de muren van je woning te isoleren?

schoolspeelplaats of speeltuin in jouw buurt of in

Neem dan snel een kijkje op

de tuin van jouw kinderopvanginitiatief?

www.groepsaanbodisolatieroeselare.be

rijdt, is voortaan gezien. Bovendien verloopt de

Neem dan contact op met het Vrijetijdspunt via

voor meer info. Dankzij een klantvriendelijke

bekeuring automatisch en ligt de boete al enkele

www.roeselare.be. Je kan er tot 15 februari

procedure word je van begin tot einde bij deze

terecht om je activiteit te registreren.

verbouwingen begeleid.

verleiding niet weerstaan om over het busplein
te rijden. Ze hinderen de bussen en brengen
de fietsers en voetgangers in gevaar. Daarom
werd een camera met nummerplaatherkenning
geplaatst. Wie met de auto over het busplein

dagen later in de brievenbus van de overtreder.
RSL#08

Blijf ver
achter mij.

www.let op voor de dode hoek.be

www.roeselare.be
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Pieker je niet suf
Piekeren neemt de zorg voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag. Het zou de
triviale Twitterwijsheid van de dag kunnen zijn, ware het niet dat er veel waarheid in schuilt.
Vanaf januari kan je op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt bij Huis in de Stad met piekergedachten
leren omgaan. Thomas Dhondt, afdelingshoofd bij kliniek Sint-Jozef en coördinator van PritLink,
en Nathalie Boddez, psycholoog, gaven RSL-magazine een woordje uitleg.

Is piekeren zo’n groot probleem dat er een

gelegenheden waarbij je altijd begint te

training voor nodig is?

piekeren? Daarnaast leren we onze cursisten om

Nathalie Boddez: “Piekeren doen we allemaal wel

hun denken en doen aan te pakken, zodat ze hun

eens. Bij sommige mensen gaat het echter zo

piekergewoontes doorbreken. Bijvoorbeeld door

ver dat het bijna een tweede natuur geworden

een piekermoment in te lassen: je laat dan jezelf

is. En terwijl we piekeren vroeger vooral als een

toe om een kwartier per dag te piekeren, op een

symptoom van een andere aandoening zagen,
tonen recente, wetenschappelijke inzichten
dat piekeren net een psychische toestand kan
uitlokken: mensen die de neiging hebben tot
piekeren, blijken op lange termijn kwetsbaarder

Geen voorschrift van
huisarts nodig

te zijn om diverse psychische en lichamelijke
klachten te ontwikkelen.”
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vast moment, maar ook niet meer dan dat.
We geven ook altijd een woordje uitleg over

Waaruit bestaat een piekertraining?

neurobiologie. Dat klinkt moeilijk, maar als

Nathalie: “De training bestaat uit een cyclus van

je de werking van je hersenen wat beter leert

acht sessies voor maximum 12 deelnemers;

kennen, zal je ook beseffen dat je niet ‘zwak’

de eerste reeks start op 25 januari en wordt

bent omdat je piekert.”
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door mezelf en Annick Dobbelaere begeleid.
We baseren ons op ‘Loslaten, ik pieker als

Het doet wel een beetje aan mindfulness

ik niet tegenwoordig ben’, het boek van de

denken, nietwaar?

aan UZ Gent verbonden psycholoog Roland

Nathalie: “We starten elke sessie inderdaad

Rogiers die al zeer veel expertise in dat domein

met een stukje mindfulness, namelijk met een

heeft. Verwacht niet dat we je daar leren om

aandachtstraining. Zo leer je je aandacht naar

te stoppen met piekeren. We reiken je wel een

het hier en nu te richten. De cursisten krijgen

aantal methodes en tips aan zodat je minder

ook huiswerk mee naar huis: dat kan een week

energie in je piekergedachtes steekt. Voor de

registreren zijn waarover ze juist piekeren, of

piekertraining kan je je vrij inschrijven, je hebt

op zoek gaan naar een activiteit die voor hen

er geen voorschrift van een huisarts of andere

specifiek ontspannend werkt en zorgt dat ze

verwijzer voor nodig. Als je van jezelf vindt dat

minder piekeren. Door de training bekom je

je moeite hebt om je piekergedachtes onder

meer zelfinzicht en je leert ook van de andere

controle te krijgen, zou ik je de training zeker

cursisten. Als je het piekeren aan banden kunt

willen aanraden.”

leggen, zorgt dat voor een beter gevoel over
jezelf. En wie zich goed voelt, beschikt over

Hoe gaat het er praktisch aan toe in zo’n

meer veerkracht om met allerlei situaties in zijn

sessie?

leven om te gaan”.

