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Vernieuwd fietsnetwerk
Welkom burgemeester
Samen isoleren

Tot ziens!
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De tofste speeltuin? Dat is de stad nauurlijk!

Maart. Een nieuwe lente, een nieuw

Wanneer ik voor een publiek een toespraak moet

geluid… en een nieuwe burgemeester in

geven, besluipt me steeds wat stress – noem het

de persoon van Kris Declercq. Hij volgt

plankenkoorts – en meteen dus een gevoel van

daarmee burgemeester Luc Martens op,

beklemming. Het is niet anders nu ik dit korte

die 10 jaar lang als een goede huisvader

voorwoord mag schrijven. Ook al is het zeker niet

voor Roeselare zorgde. Soms streng, maar

de laatste tekst die ik ooit zal neerpennen, het

zeker rechtvaardig. Bij wijze van afscheid

is het laatste voorwoord als burgemeester van

gaf RSL-magazine hem graag nog eens het

Roeselare.

voorwoord.

Journalisten stellen me vaak de klassieke vraag
hoe ik op de afgelopen tien jaar terugkijk. Een
decennium waarin ik met veel liefde voor de stad
en zijn inwoners getracht heb om het beste van
Roeselare naar boven te halen. Mijn grootste
tevredenheid ligt wellicht in de dynamiek en
de veerkracht van de Roeselarenaar: het sterke
verenigingsleven en de vele nieuwe initiatieven
die uit de grond werden gestampt, tonen de wil
om van Roeselare een leuke, jonge en levendige
stad te maken.
Roeselare loopt ook mee voorop in de tendens van
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veranderende steden: verkleuring, vergroening,
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smart, digitalisering, e-commerce, mobiliteit

Creatief met… 500 jaar oude, opgegraven balken.

– met de remonte van de fiets – en ruime en
betaalbare parkeergelegenheden... Dat dat

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

op diverse fora in Vlaanderen en zelfs in het

•

buitenland wordt bewierookt, is ook voor de

•

•

•

Zaterdag 26 maart (Paaszaterdag)
Open: Recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur, zwembad en Wielermuseum
Gesloten: alle andere stadsdiensten inclusief Vrijetijdspunt en stadhuis

ganse bestuursploeg een opsteker.
Daarnaast konden we verschillende plekken in
Roeselare structureel verbeteren: in de eerste

Zondag 27 en maandag 28 maart (Pasen en Paasmaandag),
zondag 1 mei (dag van de arbeid),
donderdag 5 mei (O.L.H. Hemelvaart),
zondag 15 en maandag 16 mei (Pinksteren en Pinkstermaandag).
Open: Wielermuseum
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur en zwembad

plaats de nieuwe stationsomgeving, maar ook
ARhus en De Munt, de vele schoolbouwprojecten,
het samengaan en de nieuwbouw van AZ Delta,
straks het nieuwe zwembad,… Heel veel moois om
op terug te kijken dus.
Hoe mijn agenda er vanaf nu uitziet, weet ik nog

Vrijdag 6 mei (brugdag) en zaterdag 7 mei
Open: Recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur, zwembad en Wielermuseum
Gesloten: alle andere stadsdiensten inclusief Vrijetijdspunt en stadhuis

niet precies. Een aantal engagementen blijven nog
verder lopen, maar er komt tijd vrij voor nieuwe,
culturele ervaringen en sociale inzet. En voor

Van maandag 6 tot en met zondag 26 juni is het zwembad gesloten voor jaarlijks onderhoud

genieten, zal je zeggen? Juist, maar voor jullie
werken was al dag na dag een groot genot. Dank
dat jullie mij dit gunden.
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Gewezen burgemeester,
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maar vooral trotse inwoner van Roeselare
www.roeselare.be
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Mensen samen brengen
Geboren in Oostende, getogen in Roeselare. Leerling van het Klein Seminarie, alumnus van
KU Leuven, advocaat, adjunct-kabinetschef van de minister-president, bestuurslid van diverse
verenigingen, schepen… het curriculum vitae van politicus Kris Declercq is lang. Maar wie is de
man achter de politicus? Welke guilty pleasures geeft hij maar schoorvoetend toe? De redactie
legde de nieuwbakken burgemeester maar al te graag op de RSL-rooster.

Je hebt aan de universiteit van

Daarnaast hanteren ze ook ‘Vous avez l’horloge,

Stellenbosch, Zuid-Afrika gestudeerd.

nous avons le temps’ als motto, maar misschien

Schuilt er nu een beetje een Zuid-Afrikaan

moeten we daar dan weer niet al te hard een

in Kris Declercq?

voorbeeld aan nemen (lacht).”

Kris Declercq: “Ik hou inderdaad enorm van
dat land. Enerzijds vanuit mijn fascinatie voor

Welke accenten zou je als nieuwe

rechtvaardigheid en het daaraan gekoppelde

burgemeester willen leggen?

bestuur. Toen ik er in ’96 ging studeren,

Kris: “In eerste instantie zou ik graag rust

werkten ze er aan een nieuwe grondwet. Het

brengen. Er is in de stadsorganisatie heel wat

boeide me enorm om te ontdekken hoe de

veranderd, er zijn goede funderingen gelegd. Nu

samenleving daar vorm kreeg. Anderzijds

moeten we het de tijd geven om naar resultaten

koester ik een enorme bewondering voor the

te leiden. En er is ook rust in de stad nodig. We

African way: respect voor
elkaar hebben, geduld hebben,
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leren relativeren. Ik hou
ook van de Zuid-Afrikaanse
samenhorigheid, ubuntu. En
ten slotte heb ik er ook van

hebben met de bestuursploeg

Ik koester enorme

de voorbije jaren heel wat

bewondering voor

het met een huis dat gebouwd

the African way

fantastisch lekkere wijnen

investeringen gedaan. Vergelijk
is: nu willen we de tuin nog
aanleggen, om dan erna van
een barbecue met de buren in

mogen genieten. En dat genieten hoort uiteraard

die tuin te kunnen genieten. Het is tijd om de

ook helemaal bij mij.”

stad terug te geven aan de mensen. Daarom zou
ik ook graag inzetten op nieuwe modellen om

Kunnen we dan in Roeselare een beetje

de Roeselarenaar te benaderen. Je kunt niet

Zuid-Afrika gebruiken?

voorbijgaan aan het digitale tijdperk, maar ik

Kris: “Historisch gezien zijn de Zuid-Afrikanen

geloof nog altijd heel hard in het face to face

lang onrechtvaardig behandeld. En toch zijn ze

aanspreken van mensen.”

erin geslaagd om dat naar iets positiefs om te
draaien. Dat werkt voor iedereen begeesterend.

Luc Martens was tien jaar burgemeester.

