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Speel met de stad

In de ban van de Batjes

Wegdromen met David
Twintig jaar geleden boekte Roeselarenaar David Ludwig een vakantie richting Amerika.
En hij had het er zo naar zijn zin, dat hij er bleef plakken. Tegenwoordig woont hij in Baton
Rouge, Louisiana; en verdient hij zijn brood met airbrushing, een vak dat hij hier leerde maar
waarvoor er in de States een veel groter publiek bestaat. De redactie vroeg David om eens op
zijn zomers in Roeselare terug te blikken. Met plezier sloeg hij aan het mijmeren.
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Als ik terugdenk aan mijn jeugd in Roeselare,
schieten mij in de eerste plaats beelden van het

Verveling krijgt geen kans deze zomer: Roeselare zomert erop los.

speelplein in de Mandellaan te binnen. Daaaagen
en uuuuren heb ik daar met mijn vrienden
doorgebracht. Er stond een grote glijbaan
waar we veel op speelden, en die verhuisde van
tijd tot tijd ook wel eens naar ons jeugdhuis.
Deugnietenstreken uithalen was er natuurlijk ook
vaak bij, hehe …
Bij goed weer kon je me ook vaak aan het sporten
zien: lopen, frisbeeën, en voetballen natuurlijk.
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Bij slecht weer moest je me niet ver zoeken: dan
zat ik gegarandeerd binnen waar modelbouw me

Met je hond op stap door de stad.

uren zoet kon houden. Modelauto’s in mekaar
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steken, fantastisch vond ik het.

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

•

•

•

•

•

•

•

Roeselare kermesse komt ook spontaan bij me
op als ik me de zomers in mijn geboortestad

Zaterdag 25 juni (Batjes)
Open: Wielermuseum, sportinfrastructuur, recyclageparken
Gesloten: stadhuis, site Hoogleedsesteenweg, Welzijnshuis, Vrijetijdspunt, zwembad
Maandag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Open: Wielermuseum, zwembad en sportinfrastructuur
Gesloten: stadhuis, site Hoogleedsesteenweg, Welzijnshuis, Vrijetijdspunt en recyclageparken
Donderdag 21 juli (Nationale Feestdag)
Open: Wielermuseum
Gesloten: alle stadsdiensten ook recyclageparken, zwembad en sportinfrastructuur
Vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli (brugdagen)
Open: Wielermuseum, recyclageparken, sportinfrastructuur, zwembad
Gesloten: stadhuis, site Hoogleedsesteenweg, Welzijnshuis, Vrijetijdspunt
Zaterdag 13 augustus
Open: Wielermuseum, sportinfrastructuur, zwembad, recyclageparken
Gesloten: stadhuis, site Hoogleedsesteenweg, Welzijnshuis, Vrijetijdspunt
Maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
Open: Wielermuseum
Gesloten: alle stadsdiensten ook recyclageparken, zwembad en sportinfrastructuur
Het Spillebad is nog gesloten tot en met 26 juni voor het jaarlijkse onderhoud van het bad.

voor de geest haal. De kermis is voor mij
onlosmakelijk met de grote vakantie verbonden.
Je kon me gegarandeerd aan het schietkraam of
op de autobokkers vinden, want dat waren mijn
favoriete kramen.
Wat me wellicht nog het meest bijgebleven is, zijn
de Batjes. Ik mocht als kind altijd met ma en pa
mee naar het vat Rodenbach op vrijdagavond.
Zelf mocht ik natuurlijk het bier nog niet drinken,
maar ik zorgde er wel voor dat ik ongemerkt eens
van mijn mama haar glas kon nippen. De Batjes,
dat was iets speciaal voor mij: veel meer dan een
shopparadijs vind ik het een evenement waar
je mensen tegenkomt die je dikwijls lange tijd
niet meer hebt gezien, waar je gemoedelijk een
babbeltje kunt slaan. Er hangt dan een speciale
sfeer in de stad, er is muziek, feest, …
Maak er een fantastische zomer van, daar in het
verre Roeselare!
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www.airartcustoms.com
Wat doet een Roeselarenaar in Amerika?
Motorfietsen, auto’s, trucks en 4x4’s pimpen.

www.roeselare.be
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Speel in je buurt
De zomervakantie komt aanhuppelen: hup, spelen maar! In Roeselare vormt dat geen enkel
probleem met Speelodroom en Babbeloe. Maar daarnaast bestaat er ook Speelpleinwerking in de
Buurt, dat is het kleine broertje in de deelgemeenten. In Beitem loopt dat al een paar jaar, maar
begin juli kan je ook in Oekene deelnemen. Animator Isis Vandelanotte ontvangt de kinderen in
Beitem al vier jaar met open armen. “We willen nu ook buurtbewoners betrekken voor nieuwe
activiteiten.”