Nathalie: “We maken je in eerste instantie bewust
van je piekeren, door bijvoorbeeld op zoek
te gaan naar automatismen: zijn er bepaalde

www.pritlink.be

Huis in de Stad
De piekertraining vindt plaats in Huis in de Stad, dat een
initiatief is van Kliniek Sint-Jozef Pittem. Het Huis vormt de
thuisbasis van PritLink, waarin de verschillende partners van
het Netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen
vertegenwoordigd zijn. “Het gaat om een verregaande vorm
van samenwerking in therapeutische en herstelgerichte
zorgverlening”, legt Thomas Dhondt uit.
“In plaats van elk op zijn eigen eiland te werken, bundelen
we met de verschillende partners onze expertise. Met
de bedoeling om mensen veel meer thuis te helpen of op
verplaatsing, zodat ze niet hoeven opgenomen te worden in
een ziekenhuis. En waar het PritLink aanbod complementair
kan zijn aan een lopende behandeling. Dat is in onze sector
heel vernieuwend. De piekertraining is de eerste activiteit van
PritLink zonder doorverwijzing van een professional, om het
zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ook dat is nieuw.”
© Marc Wallican
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Sociale media

http://@.www.#
facebook.com/Roeselare.iservoorjou

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

instagram.com/stadroeselare

#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!

twitter.com/Stad_Roeselare
Dinsdag feestdag,
eierkoeken van de markt!
#onlyinwestvlaanderen

Algemeen
www.fotowedstrijd.roeselare.be
www.roeselare.be
Gepast omgaan met stresssituaties
www.azdelta.be
Alexander Priem
@PriemAlexander

Tom Lefevere

Perfect zondags uitje! Marché local
op de zalige Trax site in Roeselare!
#cremedelacreme #traxroeselare
#marchélocal #marchelocaldeluxe

Van grauw beton naar helder glas

Roeselare is toch eigenlijk wel een mooie,
moderne stad geworden! #demunt
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

facebook.com/Stationsproject Roeselare
UIT in Roeselare
www.wintervanroeselare.be

30

Frederik Van Hulle
@ fvanhulle_1
Sinds vandaag officieel Rumbekenaar.
Love this City
Me happy
@Stad_Roeselare @martens_luc
Beantwoorden

Retweeten
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www.zapper.roeselare.be
www.godotvzw.be

Favoriet

www.dedirecteurswoning.be
www.dienstencentra-roeselare.be
www.cvoroeselare.be
www.arhus.be
www.toonvzw.be
www.uitinmidwest.be
www.santarunroeselare.be

Henri Trypsteen

Dit doen ze dus in Roeselare
met gascabines. #urbanart
#straatvanmorgen #razzledazzle

Bisschop
@One_Bisschop

Roeselare KORT

#prachtig #Roeselare
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.schoonboeren.be
www.letopvoordedodehoek.be

Charlotte Adams
@AdamsCharlotte

Alfredo Remigio

RSL#08

#woods
#trees
#sterrebos
#sunrise
#fairytale

www.huisvanhetkindroeselare.be

Proficiat @Stad_Roeselare! De voorstelling
van het #kernplan is een overtuigende
citymarketingavond met sterke sprekers!
Smaakt naar meer!
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.groepsaanbodisolatieroeselare.be
Pieker je niet suf
www.pritlink.be
www.roeselare.be

Het stadsbestuur en zijn medewerkers
wensen je hele fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig nieuw jaar.
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Ook in 2016 zijn we ‘R voor jou.
RSL#08

Roeselare Kiekt - Tom Lefevere