Ik bewonder hun talent om problemen op

Wat neem je van hem mee in je beleid?

te lossen door te verenigen, ondanks dat er

Kris: “In de eerste plaats zeker zijn zin voor

verschillende meningen zijn. Ze aanvaarden

degelijkheid en grondige voorbereiding van

dat je van mening kunt verschillen en hebben

dossiers. Luc durfde ook keuzes te maken die

respect daarvoor. In Zuid-Afrika bestaat er

een legislatuur overstijgen. Daarnaast wil ik

iets als het bosberaad, waar ze zich in het bos

ook verderwerken aan het regionale verhaal

opsluiten tot ze met een consensus naar buiten

waarvan Luc ons bewust heeft gemaakt.

kunnen komen. Misschien moeten we dat hier

Winning by twinning: door de schaalgrootte

wel in het Sterrebos introduceren (lacht). Ik

aan te pakken en samen te werken op regionaal

zou dat graag opentrekken naar meer inspraak,

niveau, kan je veel meer doen. Zeker op sociaal

meer participatie hier.

en cultureel vlak, twee domeinen die vandaag
financieel onder druk staan.”

© Maarten Devoldere
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Kris Declercq: “Ik geloof heel hard in mensen
persoonlijk aanspreken.”

www.roeselare.be
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10 smaakmakers voor 2016
Je staat erom bekend rad van tong te zijn

Je bent duidelijk gulzig naar kennis en

Halverwege en goed op weg. De huidige bestuursploeg timmert al drie jaar aan de weg naar een

en snel te kunnen denken, twee talenten

kunde. Op welke andere zonden kunnen

warm, zorgzaam en bruisend Roeselare. Onze stad leeft, straalt energie en bedrijvigheid uit

die als politicus niet misstaan. Wanneer

we je nog betrappen?

en is heel zichtbaar dé centrumstad van onze omgeving geworden. De komende drie jaar blijft

wist je dat je in de politiek zou gaan?

Kris: “Een hele lange lijst (lacht). Maar ik

het stadsbestuur er voluit voor gaan; want er zijn nog grote uitdagingen: de bereikbaarheid van

Kris: “Wellicht toen ik mij als kleine jongen in het

probeer ze wel aan te pakken. Ik geniet té

de stad verbeteren, de dienstverlening aan de burger moderniseren, de commerciële troeven

eerste leerjaar kandidaat stelde om de rietjes

graag van lekkere wijn en lekker eten. En ik

aanzwengelen, evenementen ondersteunen en organiseren,...

in de melk te steken (lacht). De engagementen

kan bijvoorbeeld écht niet weerstaan aan een

die ik aangegaan ben, zijn niet zozeer gegroeid

balisto (soort mueslikoek met chocolade errond

uit de grote, persoonlijke ambitie; maar eerder

– nvdr.). Ongeduld behoort ook tot mijn zonden,

uit “iemand moet het doen, ik kan het doen, en

maar ik probeer dat positief in te zetten tot

het kan beter”. Dat zit er eigenlijk al van jongsaf

respect voor timings en procesmatig werken.

aan in; en ook van thuis uit ben ik altijd met

En ik heb de neiging om aan teveel tegelijkertijd

de maatschappelijke lepel gevoed. Ik kwam

te denken, daar moet ik leren doseren en

door mijn fysiek niet meteen in aanmerking om

delegeren.”

Het stadsbestuur maakte de beleidsnota voor 2016 op; en dit staat er nog
allemaal op het programma voor jou:

deel van het voetbalteam uit te maken; maar ik
bracht de klas dan op andere manieren samen,

Zijn er guilty pleasures die we mogen

door bijvoorbeeld de reporter te zijn die de

kennen?

voetbalmatch versloeg. Er is plaats op de wereld

Kris: “Ondanks dat ik heel veel van klassieke

voor iedereen, denk ik dan.”
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muziek kan genieten, hou ik ook wel van foute
liedjes. En ik krijg niet vaak de kans om tv te

7

Taal vormt een andere rode draad door je

kijken; maar als ik dan eens aan een opgenomen

leven: klassieke humaniora, journalist,

serie begin, durf ik wel de hele reeks in één keer

Schoolsportinfrastructuur: niet enkel voor

hoofdredacteur,… Schuilt er een schrijver

uit te kijken. Tot een gat in de nacht. Al doet dat

leerlingen maar ook een ontmoetingsplaats

in jou?

zich steeds minder voor, want dat wreekt zich

voor diverse sportclubs.

Kris: “Ik schrijf graag, maar ik heb daar helaas

toch ’s anderendaags.”
Veilig fietsen naar Gits en Izegem via de

steeds minder de tijd voor. Ik probeer wel nog
veel te lezen; en kennis te verzamelen op allerlei

Om af te sluiten: veel Roeselarenaars

manieren. Dat komt dan weer in het gesproken

boeken momenteel hun zomervakantie.

woord van pas.”

Heb je als fervente reiziger tips voor hen?

fietsostrade.
Een groot, groen park op de TRAXsite verstevigt de natuurbeleving in de

Kris: “Van Costa Rica heb ik bijzonder genoten.
© Stefaan Beel

Het is nog onontgonnen gebied, de natuur staat

stationsomgeving.

er nog voorop. Ze dragen daar de inspirerende
combinatie van ondernemerschap, cultuur en

Verschuivingen in gemeenteraad
en schepencollege

natuur in zich. Ook mijn trip met de rugzak door

Omdat Kris Declercq het schepenambt voor
de burgemeesterssjerp inruilt, verandert er
ook het een en ander in de gemeenteraad en
in het college van burgemeester en schepenen.
Bart Wenes, die tot nog toe voorzitter van de
gemeenteraad was, neemt het vrijgekomen zitje
in het college van burgemeester en schepenen
in. Het voorzitterschap van de gemeenteraad
gaat naar Dirk Lievens. Luc Martens wordt
opnieuw gemeenteraadslid.

gebieden waar in de recente geschiedenis zoveel

RSL#09

de Balkan – Servië, Bosnië, Mostar, Sarajevo –
is heel verhelderend geweest. Je loopt er door
gebeurd is. Al backpackend ervaar je wat achter
een land zit. Uit de littekens van een gebied kan
je heel veel leren.”

facebook.com/kris.declercq.75
twitter.com/@Kris_Declercq

© BUUR

www.roeselare.be

Verdere uitbouw van het kindvriendelijke

Asielzoekers staan hier niet in de kou,

project ‘Ik speel met de stad’ met artistieke

vrijwilligers leren hen een basiswoordenschat

knipoog naar de passant.

Nederlands aan.

© Stefaan Beel

8

9
© Stefaan Beel

Van Oude Stedelijke Begraafplaats naar
Hier is altijd iets te beleven, we blijven

begraafplek: veilige fietsdoorsteek en rustig

evenementen organiseren en ondersteunen.

wandelen in een groene oase hartje stad.

Peilen naar de noden bij de groeiende groep

Constant werken aan klantvriendelijke

58-68-jarigen.

dienstverlening.

Aangenaam winkelen met uitgebreide
terrassenzone en meer beleving op de
Grote Markt.