Van 4 tot en met 15 juli kunnen kinderen in

hoe meer vertrouwen dat zal geven. Bekende

Beitem en Oekene naar Speelpleinwerking in de

gezichten van ouders of de school helpen ook om

Buurt. Voor Oekene is dat een primeur, in Beitem

dat vertrouwde gevoel te versterken.”

ondertussen een traditie. Isis Vandelanotte

Isis werkte haar eerste jaar als animator op

staat al vier jaar paraat als animator in haar

Speelodroom op de site Kerelsplein in Roeselare.

woonplaats Beitem. “Ik doe het heel graag. Je

“De vakantiewerking van de Speelodroom

mag een maand lang het kind ‘uithangen’ op

verschilt toch een beetje met Speelpleinwerking

het speelplein. Ravotten, elkaar kloppen in een

in de Buurt. In Beitem is alles kleinschaliger,

spelletje of samen iets knutselen, kinderen vinden

maar dat heeft zo zijn voordelen. Je hangt

het geweldig.”

minder vast aan het schema met de verschillende

Buurtbewoners helpen mee
Het stadsbestuur wil in Beitem en Oekene de
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speelpleinwerking ook buurtgericht uitwerken.

groepen. Afwijken van de voorbereiding vormt
geen enkel probleem. Maar het is overal even
plezant, natuurlijk!”
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“Een zeer tof idee”, vindt Isis. “Ik denk

In volle voorbereiding

bijvoorbeeld aan de Beitemse krachtbalploeg

Ondertussen dokteren alle animatoren al volop

die een initiatie komt geven of de KSJ die

hun voorbereiding uit. “We hebben al wat

langskomt met wat extra inspiratie voor spelletjes

brainstorming achter de rug”, legt Isis uit. “En we

of activiteiten. Dat deden ze vorig jaar al eens

zaten ook al samen met de stuurgroep van alle

en dat was een succes. Maar het moeten niet

vakantiewerkingen van de stad. Maar eigenlijk

per se verenigingen zijn; zo kunnen we ook

ben ik er het hele jaar mee bezig. Ik probeer

eens samenwerken met - ik zeg maar wat - een

nieuwe ideetjes op te doen en hou interessante

kunstenaar. In Beitem zit ongetwijfeld heel wat

zaken bij. Ik kijk al uit naar het nieuwe seizoen

verborgen talent dat in aanmerking komt om de

met de toffe ploeg animatoren!”

speelpleinwerking te helpen dragen. Met reclame
in de nieuwe wijken, halen we dat zeker naar
boven.”

Bekende gezichten geven
een vertrouwd gevoel
“Ik zie het idee met buurtbewoners als
meehelpende vrijwilligers helemaal zitten”,
vult Isis aan, “al zal het in het begin misschien
nog wat wennen zijn. Maar eens het loopt,
zullen steeds meer mensen bereid zijn om mee
te werken. Hoe meer inwoners betrokken zijn,
© Marc Wallican
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Isis Vandelanotte: “Een maand lang het kind
uithangen: geweldig!”.

Praktische info
Voor wie: kinderen van 3 tot 12 jaar
Wanneer: van 4 tot en met 15 juli
Waar: Beitem (St.–Lodewijksschool) en
Oekene (VBS De Ark en PC De Regenboog)
Interesse: Vrijetijdspunt, 051 26 24 00 of
vrijetijd@roeselare.be.
Naast Speelpleinwerking in de Buurt
kan je ook deelnemen aan onze andere
vakantiewerkingen. Alle activiteiten vind je
terug op zapper.roeselare.be.

www.roeselare.be

Speel met de stad
Niet alleen de speelpleinwerking komt naar jouw buurt, ook twee mobiele speelcontainers
trekken van juni tot oktober door Roeselare en de deelgemeenten. Kinderen kunnen telkens twee
weken lang vrij van de container en de speelelementen gebruik maken. Bovendien voorziet de stad
voor de hele buurt ook iedere keer een leuke opening op vrijdag. En alsof dat nog niet genoeg is,
kan je ook dit jaar weer mét de stad spelen.

De speelcontainers zijn een nieuwe stap in het

Op zaterdag 2 juli kan je weer meehelpen om het

mobiele verhaal om spelen en sporten dichter bij

stadscentrum nog frivoler te maken: het is nu de

kinderen en jongeren te brengen, ook als er in de

bedoeling om de locaties van vorig jaar speels met

directe buurt geen echte speelruimte is voorzien.

elkaar te verbinden. Borrelen er spontaan toffe

De twee containers trekken vanaf 10 juni de

ideetjes bij je op? Deel ze met #spelenmetdestad.

hele stad door en blijven telkens twee weken

Meer info en een plannetje vind je op

per locatie staan. Iedere vrijdag wordt er een

www.roeselare.be/spelenmetdestad

speelcontainer geopend op een nieuwe locatie.
Daarbij mag de hele buurt telkens de container
officieel mee voor geopend verklaren. Je kan het
spelmateriaal uittesten en indien nodig wat uitleg
vragen.

De containers hebben elk een thema; het eerste

Kom de speelcontainers
ontdekken

is circus. Je vindt er vanalles waardoor je je even

10 juni:

Onze-Lieve-Vrouwemarkt -

17 juni:

Speelplein Pastoor Slossestraat -

24 juni:

Speelplein Burgemeesterstraat -

1 juli:

Stationsplein -

steekt een pakket om een houten burcht te

8 juli:

Speelplein Koolbrandersstraat -

bouwen; en speelmateriaal, zoals zwaarden om

15 juli:

Speelplein Cederstraat -

22 juli:

Speelplein Gentstraat -

maken, spelen met de Jenga toren en voor de

29 juli:

Speelplein Schierveldestraat

kleinsten is een eigen bouwpakket voorzien.

5 augustus:

Groenzone Willy Ostynstraat -

op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt (Krottegem) op

12 augustus:

Speelplein Biezenhof -

10 juni om 18 uur.