Dienstverlening op jouw maat
Dit jaar worden heel wat initiatieven
ontwikkeld om jou sneller, efficiënter en op
maat te bedienen. Halfweg april opent het
balieplein waar je op één centrale plaats in het
stadhuis geholpen wordt.
Eén adres voor de producten Bevolking en
Burgerlijke Stand en eenvoudige vragen over
wonen, (ver)bouwen, groen en leefmilieu,
water, economie, landbouw en (inname)
openbaar domein. Het balieplein wordt
ingericht in de huidige loketten van de dienst
Bevolking. Wie het stadhuis binnenkomt, vindt
zijn weg dankzij de tickettenzuil of door de
medewerkers van het onthaal.

RSL#09

In mei lanceert het stadsbestuur het digitale
evenementenloket. Wie een fuif, wielerkoers,
festival, optreden, wandeling, speelstraat of
een ander event organiseert, kan dan zijn
aanvraag doen via www.roeselare.be. Een
digitaal alternatief voor het Vrijetijdspunt dus.
Ook in de tweede helft van het jaar staat
de stad niet stil. De introductie van
klantvriendelijke openingstijden en slimme,
digitale formulieren staan dan op de agenda.
Wat dat inhoudt, lees je in een volgend
nummer van RSL-magazine.

www.roeselare.be

Samen isoleren is goedkoper

Bedankt

De meest efficiënte weg om te besparen op je energiefactuur? Je dak isoleren. Dankzij het
groepsaanbod van de stad en allerhande premies kan dat vandaag voor bijna de helft van de prijs.
Vraag het maar aan Roeselarenaar Herman Huyghe.
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De familie Huyghe bezit meerdere woningen

Verplicht tegen 2020

die ze verhuurt. De huizen dateren van de

De nieuwe isolatie doet de energiefacturen zowat

jaren vijftig en zestig. Toen was er van isolatie

dertig procent krimpen. In de eerste plaats is

en energiezuinigheid geen sprake. De warmte

dat pure winst voor de huurders. “Maar ook

ging er dwars door het dak. Met stevige

voor de familie als eigenaar is de isolatie een

energierekeningen tot gevolg.

groot pluspunt. Het is een meerwaarde voor de

Dat is sinds kort verleden tijd. Voor vijf

verhuur en de huizen zijn meer waard bij verkoop.

huurwoningen klopte Herman aan bij de stad.

Bovendien moeten alle daken van huurhuizen

“Ik had iets gelezen van een groepsaanbod in de

tegen 2020 geïsoleerd zijn. Als je van zulke

krant. De reden waarom ik uiteindelijk intekende,

premies kunt profiteren – vroeg of laat zullen

was het gemak. Je hoeft zelf geen prijzen te

die teruggeschroefd worden –, en van het werk

vergelijken of offertes op te vragen. En toch ben je

dat voor jou gedaan wordt, waarom dan nog

zeker van een goede prijs.” Dat bleek snel. Dankzij

wachten?”, vraagt Herman zich retorisch af.

belastingvoordeel op isolatiekosten, rechtstreekse

“Je hoeft veel minder zelf te doen. Onderhandelen

premies van netbeheerder Eandis en een scherpe

met aannemers, premies aanvragen: alles

groepsprijs via de stadsdiensten bespaarde

wordt voor jou gedaan. En de huidige premies

Herman tot vijftig procent van de kosten. Bij een

overtuigen de laatste twijfelaars.”

huurwoning die onder een sociaal tarief valt,

Het groepsaanbod voor dak- en

werd de isolatiekost haast volledig terugbetaald.

spouwmuurisolatie loopt nog tot en met 31 maart.
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www.groepsaanbodisolatieroeselare.be

Stad Roeselare en Hogeschool VIVES slaan de handen in elkaar voor de snoei van de fruitbomen
in de boomgaard in het Bergmolenbos. De laatstejaarsstudenten Groenmanagement krijgen daar
een perfecte praktijkervaring voor de cursus fruitteelt. Bovendien controleren de studenten de
bomen ook op ziekten en beschadiging. Voor Stad Roeselare is de samenwerking een garantie om de
boomgaard op lange termijn goed te onderhouden. Onze dankbaarheid gaat uit naar de enthousiaste
VIVES-studenten! De resultaten van hun noeste arbeid kan je elke dag aanschouwen, want de
boomgaard - op de hoek van de Bergstraat en de Babilliestraat - is vrij toegankelijk.
© Marc Wallican
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De stad als speelplein

7

Je hoeft geen grote tuin te hebben of dicht bij een speeltuintje in een wijk te wonen om je kinderen
aan het spelen te krijgen. Want de ideale speeltuin, dat is toch de stad zelf?

ST
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T
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Ik speel met de stad
‘Ik speel met de stad’ komt terug! Het kindvriendelijke
project met een artistieke knipoog vrolijkte vorige
zomer het stadscentrum op. De resultaten kan je nog
altijd opmerken: de inkleurtekening op het Stationsplein,
de kleurrijke afbeeldingen op het Vismarktje en aan de
Wallenparking, het glijbaantje aan de Kleine Bassin, het
dambord in de Oostraat. Ook dit jaar heeft de stad dezelfde
kleurrijke missie. Leg jouw enthousiasme al maar klaar!
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Pannasoccer
Een pannaveld bestaat uit een ovale of ronde constructie met twee
ingebouwde doeltjes. Twee zulke mobiele pannavelden reizen van
april tot oktober door Roeselare en de deelgemeenten. Ze houden
telkens twee weken halt op een (speel)plein. Je kan een veld bij
jouw in de buurt reserveren via de stadswebsite.
Voetballen op zo’n kleine ruimte is ideaal om je techniek
en dribbelvaardigheid bij te schaven. Links en rechts
aannemen, bewegingen met de zool, overstapjes of een
tegenstander uitschakelen via de wand: je traint
het allemaal. En het ultieme genot ervaar je
natuurlijk bij een panna! Dat is de universele
voetbalterm voor een tegenstander
door de benen spelen.

2
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Dames aan zet
tijdens Flair Games
Gezocht: vrouwen tussen 18 en 35 jaar,
die het kind in zich nog eens los willen laten.
Uitdaging: actieve en ludieke battles onder
vriendinnenteams van 3 à 5 personen. Afterparty
met bekende dj’s, hapjes en drankjes. Bovendien
gaat elke deelnemer met een leuke prijs naar huis.
Van citytrip en een make-over tot kledingbons en
make-up.
Wanneer: Zaterdag 4 juni 2016
Waar: Sint-Sebastiaanspark Roeselare
Prijs: 20 euro per deelnemer.
Inschrijven: www.flair.be > The Flair Games

Huis van het kind
Tijdens het spelen met je kinderen kunnen er bij
jou als ouder misschien vragen opduiken over
de opvoeding van je kind. Dan hebben wij een
interessante oplossing: het Huis van het Kind!
Vanaf halfweg mei opent dat nieuwe infopunt de
deuren in het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10).
Medewerkers maken je graag wegwijs in het aanbod
van de verschillende lokale organisaties die (aanstaande)
gezinnen ondersteunen en zoeken een gepast antwoord
op je vraag over kinderen (0-18 jaar). Het Huis van het
Kind bundelt dus de krachten om gezinnen meer en beter te
ondersteunen. Samen met de opening komt er ook een nieuwe
website, waar je zelf op zoek kan gaan of zelfs online een vraag
stellen. www.huisvanhetkindroeselare.be

www.roeselare.be
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Speelstraat
In tegenstelling tot de eenmalige Buitenspeeldag, kan je een
speelstraat het hele jaar door aanvragen via de stadswebsite.
Als jouw straat voldoet aan enkele voorwaarden, kan je ze
tijdelijk laten afsluiten om kinderen te laten spelen.

9

Haal een
Toverbox in huis

13
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Speelplein Sterrebos
Het speelplein van het provinciaal domein
Sterrebos kreeg onlangs een complete make-over.
In de schaduw van het echte kasteel werd in de
grote zandbak een houten kopie neergepoot, waar
kinderen oneindig veel kunnen klimmen, klauteren
en glijden. Er staan ook enkele kleine hobbeldraakjes,
een grote klimdraak en een wiebelende paardenkar.
Binnenkort komt daar voor de allerkleinsten ook nog een
extra speelhuisje met kleine glijbaan bij en ook de dubbele
schommel, die momenteel in herstelling is, keert nog terug.
Trek er maar eens naar toe met jouw kleine ridders en
jonkvrouwen! www.west-vlaanderen.be

Het project De Tovertuin, de stimulerende
ontmoetingsruimte voor ouders met jonge kinderen,
breidt vanaf 1 maart zijn activiteiten uit met ‘Spelen aan
huis’. Dat is een preventief project waarbij men ondersteuning
biedt aan ouders om tot samenspel met hun jonge kind (0-3 jaar)
te komen en dat in hun eigen huisomgeving. Hoe doen ze dat? Met
de Toverbox! De Toverbox is een gratis spelkoffer met zelfgemaakt
speelgoed. Er zijn drie leeftijdscategorieën, met telkens vier
thema’s: ‘Lichaam en beweging’, ‘Ik en de ander’, ‘Communicatie
en expressie’ en ‘Verkennen van de wereld’. Je kan je vrijwillig
kandidaat stellen voor een traject van een 7-tal momenten
bij jou thuis. Een vaste vrijwilliger ondersteunt per gezin de
sessies. Meer info: www.toverbox.be
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Buitenspeeldag
Met Buitenspeeldag start jaarlijks symbolisch
het buitenspeelseizoen. Dit jaar staat de
Buitenspeeldag gepland op woensdag 13
april. Naast de speelstraten kan je ook een
schoolspeelplaats, speelplein of tuin registreren.
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Kunst als groene draad
Roeselare als epicentrum van hedendaagse kunst en groen in de stad? Van 5 mei tot en met 19

Groene sfeer
in de straat

juni is het een feit. Werk van onder andere Jan Fabre en Luc Tuymans vormt de inspiratie voor
een groen en kunstzinnig lint tussen De Munt en het station: The Green Line. Ook Roeselaarse
scholen en artiesten doen mee. Zoals Els Coppens.

Els, mensen kennen je misschien als

parkjes waar er elk weekend iets te beleven valt.

werknemer van De Spil, maar je bent ook

Van een concert tot een vertelvoorstelling of een

zelf een creatieve duizendpoot. Wat mogen

act. Er zijn workshops met kunstenaars. Alle

we van jou verwachten tijdens The Green

kunstwerken hebben een link tussen ecologie en

Line?

verstedelijking. The Green Line is een creatief

Els Coppens: “Samen met de collega’s van

antwoord op de bakstenen van een groeiende

de lessen keramiek in het SASK maken we

stad als Roeselare.”

balkontuintjes voor een appartementsgebouw
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op het de Coninckplein. Het zijn keramische

Zijn nieuwe ideeën nog welkom?

houders waardoor appartementsbewoners een

Els: “Er zijn al inspraakmomenten voor

mini-tuintje hebben. Die maken en hangen

buurtbewoners geweest. Om hen warm te

we zelf – met toestemming van de bewoners

maken voor het project, maar ook om hen te

uiteraard. De bewoners mogen ze nadien

betrekken. Want uiteindelijk is het hun buurt

houden. Hopelijk inspireert het hen en zorgt

die een groene make-over krijgt. Wie nog leuke

het kunstproject voor een groene sfeer in hun

ideeën heeft: laat maar komen.”
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straat. Ook als The Green Line voorbij is.”
Hoe groen ben jij eigenlijk?
Je zegt het al: The Green Line wil

Els: “Op vlak van ecologische voetafdruk: niet

bewoners inspireren. Op welke manier

groen genoeg. Maar ik kan me wel eindeloos

gebeurt dat nog?

amuseren met tuinieren. Ook in een stad is

Els: “Eigenlijk bestaat The Green Line

groen voor mij belangrijk. Dat hoeven niet altijd

uit twee luiken. In de Directeurswoning

grote parken te zijn, kleine ingrepen zijn vaak

komen kunstwerken van internationaal

voldoende. Een mooie muur vol klimop brengt

gerenommeerde artiesten op visite. Dat op zich

leven in een panorama vol beton.”

werkt al inspirerend. Alle werken zijn afkomstig
uit de permanente collectie van het M HKA, het

The Green Line staat voor groen en

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen;

hedendaagse kunst. Is het erg als je

en een unicum voor Roeselare. Het is de crème

als kunstleek weinig begrijpt van de

de la crème van hedendaagse kunst. Jan Fabre,

installaties en werken?

Luc Tuymans, Francis Allÿs en noem maar op:

Els: “Nee. Totaal niet. Niet alles in het leven hoeft

alle grote namen zijn aanwezig. Er zijn zowel

kant en klaar te zijn. Dat is net het mooie eraan.

grote, monumentale installaties te zien als

Een hedendaags kunstwerk roept vraagtekens

kleine werken. Erg spannend.”

op. Je kan erdoor verwonderd of afgeschrikt
zijn, maar het blijft niet onbesproken. Een

Mooi, zo. En het tweede onderdeel van The

vriend van me verwoordt het goed: kunst is pas

Green Line?

kunst als je na je eerste blik moeite doet om het

Els: “Dat is een frisse, denkbeeldige, groene lijn

nog eens te zien.”

tussen De Munt en het Stationsplein. Onze

© Marc Wallican
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balkontuintjes zijn daar een deel van, maar het

www.despil.be

gaat veel verder. Her en der verschijnen pop-up

www.dedirecteurswoning.be

Els maakt keramiek voor balkontuintjes.
www.roeselare.be

Op eigen houtje
Een archeologische vondst doen is uniek.
Nog zeldzamer is de kans dat je er creatief
mee aan de slag kan. Dat was het opzet van
RADAR, de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst. Ze bood creatievelingen de
kans om 120 houten balken van 500 jaar oud
een tweede leven te geven. Ruim een jaar
later bezoekt RADAR hen, op zoek naar hun
verhaal.