19 augustus:

Speelplein Lekkensgoed -

26 augustus:

Speelplein Sint-Catharinastraat -

De binnenstad kleurde vorige zomer al heel wat

2 september:

Speelplein Klokke Roelandstraat -

speelser dankzij de geestige accenten die her

9 september:

Speelplein Polenstraat -

Circus & bouwen
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het hoofdpersonage van Circus Malter waant:
van diabolo's, over balanceermateriaal tot grote
modules waarmee je je eigen parcours in elkaar
kan steken.
Het tweede thema is bouwen. In die container

de burcht en de jonkvrouwen te beschermen.
Daarnaast kunnen kinderen zelf een knikkerbaan

Iedereen is welkom op het eerste lanceermoment

#spelenmetdestad

en der werden gelegd, zodat de stad één grote
speeltuin wordt. Het stadsbestuur werd daarvoor
recent nog beloond met de Congresprijs Publieke
Ruimte; en gaat daar uiteraard dit jaar gewoon
mee verder.

RSL#10
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16 september: Speelplein Dammestraat 23 september: Vredestraat 30 september: Speelplein Prinsenhof -

www.roeselare.be

Gezwind de zomer in
Een weekje languit op een zonovergoten
strand in Mallorca? Een pittige trektocht door
de Zwitserse bergen? Een staycation met de
nadruk op chill, relax en barbecue? Met deze
zwoele zomertips van de redactie zeil je gezwind
de zomer in!

VRAAG AAN
Ga je op reis, vergeet dan zeker je reisdocumenten niet.
Voor sommige landen zijn een internationaal paspoort
of rijbewijs noodzakelijk. Je kan die aanvragen op het
Balieplein in het stadhuis, maar wees er wel op tijd bij!
Neem je je kinderen mee naar het buitenland, zorg dan
dat je hun Kids-ID bijhebt.

SMEER
Vurig rood spreekt enkel op lippen tot de
verbeelding. Voor al je andere lichaamsdelen
gebruik je dus bij felle zon best een
zonnebrandcrème met een zo hoog mogelijke
UV-factor. En draag een hoofddeksel en
zonnebril. Meer nog: blijf op de warmste
uren van de dag gewoon in de schaduw. Dat
geldt zeker voor kinderen en oudere mensen,
omdat ze gevoeliger zijn voor zonnebrand.
Wedden dat je ijsje daar onder die grote
parasol net zo goed smaakt?

VOORKOM
Liever geen dieven in huis tijdens je afwezigheid?
Vraag dan afwezigheidstoezicht bij de politie aan.
Zorg dat je huis ook geen verlaten indruk geeft:
vermijd een uitpuilende brievenbus, voorzie een
energiezuinig lampje dat bepaalde uren vanzelf
aangaat, laat iemand de rolluiken ophalen en
neerlaten, …
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MAAK THEE

HYDRATEER
Als je dorst hebt, moet je drinken;
bij zomerse temperaturen het liefst
water. Véél water. En je hoeft zelfs
niet te wachten tot je dorst hebt:
veel beter is het om regelmatig een
slokje achterover te gieten zodat je
de hele dag lang gehydrateerd blijft.
Ook hier geldt weer extra alertheid
voor baby’s, kinderen en oudere
mensen. Zorg ervoor dat ze tijdig
kunnen drinken, zelfs al geven ze
niet meteen te kennen dat ze dorst
hebben.

RSL#10

Is water ‘maar’ water? Probeer dan op een zwoele
zomerdag eens dit huisgemaakte recept voor een
lekkere frisse ijsthee uit: maak 1 liter thee van 2
theebuiltjes (bv. groene thee), laat 1 uur trekken
en daarna afkoelen. Pers een pompelmoes, een
citroen, een sinaasappel en een bloedsinaasappel
uit, zeef het sap en giet het bij de afgekoelde thee.
Voeg naar eigen believen enkele lepels rietsuiker
toe en zet koel weg tot je dorst hebt. Lekkerrrrr!

DENK AAN JE DIER
Ook je huisdieren kunnen het lastig krijgen
als de temperatuur de hoogte ingaat. Breng
ze dan naar een koele plek. Honden, katten,
konijnen en knaagdieren kan je nat maken:
doe dat vooral bij kop, oren, hals en poten.
Gebruik zeker geen ijskoud water.

www.roeselare.be

Nostalgische Batjes
Roeselare maakt zich op voor de 84ste editie van de Batjes. Die vinden van vrijdag 24 tot en met
maandag 27 juni plaats en beloven opnieuw een wervelwind van muziek, show en familievertier
te worden. Opvallend dit jaar is het nostalgische karakter van het evenement: de Roeselaarse
Reuzen en de verkiezing van ‘Miss Batjesprinses’ keren terug. Om naar uit te kijken!

De stadsreuzen verlaten op 24 juni eindelijk nog

Nieuwe samenwerking

eens hun opslagplaats om het startschot van de

Na wat problemen rond de organisatie, het beheer

Roeselaarse Batjes te geven. Ze hebben heel wat

en het besturen van de reuzen werd de traditie in

jaren het daglicht niet meer gezien. Daarmee

2006 stopgezet. Maar daar komt nu verandering

blaast reuzenliefhebber John Huvaere (links op

in. “We zijn al een jaar bezig met de organisatie

de foto - nvdr.) een eeuwenoude stadstraditie

van de nieuwe optocht van de reuzen. Zo hebben

nieuw leven in. “Reuzen behoren tot ons Vlaamse

we bijvoorbeeld de handen in elkaar geslagen

erfgoed. Hen vergeten, zou zonde zijn.”

met Hugo Verhenne en de Roeselaarse erfgoedcel

Na 10 jaar weer op de been
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BieTerf voor de lancering en het uitschrijven van
een vacature in onze zoektocht naar verenigingen,