In de zomer van 2013 maakte houthandel DenysTaillieu in de Diksmuidsesteenweg plaats voor
een nieuwbouw. Het gebouw stond bovenop
de vroegere beekvallei van de Mandel. Reden
genoeg voor RADAR om te vermoeden dat de
grond enkele historische parels verstopte. Hun
vermoeden werd bevestigd toen de aannemer in
oktober 2013 de eerste houten balken opgroef.
Het vervolg was een onderzoek dat hen tot bij
een historische kaart van Roeselare uit 1641
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bracht. Daaruit kon RADAR afleiden dat het
waarschijnlijk om de restanten van een speye
ging. Tot de 17de eeuw was dat een sluis die het
waterniveau van de Mandel regelde.

Balken Revisited
Om dat stukje Roeselaarse geschiedenis te
bewaren, bood ze geïnteresseerden de kans om
er creatief mee aan de slag te gaan. Nu, een jaar
na datum, gaat RADAR op pad met het project
Balken revisited; op zoek naar wat er met de
balken gebeurde. Hun eerste stopplaats is
ongetwijfeld het werkatelier ART-STREET 51,
op de hoek van de H. Consciencestraat en de
Kleine Bassinstraat. Twintig historische balken
maken daar een vast onderdeel van het interieur
uit. Vanaf 2 april kan je zelf van dichtbij 500 jaar
geschiedenis voelen.
Ben je benieuwd naar wat er met de overige
balken gebeurde? Volg dan de herenigingstocht
van RADAR op hun website.

www.bieradar.be
© Marc Wallican

De 500 jaar oude balken kregen een vaste
plaats in het toekomstige werkatelier van
juweelkunstenaar Nik Vanden Brande.
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Roeselare KORT
GEZOCHT: LEUKE ACTIES VOOR
AUTOVRIJE ZONDAG

MET VELEN EEN AUTO DELEN

LAAT JIJ JE OOK TESTEN OP
DIKKEDARMKANKER?

DAG VAN DE BUREN:
27 mei 2016

Autodelen.net en Cambio zetten zich het hele jaar
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Ligt duurzame mobiliteit en bewust autogebruik

door in voor bewust en duurzaam autogebruik.

De Vlaamse overheid organiseert een

Het is voor heel wat inwoners een vaste traditie

jou nauw aan het hart? Dan ben je zeker fan van

Via beide verenigingen kan je autodelen. Dat

bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

om de laatste vrijdag van mei samen met de

de Week van de Mobiliteit en de autovrije zondag.

betekent dat je samen met anderen een auto deelt.

Word je dit jaar 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,

buren een feestje in de straat te bouwen. Het

Stad Roeselare wil van de autovrije zondag op 18

Cambio stelt op drie locaties in Roeselare een

72 of 74 jaar? Dan krijg je met de post een gratis

concept is simpel. Neem je stoel mee naar buiten,

september een echte fiets- en wandelbelevenis

auto ter beschikking van hun leden en via

afnameset om thuis een staal van je stoelgang

vraag je buren hetzelfde te doen en maak er een

maken in een verkeersluwe stad. Daarvoor

Autodelen.net gebruiken enkele particulieren

te nemen en naar het labo op te sturen. Binnen

leuke avond van. Dat kan eenvoudig met een

zoeken we vooral voor de deelgemeentes nog toffe

samen een auto van dienstencentrum Ten

de twee weken ontvangen jij en je huisarts het

hapje, een drankje, een streepje muziek of een

activiteiten voor het hele gezin, toffe uitdagingen

Elsberge. Door de dalende brandstofprijzen kon

resultaat van de test. Een vroegtijdige opsporing

gezellig spelletje,...

voor de durvers en leuke pleziertjes voor de

Cambio recent ook haar kilometerprijs met 1 cent

van dikkedarmkanker en voorlopers (poliepen)

Of mag het ietsje meer zijn? Neem dan deel aan

genieters.

doen zakken. Interesse? Neem dan een kijkje op

verhoogt sterk de kans op genezing.

de fotowedstrijd en win een leuke animatie voor

Heb je zin om mee te werken? Om samen met

www.cambio.be of www.autodelen.net.

Meer info verneem je via

de straat. Doe je ook mee? Inschrijven kan tot 25

vrienden, buren of vereniging een leuke activiteit

Via deze laatste kan je ook je eigen auto ter

www.bevolkingsonderzoek.be/

mei. Als de straat afgezet moet worden, schrijf

of speelstraat te organiseren? Heb je een tof idee

beschikking stellen voor andere gebruikers.

dikkedarmkanker.

dan in vóór 4 mei. Animatie voor je straat kan je

dat duurzame mobiliteit in de kijker zet? Dien je

Je vindt er bijvoorbeeld een filmpje dat je

winnen als je een selfie instuurt van jou aan de

voorstel in op de website van de stad. Dan krijg

duidelijk uitlegt hoe je een staal neemt en een

kleine stoel die her en der in de stad opduikt.

je misschien een plaatsje in de autovrije straten

filmpje over het bevolkingsonderzoek zelf.

Inschrijven en info: www.roeselare.be

van de deelgemeentes. Of we zorgen ervoor dat
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jouw straat of pleintje afgesloten wordt. Hoe meer
activiteiten we kunnen aanbieden, hoe intenser
we autovrije zondag in Roeselare kunnen beleven.

MET BELGERINKEL NAAR DE
WINKEL
Ook in 2016 belonen heel wat handelaars hun
klanten met een lotje, als ze met de fiets of te
voet boodschappen doen. Die lotjes kunnen
zowel online geregistreerd als in een Belgerinkelbox (stadhuis, ARhus en Wielermuseum)

MAAK KOMAF MET
DISCRIMINATIE

gedeponeerd worden. Eén lotje geeft zo twee

© Stefaan Beel
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kansen op een mooie prijs. Waag je kans, doe je

Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie?

boodschappen stappend of fietsend en draag zo

Dan kan je dat melden aan het meldpunt

ook je steentje bij tot duurzame mobiliteit.

discriminatie via 0800/12800 of de website van

Meer info over de actie die van 30 april tot en met

UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

4 juni 2016 loopt:

Hier kan je ook terecht met algemene vragen of

www.belgerinkel.be.

informatie over discriminatie. Daarnaast neemt

NIEUW PROVINCIAAL
KANTOOR VLAAMS
WONINGFONDS IN ROESELARE

het meldpunt initiatieven om discriminatie te

Het nieuwe West-Vlaamse kantoor van het

voorkomen. Omdat ook onze stad haar ogen niet

Vlaams Woningsfonds bevindt zich in de

sluit voor discriminatie, neemt ze deel aan de

Brugsesteensteenweg 221.

actieweek van 21 maart waar informatie over

Je kan er elke werkdag op afspraak terecht

discriminatie aan het brede publiek centraal

voor informatie, voor het opstarten van een

staat. Ook op 17 mei, de internationale dag

leningsdossier of om je in te schrijven voor een

tegen homofobie en transfobie, zal het meldpunt

huurwoning. Maak een afspraak via

Roeselare van zich laten horen.

ddlwvl@vlaamswoningfonds.be of 051 43 19 45.