Mamamillia, Langemarkskie, Rolarius, Tante

vrijwilligers en buurtwerkingen om de reuzen te

Babiele, Peten van den Most, Carlotta Vulgo,

dragen en te besturen. Stijn De Zaeytijd staat in

enzovoort: een hele tijd verzamelden de

voor de coördinatie en aan Steven Lagrou (rechts

Roeselaarse stadsreuzen stof in een loods van

op de foto - nvdr.) heb ik een enorme hulp op

de stadsdiensten, in de Hoogleedsesteenweg.

de site Hoogleedsesteenweg. De reuzen staan

En daar zouden ze blijven staan, ware het niet

daar onder de beste omstandigheden opgesteld

van John Huvaere. “Tijdens mijn bezoek aan

en hij houdt een extra oogje in het zeil. Uit mijn

het museum Louvre-Lens in
Parijs enkele jaren geleden,
zag ik Noord-Franse reuzen
in het ‘Glaspaviljoen’ staan.
Ze trokken meteen mijn
aandacht; ik was gecharmeerd
door hun aanwezigheid en

eigen kennissenkring kon

Oude reuzenverhalen
hebben vaak een
morbide kantje

vroeg me af wat er met de

De Roeselaarse reuzenfamilie wil graag mee
de stad doen bruisen door af en toe eens in het
straatbeeld te verschijnen. Een eerste ideale
kans zijn de Batjes op 24 juni. Om ze hierin
te helpen, loopt nog steeds de zoektocht naar
reuzendragers en -duwers (m/v). Wil jij je
aanmelden? Surf naar
www.bieterf.be/nieuws/2016/vacaturereuzendragers-en-duwers-mv voor meer info
en solliciteer via john.huvaere@telenet.be.

ik een beroep doen op Sofie
Wydooghe van naaiatelier
Eventail die in 2000 de
kleren ontwierp voor onze
jongste reus Mamamillia.”
De vereniging voor
de organisatie van de

stadsreuzen van Roeselare was gebeurd.”

reuzenoptochten is nog in volle ontwikkeling,

De reuzenfamilie maakte naar aanleiding van

laat zich binnenkort omdopen tot een feitelijke

de stadskermis voor het eerst een optocht in

vereniging; ze heeft de ambitie om van de

1891. Ze vertelden het verhaal van Rolarius,

Roeselaarse reuzen een permanent project te

de stichter van de stad, en zijn vrouw Carlotta,

maken. Het team krijgt daarvoor logistieke

de dochter van een Romeinse veldheer, die de

ondersteuning van de stad.

gruwelijke gewoonte hadden om zich te voeden
met kindervlees. John: “Er is vaak een morbide

Reuzenroute door de stad

kantje aan die oude reuzenverhalen, dat klopt

Op 24 juni zal een deel van de Roeselaarse

(lacht). Vandaag blijft vooral de prachtige aanblik

reuzenfamilie het startschot geven voor

van reuzen die door de stad paraderen overeind.

30 jaar Vat Rodenbach en de 84ste editie van de

Reuzen behoren tot ons Vlaamse erfgoed. Waar

Roeselaarse Batjes. Onder begeleiding van de

er feesten zijn, zijn er altijd reuzen geweest. Hen

Koninklijke Stadsharmonie zullen ze op de Grote

vergeten, zou zonde zijn.”

Markt de stadsleutel ontvangen uit de handen van
de burgemeester en het Vat aanslaan, het begin
van een lang weekend feest. De 30ste editie van

© Frederik Degryse
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Els geeft het kroontje door
dat fameuze Vat laten de stadsbrouwers trouwens

van de reuzenfamilie, dan weer een afbeelding

Na een onderbreking van meer dan 25 jaar verkiest Roeselare dit jaar weer een ‘Miss

niet onopgemerkt voorbijgaan. Brouwmeester

van bekende stadsbewoners, tot zelfs een

Batjesprinses’. Op zaterdag 25 juni strijden de acht kandidates vanaf 19 uur op het podium van de

en sitemanager van Rodenbach, Rudi Ghequire,

jaar de groene ‘R’ van Roeselare. “Deze editie

Grote Markt om het felbegeerde kroontje. Daarmee leeft een mooie, maar vergeten traditie weer

blikt terug op de rijke vatgeschiedenis: “In 1986

brengen we met de bierpot ‘een ode aan de ode’

op. Monique Vantomme mocht in 1972 de titel van allereerste Batjesprinses op haar palmares

werd voor de eerste keer met een eikenhouten

met een aangepast embleem. Daar zullen de

schrijven. In 1990 was Els Decruw de allerlaatste in de rij. “Het was een evenement met aanzien,

foeder, gebouwd op een oud legerchassis, naar de

striptekenaars van het Roeselaarse Striptic

want als Batjesprinses was je de ambassadrice van de stad.”

Grote Markt getrokken. Rodenbach vierde toen

voor zorgen.” Het evenement heeft haar succes

150 jaar bestaan van de familie Pedro Rodenbach

volgens Rudi aan het Rodenbachbier zelf te

Vanwaar het idee om deel te nemen aan de

publiek. Een paar weken op voorhand kregen

danken: “Het Vat is het enige eigen evenement

wedstrijd?

we tijdens de persvoorstelling ons huiswerk

Alexander Rodenbach. Het werd snel duidelijk

in de stad dat zoveel mensen spontaan op de

Els Decruw: “In 1989 had ik al eens deelgenomen

mee. Zo konden we ons voorbereiden door een

dat het niet bij een eenmalig evenement zou

been brengt zonder er specifiek reclame voor

en ik had het toen tot tweede eredame geschopt.

voordracht goed in te oefenen. En natuurlijk

blijven. Enthousiasme troef!”

te maken. Iedereen wordt aangetrokken door

Het volgende jaar waagde ik nog eens mijn kans.

moesten de kaarten voor het feest ook vlot de

Ode aan de ode

ons lekkere bier (lacht).” Wie ambiance zoekt,

Als kind had ik altijd met open mond staan

deur uit gaan (lacht).”

kan mee feesten op de Grote Markt met dj’s

kijken hoe de Batjesprinses met haar mantel en

Geen Vat zonder mooie bierpot. Ook die

Monsieur Mathieu, Tim en Nadiem Shah. Ook

kroon door de stad toerde en mijn schoonzus

Wat heb je gewonnen?

evolueerde mee met de jaren. “De allereerste

het feestprogramma voor het weekend zit overvol

had het me voorgedaan toen ik 12 jaar was. Ik

Els: “Het was een mooie prijzenpot voor een

bierpot was er een van steen, in de jaren

met optredens en shows op alle pleinen van het

had het dus van veraf en van dichtbij beleefd en

jong meisje. Ik kreeg leuke spullen, zoals een

daaropvolgend kregen feestgangers glazen

Batjesgebied: vanop het Stationsplein over de

het intrigeerde me mateloos. De hele wedstrijd

tennisraket, en waardebons voor mooie winkels

bierpotten met telkens een andere aanblik”,

Munt en het Noordhof tot op de Grote Markt.Voor

had toen ook veel aanzien. Het was geen schoon-

in de stad. Ik mocht ook een mooie reis naar

vertelt Rudi. “Soms was het een afbeelding

meer informatie over de programmatie:

heidswedstrijd, maar een verkiezing van de

Kreta maken, mijn allereerste vliegvakantie

www.shoppingroeselare.be

ambassadrice van de stad. Dat sprak me aan.”

ooit.”

en de herdenking van het 200
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ste

geboortejaar van

Welke opdrachten kreeg je?

Hoe zag jouw jaar als Batjesprinses eruit?

Els: “De verkiezing vond in de Expohallen

Els: “Ik werd gevraagd om op belangrijke

plaats en daar werden wij, een stuk of 12

happenings of openingen aanwezig te zijn.

meisjes, vooral getest op onze capaciteit om

Tijdens de Batjes heb ik vier dagen lang met de

een boodschap over te brengen naar een

organisatie van hot naar her gerend om me te
tonen, zeg maar. Winkel in, winkel uit, feestje
in en feestje uit: van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat. De dag na de verkiezingen moest ik
de aftrap geven van een voetbalwedstrijd, een
andere keer werd ik gevraagd om een beker te
overhandigen. Ik heb ook mooie herinneringen
aan die keer dat ik met wijlen Wilfried Martens
de Jaarbeurs mocht openen. Onvergetelijk.”
Hoe kijk je terug op dat jaar als
‘Batjesprinses’?
Els: “Ik hou er alleen maar goede herinneringen
aan over. Voor mij is er dat jaar een wereld
opengegaan. Ik was net geen 19 jaar en werd
overal uitgenodigd. Ik heb dat jaar een gezonde
portie zelfvertrouwen gekweekt en heb mijn
sociale vaardigheden getraind. Het heeft me
voor een stuk gevormd.”

RSL#10

Els Decruw kreeg als Batjesprinses onder andere
een fotoshoot cadeau.

www.roeselare.be
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Bedankt

Bruisende zomer in Roeselare
Geef verveling geen kans, neem deel aan de vele activiteiten die we de komende maanden voor
jou in petto hebben. Er is van alles te beleven: wandelen, proeven, zwemmen, feesten, fietsen,
zingen, workshops, … én … iedereen kan meedoen. Een greep uit het aanbod leuke, interessante,
spannende en betaalbare uitjes dicht bij de deur:

LET ’S ROCK AND ROLL
25 & 26 juni:
Plein Publique - Noordhof
9 juli:
Sjamprock - Botermarkt
Remorkerock - Kerkplein Beitem
14 augustus:
Lazy Sunday Afternoon - Polenplein
27-28 augustus:
Food on wheels - Oekene
27 augustus:
Trax - Trax-site

LUCIEN VAN IMPE VERTELT
OVER ZIJN TOURZEGE
16 juni
Lucien Van Impe was in de zomer van 1976
de laatste Belg die de Tour de France won.
Veertig jaar later blikt hij samen met het
Wielermuseum terug op zijn prestatie en
carrière. Samen met schrijver-journalist
Filip Osselaer komt hij spreken over de Tour
van ‘76 en de strijd om het geel. De avond
wordt bekroond met een exclusieve signeeren fotosessie. Meer info:
www.wielermuseum.be
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SWINGEND
SENIORENCONCERT
5 juli
Roeselswing brengt senioren in beweging.
Zwaaien en draaien op de tonen van
swingende liedjes; dat houdt een mens jong.
Het zomerconcert brengt ook dit jaar weer
enkele Vlaamse zangers - o.a. Garry Hagger naar het Stationsplein voor een fantastische
namiddag voor senioren.
Meer info in het Vrijetijdspunt,
051 26 24 00, vrijetijd@roeselare.be

ZWEMMEND DE ZOMER IN
2 en 3 juli
Zet de zomervakantie eens in met een
zwembadbezoek en leef je uit op de
opblaasglijbaan die enkel het eerste weekend
van juli in het water ligt. De hele zomer lang
kan je tegen gunsttarief met het hele gezin
zwemmen in het Spillebad.
Een familieabonnement dat de volledige
zomervakantie geldig is, kost 40 euro.