Meldingen en meer info: www.unia.be

Meer info: www.vlaamswoningfonds.be.
www.roeselare.be

Fietsnetwerk volledig vernieuwd
Roeselare en de deelgemeenten
gaan van 14 naar 28 knooppunten

De winter trekt nog een laatste spurtje, maar de lente staat al ongeduldig klaar om de beurt over
te nemen in de estafetteloop voor seizoenen. Wanneer de winter het stokje doorgeeft, begint het
bij veel fietsers te kriebelen om erop uit te trekken. Wij kennen de ideale seizoensopener: ‘WestVlaanderen fietst’ op 28 maart, het evenement dat het nieuwe fietsnetwerk officieel lanceert.
Roeselarenaar Glenn Putman is aan de slag bij Westtoer en coördineert dat fietsnetwerk. Hij
vertelt ons alle nieuwtjes!

Dag Glenn, Westtoer lanceert het nieuwe

spoorwegbeddingen en fietsvriendelijke

fietsnetwerk op 28 maart. Het zijn drukke

natuurgebieden. Daarom voeren we nu in één

dagen zeker?

keer een volledig vernieuwd fietsnetwerk in.

Glenn Putman: “Dat klopt, de deadline loert om

Het netwerk is serieus uitgebreid, zowel in

de hoek, maar we hebben alles volledig onder

aantal kilometers als in aantal knooppunten.

controle. Westtoer kan je omschrijven als

Daarnaast losten we verwarrende situaties

een autonoom provinciebedrijf voor toerisme

op, zochten we autovrije routes, vermeden we

en recreatie in West-Vlaanderen en ik ben er

obstakels en dachten we aan de elektrische

aan de slag als coördinator recreatie, dus veel

fietser, want er zitten meer rechte tracés in.”

van mijn tijd gaat naar dat fietsnetwerk. We
maken ondertussen al twee jaar werk van de

Komen er nieuwe bordjes?

voorbereiding aan het nieuwe fietsnetwerk.”

Glenn: “Ook de bordjes zijn vernieuwd! De kleur
is een beetje donkerder, wat de zichtbaarheid
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Het is meer dan op goed geluk wat bordjes

verbetert, en de pijl maakten we dikker. Op de

met nummers zetten.

palen kleeft ook een QR-code die linkt naar

Glenn: “De bordjes komen slechts op het einde

onze mobiele website met nuttige info over

van het project. Vooraf kruipt heel veel tijd in

fietsherstellers, horecazaken en relevante

de selectie en verbinding van de tracés, het

meldingen. Dat gebeurt aan de hand van je

inventariseren en de overeenkomsten met alle

gps-locatie.”

gemeenten. Alle trajecten bekijken we ook ter
plaatse, zo zien we direct of het geselecteerde

Wij zijn eigenlijk ook heel benieuwd

traject voldoet aan onze kwaliteitseisen.

naar wat er precies op het Roeselaarse

We adviseren ook gemeenten om bepaalde

grondgebied wijzigt?

plaatsen lichtjes te veranderen om ze

Glenn: “Roeselare en de deelgemeenten gaan

fietsvriendelijker te maken. Pas daarna komen

van 14 naar 28 knooppunten. Een leuk weetje

de bestelling en de plaatsing van de bordjes op

daarbij: het Wielermuseum krijgt symbolisch

de proppen. Ook het ontwerpen en tekenen van

nummer 1 toegewezen. Extra knooppunten

de fietskaarten doet Westtoer zelf.”

betekent natuurlijk heel wat nieuwe trajecten
langs bezienswaardigheden. De Stroroute, de

© Marc Wallican
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Je zou ons wat vertellen over de

Oude Stedelijke Begraafplaats, het Noordhof,

vernieuwingen, Glenn. Laat maar komen!

het Stationsplein, de TRAX-site en de

Glenn: “Het fietsnetwerk bestaat tien jaar en

Ooststraat zitten nu in het fietsnetwerk. Maar

in die periode hebben we bewust zo weinig

ook de integratie van de fietsverbindingen

mogelijk veranderingen aan de tracés

vanuit Beveren en Rumbeke langs de spoorweg

doorgevoerd. Maar ondertussen wijzigde er wel

naar het station vormt een aantrekkelijke

heel wat rond ons: de elektrische fiets maakte

vernieuwing. Het netwerk is het ideale middel

zijn opwachting en ook de infrastructuur

om je eigen stad helemaal te verkennen en

verandert. Denk maar aan nieuwe fietsbruggen,

ontdekken.”

Roeselarenaar Glenn Putman: ‘We zijn
ondertussen al twee jaar bezig met de
vernieuwing van het fietsnetwerk.’

www.roeselare.be
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Shoppers en toppers
Heb je zelf enkele leuke tips in Roeselare?

Zulke autoluwe plaatsen in de stad vind ik goed.

Ligt het aan de nakende lente of hangt er effectief iets in de lucht? Want we voelen dat er een en

Glenn: “Ik vind het mooi fietsen op de Zilverberg

Stad Roeselare doet goede inspanningen met

ander in de Roeselaarse centrumstraten borrelt. Femme Totale verwende de vrouwelijke helft van

over de kasseien van de Bergstraat, langs

de pleinen, er valt veel te beleven en het zou dus

de bevolking nog maar net met veel fashion en fun, of we kijken al tegen de volgende Winkelnacht

Muze’um L, naar het Bergmolenbos. Maar ik

leuk zijn als je dat allemaal vlot met de fiets kan

aan. En die belooft ook nu al weer een topper van formaat te worden. Roeselare bloeit, zoveel is

geniet ook om tijdens de zomermaanden met

bereiken.”

zeker.

mijn gezin naar het stadscentrum te fietsen en
een ijsje op het autovrije Stationsplein te eten.

Het fietsnetwerk wordt officieel

De opmerkzame shopper heeft het wellicht al

verenigingen,… die in hartje centrum met

gelanceerd met ‘West-Vlaanderen fietst’

gemerkt in de winkelstraten: recent hebben

een toffe pop-up store willen uitpakken! Meer

op Paasmaandag 28 maart. Wat staat er

een aantal nieuwe winkels hun intrede gedaan.

info krijg je bij de dienst Economie, Wonen en

West-Vlaanderen fietst

precies op het programma?

En daar blijft het niet bij: dit voorjaar openen

Landbouw van de stad.

Op 28 maart kan je tussen 10 en 15 uur
vertrekken voor een fietstocht op het
vernieuwde fietsnetwerk.
Alle info op www.westtoer.be.