ZOMERWANDELINGEN
Zin in een zomerse ontdekkingstocht langs
kleine straatjes, verassende hoekjes en
mystieke plekken in Roeselare? Afspraak
telkens op zondag om 14.30 uur voor
een wandeling onder leiding van onze
stadsgidsen. Nieuw in het aanbod is de
Street Art Walk die je meeneemt langs de
muurschilderijen die onze havenbuurt rijk is.
Info en inschrijven via Toerisme Roeselare,

Snel handelen kan levens redden. Hoe je moet reanimeren, hebben deze deelnemers tijdens
een opleiding reanimatie en AED (Automatische Externe Defibrillator) alvast geoefend. Om de
overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten, is het belangrijk dat omstaanders binnen
de drie minuten met reanimatie starten. Op locaties waar veel mensen samenkomen, hangen in
Roeselare AED-toestellen die automatische, elektrische impulsen aan het slachtoffer toedienen.
Ze zijn eenvoudig te gebruiken, want ze vertellen immers zelf wat je moet doen in afwachting van
de hulpdiensten. De afgelopen maanden woonden al meer dan 120 inwoners zo’n opleiding bij.
Hartstikke bedankt voor jullie engagement!

RSL#10
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ONTDEK EN PROEF DE
TOEKOMST OP JE BORD
28 augustus
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Van in de grond tot op je bord: wat je
dagelijks eet, heeft al een boeiende weg
afgelegd. Wist je bijvoorbeeld dat een
champignon in 20 uur tijd in omvang
verdubbelt? En dat een snoekbaars in een
jaar tijd van zo’n 10 gram tot 1 kilogram
groeit? En heb je al gehoord van drones en
spuitrobots in landbouw? Net als jij zoekt de
landbouwer nieuwe technieken om efficiënt
en duurzamer te werken. Al 60 jaar is Inagro
de referentie voor onderzoek en advies in de
landbouwsector.
Tijdens hun opendeur leer jij hoe de
landbouwer vandaag en in de toekomst
lekkere voeding op je bord brengt.
Welkom van 13 tot 18 uur in Inagro,
Ieperseweg 87.
www.inagro.be

VERJAARDAGEDITIE
ZOMERZOEKTOCHT
DAVIDSFONDS

PLEZIERVAARTEN OP
HET KANAAL

Tot 18 september
Ontdek jouw stad eens op een andere manier
met de Davidsfonds Zomerzoektocht. Je kan
kiezen voor een gezinszoektocht, met speelse
doe-vragen en foto-opdrachten of voor
de klassieke zoektocht met pittige vragen
en doordenkertjes. Starten doe je aan het
Wielermuseum in de Paterskerk.
Het lusvormige parcours kan je met de fiets
of de wagen afleggen.

De zomerboottochten staan garant voor
een aangename en smakelijke tocht op
het Kanaal Roeselare-Leie. De Kop van de
vaart is opnieuw een vertrekplek voor een
aantal dag- en avondboottochten. Je geniet
er van een varkentje aan ’t spit, kaasbuffet
of Spaanse lekkernijen overgoten met een
muzikale saus.
Info en inschrijven via Toerisme Roeselare,

KERMIS IN DE STAD
Augustus kermist erop los. Ambiance
verzekerd met leuke, grappige en coole
attracties en veel entertainment.
Rumbeke kermis: 5-8 augustus
Beveren kermis: 13-15 augustus
Roeselare kermis: 26-31 augustus

www.toerismeroeselare.be

www.davidsfonds.be

SMAAK EN KOELEUR
3 en 4 september

BK BEACHVOLLEY
2 en 3 juli
Wordt er 600 ton zand op het Polenplein
gestort? Dan is er beachvolleybal in de stad.
Het eerste weekend van juli organiseert
Knack Volley Roeselare een manche van het
Belgian Beach Volley Championship.
Op zaterdag staan de kwalificaties op het
programma.
Op zondag vindt de Grand Slam plaats.
www.belgiumbeachvolley.be

Een vaste waarde bij het begin van
september: kunstenaarsmarkt ParisMontmartre en shoppingzondag. Kom
gezellig slenteren in de centrumstraten
en tussen de vele kraampjes op het
kunstenaarsplein op de vernieuwde Grote
Markt. De brandweer heeft die zondag zelfs
een mooie uitdaging voor kunstenaars groot
en klein in petto. (zie pag. 29)
En op het Stationsplein is op vrijdag en
zaterdag de Rally Omloop van Vlaanderen
van de partij.
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GRATIS VOLKSFEEST
11 juli
Dat muziek bij feesten hoort, kan je
zeker bij het gratis feest van de Vlaamse
Gemeenschap beleven. Om 17 uur start
het programma op de Grote Markt met
een workshop circustechnieken voor de
kinderen. Daarna volgen optredens van
Ellen Dufour & Band 4 Kids, Bigband van
Rumbeke en de Vlaamse topper Yevgueni.
Kom je ook meevieren?