Glenn: “Het programma bestaat uit twee delen.

nog een aantal zaken hun deuren, waarvan een

Vernieuwe kaarten
Vanaf 28 maart zijn de vernieuwde fietsnetwerkkaarten verkrijgbaar, onder andere via
shop.westtoer.be of bij Toerisme Roeselare.
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Om 10 u. vertrekt een peloton wielertoeristen

conceptstore die je nog maar in drie andere

Winkelnacht

vanuit Roeselare langs Torhout, Nieuwpoort,

Belgische steden vindt. Dat de handelaars de weg

En uitpakken met shoppen, dat doet de vzw

Diksmuide en terug naar Roeselare om het

naar Roeselare blijven vinden, heeft ongetwijfeld

Shopping & Centrum Roeselare dan weer op

nieuwe fietsnetwerk officieel in te rijden. Maar

te maken met de inspanningen die het voorbije

vrijdag 29 april met Winkelnacht, al jaren je

daarnaast kunnen alle fietsliefhebbers in alle

jaar geleverd zijn om van Roeselare het fijnste

vaste afspraak in de week van 1 mei. De avond

vier die steden ook zelf vertrekken voor een

winkelwandelcentrum van Vlaanderen te maken.

waarop je, al naargelang je eigen interesses, shopt

recreatieve en gratis fietstocht van ongeveer

tot je er bijna bij neervalt, of gezellig neerstrijkt

30 kilometer op het vernieuwde netwerk met

Roeselare B(l)oeit

leuke stops onderweg. (n.v.d.r.: zie hiernaast).”

Het stadsbestuur lanceerde vorig jaar ook een

traditiegetrouw weer voor winkelen tot 22 uur,

aantal maatregelen om leegstand in het centrum

in een verkeersvrij centrum, met als afsluiter

tegen te gaan, en tegelijk ondernemers creatief

een spetterend vuurwerk. Wie dan nog niet

uit te dagen om iets met hun handelspand in

naar huis wil, kan uiteraard nog in een van de

dat centrum te doen. Zo kunnen eigenaars hun

vele horecazaken die onze bruisende stad rijk

Op pad met Leon Segers

op een terrasje. Dit jaar staat Winkelnacht

In Roeselare kan je nu twee nieuwe oorlogsroutes

De handige overzichtskaart met beide routes kan

leegstaand pand in de database van Roeselare

is, nakaarten. Winkelnacht staat dit jaar in het

fietsen. Leon Segers brengt je via twee

je gratis verkrijgen bij Toerisme Roeselare. De

B(l)oeit inschrijven, waarmee ze te kennen geven

thema van vintage en rockabilly, dus vergeet

verschillende fietsroutes langs vijftien locaties die

routes zelf zijn bewegwijzerd aan de hand van

dat dat pand tegen een gunstig tarief beschikbaar

vooral die vetkuif niet als je naar het centrum

aan de Eerste Wereldoorlog gelinkt zijn. Je kan

zeshoekige bordjes met een afbeelding van Leon

is. Ideaal voor jonge starters, creatievelingen,

afzakt!

uit een route van 17 of 19 kilometer kiezen. Beide

Segers.

routes starten en eindigen aan de Paterskerk.

Leon Segers is een fictief personage, in het
leven geroepen om te getuigen over de Eerste
Wereldoorlog in de regio. Door zijn nieuwsgierige
aard lag zijn roeping in de journalistiek.
Zijn grootouders woonden in Roeselare en
ondergingen daar de bezetting. Na de oorlog
hoorde Leon hun verhalen en anekdotes.
Nieuwsgierig als hij is, trekt Leon met de fiets op
pad doorheen de stad op zoek naar de restanten
van de oorlog en de verhalen erachter.
Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking
van de Eerste Wereldoorlog bestaat er ook al
‘Aan de andere kant van het front’, een mobiele
applicatie en een magazine met verhalen,
getuigenissen en beeldmateriaal over WO I.
De applicatie presenteert ook enkele autoroutes,
wandelroutes en autocarroutes.
© Stefaan Beel
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www.roeselare.be
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in Roeselare
POINT FINAL!
22 april tot 14 mei
Op Point Final!, een festival van
podiumkunsten van STAP, sluiten
laatstejaars Muziek, Woord en Pop&Jazz
een lange carrière aan de academie af met
22 concerten en voorstellingen. Voor het
publiek is dat een uitgelezen kans om bijna
een maand lang gratis van podiumkunsten
te genieten. Iedereen kan het talent van meer
dan 100 leerlingen bekijken en beluisteren.
Enkel voor de theatervoorstellingen in De
Spil moet je reserveren. Neem voor het
programma en meer info een kijkje op de
facebookpagina pointfinal2016.
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SANDWICHMANNEN
VOOR DE KERK

RONDE VAN VLAANDEREN
VOOR WIELERTOERISTEN

22 maart

2 april

Gaan koers en katholieke cultuur wel samen?
In het Wielermuseum is er alvast een link.
En tijdens de Nacht van de Geschiedenis
verneem je er nog meer over.
Dries Vanysacker, historicus en
professor aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven,
gaat na welk verband er precies tussen de
katholieke cultuur en het wielrennen was.
Hij neemt ons mee terug in de tijd naar
de jaren 1900 toen het wielrennen niet
gesmaakt werd door de Katholieke Kerk.
Later besefte de Kerk dat ze maar beter
het wielrennen kon omarmen en voerde ze
oprecht gelovige renners als Briek Schotte
als rolmodellen voor de man in de straat
op. Meer weten? Schrijf dan vóór 20/03 in
via wielermuseum@roeselare.be of 051 26
96 00. De lezing start om 20 u. en is een
organisatie van Davidsfonds Roeselare en
het Wielermuseum.

Op zaterdag 2 april fietsen vele
wielertoeristen op dezelfde wegen hun
‘Vlaanderens mooiste’. Roeselare ligt enkel
op het parcours van de volledige afstand.
Dat betekent dat er enkel ’s morgens vroeg
wielertoeristen op het parcours zullen zijn.

FIETSEN LANGS SCHONE
BOEREN
17 april
Doe mee met de Schoon Boeren-fietstocht en
maak kennis met duurzame landbouw in de
regio. Je kan twee afstanden fietsen: 14 en
25 km. De fietslussen voeren je langs schone
boeren, land- en tuinbouwers die graag hun
duurzaam bedrijf voor jou openzetten.
Starten kan tussen 13 u. en 14.30 u. op
verschillende locaties. Deelname is gratis; en
schrijf je vóór 11 april in, dan krijgt het hele
gezin een gratis ijsje. Inschrijven doe je via
www.inagro.be of 051 27 32 00. Ook bij de
start kan je inschrijven.
Meer info:

RONDE VAN VLAANDEREN
3 april
Op zondag 3 april ligt Roeselare op het
parcours van de honderdste Ronde van
Vlaanderen.
De renners rijden via deze wegen
over het Roeselaarse grondgebied:
Hoogleedsesteenweg, R32,
Diksmuidsesteenweg, Wallenstraat,
Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein,
Zuidstraat, Patersstraat, Botermarkt,
Polenplein, Leenstraat, Gasstraat,
Stationsplein en Ardooisesteenweg.
De passage is voorzien tussen 11 en 11.30 u.
Voor het verkeer zal er enkel hinder zijn
tijdens de effectieve doortocht van de
renners. Tijdens die passage wordt de weg
vrijgemaakt en alle verkeer tegengehouden
door de seingevers.
www.rondevanvlaanderen.be

www.schoonboeren.be

DWARS DOOR VLAANDEREN
23 maart
Het is ondertussen een mooie koerstraditie:
het startschot voor de wielerklassieker
Dwars door Vlaanderen knalt ook dit
jaar in Roeselare. Voor het peloton zich
in de Ooststraat op gang trekt, kan je ook
de ploegvoorstellingen bijwonen aan het
startpodium op de Grote Markt. In een leuke
sfeer merk je meteen welke renners hun
zenuwen kunnen weglachen en bij wie ze
strak gespannen blijven.
Voorstelling renners: van 10 u. tot 11.30 u.
Start van de wedstrijd: 11.45 u.

RSL#09

www.roeselare.be

27

JOUW ACTIVITEIT IN
ZOMER-VAN-ROESELARE.BE
Organiseer je deze zomer een activiteit in
Roeselare én is iedereen er welkom? Dan kan
jouw evenement opgenomen worden in de
zomerkalender die activiteiten tussen 21 juni
en 21 september vermeldt. Surf snel naar
www.zomer-van-roeselare.be.
Meer info: Toerisme Roeselare, Paterskerk,
Delaerestraat 33, Roeselare, 051 26 96 00,
www.toerismeroeselare.be

KERMISPLEZIER MET
PINKSTEREN

WERELDCINEMA IN ARHUS
EN DE SPIL

RITUELEN DELEN OP
ERFGOEDDAG

22 april tot 1 mei

24 april

MOOV, het festival voor de wereldcinema,
richt met haar films de schijnwerpers
op boeiende verhalen over de toestand
in de wereld. Van 22 april tot 1 mei kan
je in ARhus en in De Spil films uit dit
wereldfilmfestival meepikken. De selectie
van ARhus neemt je mee in de wereld van
doven, blinden en mensen met een andere
sociale achtergrond. Het filmaanbod van de
Spil wordt versterkt met een aantal extra’s
die op Afrika focussen. Programma van
films, kortfilms, workshops en sprekers:

Dansen om te vieren, te rouwen, te danken,
via een workshop in De Spil. Binnen gluren
in het Huis van de Mens, de moskee, de SintMichielskerk, het Wielermuseum; en hun
levensbeschouwelijke en dagelijkse rituelen
van de wieg tot het graf, van de familie tot de
koers... ervaren. Of ernaar kijken (Campus
Tant) en luisteren (ARhus).
Eindigen met een rondje roodbruin in
brouwerij Rodenbach met de stapsgewijze
handelingen rond het brouwen en het
schenken van bier.
Tijdens de laatste zondag van april zal je je
met ‘Rituelen’ als thema voor Erfgoeddag
zeker niet vervelen in Roeselare! Lees meer:

www.despil.be

14 tot 16 mei
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De Sinksenkermesse strijkt ook dit jaar neer
in ons stadscentrum. Op en rond de kermis
valt er weer heel wat te beleven. Wie springt
een gat in de lucht om de truzzel te pakken?
Of jaagt jouw sloeber liever op eendjes? En
wie houdt er niet van zoet of hartig lekkers?
Op de kermis kan het allemaal.
Meer info: Uit in Roeselare via

www.bieterf.be

www.roeselare.be

GESPOT: NIEUWE
BOOMSOORT IN HET
NOORDHOF
21 mei
Het Noordhof wordt een unieke boom
rijker: een tutjesboom. Dat is een nieuwe
boomsoort met vrolijke vruchten: tutjes
van peuters en kleuters die het kleinood
niet langer nodig hebben. De tuttenboom
ontstond in feite vanuit een oude
Scandinavische traditie. In Denemarken
en Zweden hangen kinderen op hun derde
verjaardag hun tutje ‘aan de wilgen’. Ze zien
tutjes van andere kinderen hangen, wat het
afgeven van hun tutje makkelijk maakt. Een
tutjesboom wil stimuleren dat kinderen niet
te lang hun tutje houden zodat hun gebit en
spraak goed kunnen ontwikkelen.
De gezinsraad Roeselare en stad Roeselare
vonden het een gezond idee om ook een
tutjesboom te voorzien in het stadscentrum.
Daarom krijgt de haagbeuk in het Noordhof,
aan de rand van het speelpleintje dicht bij de
Kattenstraat, een nieuwe functie. Kleuters
kunnen er afscheid nemen van hun fopspeen
door die in de boom te hangen.
De tuttenboom wordt feestelijk ingehuldigd
op 21 mei tussen 15 u. en 16 u. En van dan af
aan kan iedere dappere kleuter er zijn tut in
kwijt. Meer informatie bij Hanne Cauwelier:
cauwelierhanne@gmail.com

SENIORENSHOW MET
LISA DEL BO
24 maart
Lisa brengt de grootste klassiekers uit de
jaren ‘40 tot ‘70. Het belooft een prachtige
nostalgische show met liedjes en beelden
uit vervlogen tijden te worden. Luisteren,
genieten en meezingen is de boodschap.
De seniorennamiddag vindt plaats in De
Spil en start om 14 u. Kaarten kosten 8
euro of 3,5 euro voor houders van een
vrijetijdspas. Je kan de kaarten kopen in
het Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17 en bij de
seniorenverenigingen.
© Stefaan Beel
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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
Algemeen
www.fotowedstrijd.roeselare.be
www.roeselare.be

Manu De Meester
@manudmeester

Mensen samen brengen

En @KnackRoeselare brengt de
van de
parking mee naar @Stad_Roeselare. #feestje
#lottocupfinal
Sam Calmeyn

Tom Lefevere

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

facebook.com/kris.declercq.75
twitter.com/@Kris_Declercq
Samen isoleren is goedkoper
www.groepsaanbodisolatieroeselare.be
De stad als speeltuin
www.huisvanhetkindroeselare.be
www.west-vlaanderen.be
www.toverbox.be
Kunst als groene draad
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www.despil.be
www.dedirecteurswoning.be
Er is geen ontsnappen meer aan: in
het #Spillebad spat het plezier eraf!
En iedereen mag het weten ... #sport

Op eigen houtje
www.bieradar.be
Roeselare KORT

Vincent Vanhoorne
@VVHR

www.cambio.be

Brood. bakte broodjes met de afbeelding van
burgemeester @martens_luc #roeselare
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.autodelen.net
www.belgerinkel.be
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker
www.unia.be
www.vlaamswoningfonds.be
Fietsnetwerk volledig vernieuwd

Lien Degryse

www.westtoer.be
UIT in Roeselare
facebook.com/pointfinal2016
www.ddvl.eu
www.schoonboeren.be
www.rondevanvlaanderen.be

Thomas Dubois
@wbtdubois

Alfredo Remigio

RSL#09

De 2 spelduivels

#station

www.toerismeroeselare.be

Veel volk voor de drive in op het Stationsplein
in #roeselare Straks The Notebook voor de
romantici.
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.zomer-van-roeselare.be
www.flair.be
www.bieterf.be
www.roeselare.be
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