GOAL, GOAL, GOOOAAAAL!
Voetbal is een feest; en zeker als onze Rode
Duivels spelen. Op 13, 18 en 22 juni staat
een groot scherm op het Stationsplein, zodat
je de matchen van ons Belgische elftal in
uitgelaten sfeer kunt volgen. Leg die duivelse
outfit alvast maar klaar!
© Stefaan Beel

www.shoppingroeselare.be

© Stefaan Beel
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Oases van groene rust
OP DE FIETS
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Neem je fiets van stal en verken het
landschap rond Roeselare met
• West-Vlaanderens Mooiste:
4 dagen alleen of in groep fietsen langs
Vlaamse wegen. Inschrijven ter plaatse
op 25, 26, 27 en 28 augustus of via
www.westvlaanderensmooiste.be
• de fietsroutes langs schone boeren
www.schoonboeren.be
• het vernieuwde provinciale
fietsroutenetwerk
www.westtoer.be
• de Roeselaarse bewegwijzerde
fietsroutes: ze brengen je langs
kapelletjes, monumenten, hoeves of
plekjes die met Jempi Monseré te maken
hebben
www.toerismeroeselare.be
• de bewegwijzerde Leon Segers
oorlogsroutes langs locaties gelinkt aan
de eerste wereldoorlog
www.toerismeroeselare.be
Alle fietsroutes zijn te verkrijgen in het
Wielermuseum.

WANDEL- EN FIETSROUTES
NU OOK DIGITAAL

Heb je tussen al die optredens, spelen, sport en andere activiteiten eens nood aan rust, weet dan

Alle fiets- en wandelroutes ontwikkeld
door Toerisme Roeselare kan je nu ook
online terugvinden. Via Route You kan je ze
allemaal op jouw smartphone downloaden of
gewoon uitprinten.

openbaar barbecuetoestel waar je gezellig kunt grillen. En waarom zou je met je fiets al die groene

www.routeyou.com

dat je in je eigen stad volop kleine en grote groene plekjes vindt. Waar je een boek kunt lezen,
met de kinderen kunt picknicken, kubb spelen, enzoverder. Je vindt op twee locaties zelfs een
oases niet gewoon allemaal verkennen?

Je vindt de volledige lijst en een kaartje op de
website van de stad. Heb je zelf een favoriete
groene plek die niet in die lijst staat? Deel dan
gerust je foto ervan op #igroeselare!
Kerelsplein - Acaciastraat

DE ZOMER VAN ROESELARE
Ontdek het volledige aanbod van activiteiten
tussen 21 juni en 21 september op
www.de-zomer-van-roeselare.be
of in de gratis brochure die je in het
Wielermuseum in de Paterskerk kan afhalen.

Al vanouds vormt het Kerelsplein de uitvalsbasis voor de speelpleinwerking. Liefhebbers
van groen komen er ook volop aan hun
trekken.

19

© Luc Lambert

Fruitboomgaard Oekene Burgemeesterstraat
Je vindt er maar liefst 32 verschillende
fruitsoorten. Trek je stoute schoenen uit en
waag je eens op het blotevoetenpad!
Speelbos - Oude Zilverbergstraat
In de speelzone van 3,8 hectare in de
Kleiputten kan je het hele jaar door naar
hartenlust spelen. In de grote vakantie is er
ook nog een extra zomerspeelzone van 5 ha!
© Luc Lambert

www.natuurenbos.be

© Luc Lambert
© Stefaan Beel
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Op stap door de stad
Roeselare is een hondvriendelijke stad. Dat vindt althans Michiel Fossez, die naast zijn job als
preventieadviseur ook onderofficier en hondengeleider bij de brandweer is. Hij gaf advies tijdens
het ontwerp van de hondenlosloopweide en testte als een van de eerste hondenliefhebbers
de twee nieuwe hondenwandelingen uit. “Je geniet van groen en rust en je ontmoet andere
hondenliefhebbers.”

Ontmoeting met de stad

Wandeling door het groen

“Een hondenloopweide moet de nodige ruimte

De lange hondenroute start aan de kerk in

geven aan honden om los te lopen, maar als

Rumbeke en is de ideale wandeling om in groep

baasje moet je er ook kunnen zitten. Je moet

te doen. Je kan er parkeren en je tocht richting

hondenpoep makkelijk kunnen opruimen en er

Sterrebos aanvatten. Het Bergmolenbos is

zou een afscheiding moeten zijn tussen grote en

een hoogtepunt van de wandeling. “Het is een

kleine honden. De hondenloopweide heeft het

groenoase die rust uitstraalt, dat voel je meteen.

allemaal.” Michiel Fossez
glundert. De onderofficier
werd om advies gevraagd
tijdens het ontwerp van de
hondenlosloopweide in de
Kon. Albert I-laan. Het is
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Wist je trouwens dat

Ideaal voor stadsmensen
die met hun hond een
frisse neus willen halen

meteen ook het startpunt

ze hier een gedeelte
met hondenbos zullen
aanleggen?” De wandeling
van dertien kilometer is
een veilige route en doet
na het Bergmolenbos

van de nieuwe, korte hondenwandeling van zes

ook het natuurreservaat De Kleiputten aan.

kilometer door de stad.

De wegmarkering met groene pijlen op houten

Ook voor buggy en rolstoel

palen geven hier de richting aan door open en
dicht bebost gebied naar de Babilliestraat en

“Samen met mijn Golden Retriever Lize doe ik

in een lus langs het Bergmolenbos, de Oude

deze wandelingen eigenlijk al sinds jaar en dag.

Zilverbergstraat en de Regenbeek terug naar de

Na de hondenlosloopweide passeer je nog aan

kerk van Rumbeke.

het Polenplein en de Grote Markt, maar mijn
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favoriete plek is het kerkhof omdat het er zo

Hondenpoeppalen

rustig is. Wie zin en tijd heeft, kan de wandeling

Een lange hondenwandeling vraagt natuurlijk om

hier zelfs wat uitbreiden door een ommetje te

voorzieningen om hondenpoep op te ruimen. Die

maken langs de open weide en de vogelweide.”

zijn er op deze route voldoende, vindt Michiel.

De korte hondenwandeling gaat verder langs de

“Echte hondenliefhebbers begrijpen de noodzaak

Alfons Carlierstraat en de Diksmuidsesteenweg

om hondenpoep op te ruimen. Dat niet doen, lokt

om daarna het Geitenpark nog aan te doen,

irritaties uit en dat is logisch. Gelukkig staan

via de Zwarte Leeuwstraat, de Mandel en de

er langs de route voldoende vuilnisbakken om

Schierveldstraat weer uit te komen aan de

zakjes met uitwerpselen in te gooien. Zo kan

Grote Bassin en via het park te eindigen in het

iedereen op een aangename manier genieten van

stadscentrum. Ideaal voor stadsmensen die

de Roeselaarse natuur.” De stad kijkt trouwens

samen met hun hond een frisse neus willen halen

uit om extra hondenpoeppalen te installeren.

en perfect bereikbaar met buggy of rolstoel.

De hondenwandelingen zijn niet bewegwijzerd,

“Wie tijdens de hondenroute even wil pauzeren,

maar wie de route wil raadplegen, kan terecht op

kan dat makkelijk in brasserie Den Arend, Café

www.routeyou.com.

Verne of Irish Pub. Uit ervaring weet ik dat dat
hondvriendelijke horecazaken zijn. Ze hebben er
zelfs hondenkoekjes klaar (lacht).”
RSL#10

Michiel Fossez testte maar al te graag de
nieuwbakken hondenwandelingen in de stad uit.

© Frederik Degryse
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GP Monseré in het nieuw
“Roeselare mag zich terecht een wielerstad noemen”, zegt Rino Vandromme overtuigd. En wie
zijn wij om de voorzitter van De Mandelzonen tegen te spreken. Rino ademt wielrennen: hij heeft
gekoerst, was een beste vriend van Jean-Pierre Monseré, werkte als verzorger bij wielerploegen
en organiseert nu met vzw De Mandelzonen de GP Jean-Pierre Monseré op 3 juli. De koers is dit
jaar sterk vernieuwd!

Dag Rino, de vijfde GP Jean-Pierre

Is er al zicht op de deelnemerslijst?

Monseré bulkt van de nieuwigheden!

Rino: “Niet echt, het contact met de ploegen

Rino Vandromme: “De grootste verandering is

hebben we voor het eerst uit handen gegeven

dat de koers verhuist door de werkzaamheden

aan een gespecialiseerd agentschap. Dat zorgt

aan het de Coninckplein. We trekken naar

voor heel wat minder kopzorgen. Dankzij onze

Beveren, waar we alle ruimte vinden die we

persoonlijke connecties proberen we dan nog

nodig hebben. De start en aankomst liggen

enkele grote namen individueel aan de start

in de Izegemseaardeweg, aan de bibliotheek.

te krijgen. Zo slaagde mijn dochter Sharon

Daarrond hebben we veel plaats voor tribunes,

(ex-profrenster en bestuurslid - nvdr.) er enkele

podium en parkings, en we hebben de

jaren geleden in om Philippe Gilbert uit Monaco

kleedkamers van de sporthal, het parochiaal

te doen afzakken.”

centrum en De Nieuwe Deure. Bovendien ligt
Jempi in Beveren begraven.”

Hoe goed heb je Jean-Pierre gekend?
Rino: “Jempi was een zeer goede vriend. We

22

Geen schrik dat je de gezelligheid van het

gingen samen trainen en ik mocht ook mee op

de Coninckplein kwijtspeelt?

de verkenningen. Hij koerste in dezelfde ploeg

Rino: “We hebben even getwijfeld, maar in

van mijn broer Ludo en kwam daarom heel

Roeselare vonden we geen geschikt alternatief.

vaak bij ons over de vloer. Met Jempi was het

De uitstekende locatie van Beveren gaf snel de

constant lachen. Je kon hem vergelijken met

doorslag. Het is nu aan ons om de gezelligheid

Peter Sagan, altijd in voor deugnieterij. Zelfs

van het stadscentrum te evenaren. Daar heb ik

op bezoek bij de koning vertelde hij grapjes. Op

alle vertrouwen in, want Beveren leeft. Aan het

de fatale dag zou ik met hem meerijden naar de

rondpunt in het centrum kan je de renners twee

koers in Retie, maar ik was door een lekke band

keer zien in dezelfde ronde; daar zal dus een

op training te laat thuis. Ik heb lang met zijn

heel leuke sfeer heersen. De twee VIP-dorpen

overlijden gezeten.”

zullen we mooi aankleden en misschien spelen
de Rode Duivels die dag de kwartfinale op het

Onder andere dankzij de Grote Prijs

EK. Dat in combinatie met de afterparty wordt

blijven we hem herinneren.

grandioos.”

Rino: “Deze koers is helemaal voor hem. We
hebben nog vaak contact met de familie en

© Frederik Degryse
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Hoe verloopt het nieuwe parcours?

ook zijn ex-ploeggenoten worden telkens

Rino: “De renners rijden 16 ronden van 10,7 km.

uitgenodigd. Jempi blijft populair; ook het

Na de start loopt het parcours onder

Wielermuseum en Stad Roeselare houden

meer via de Beversesteenweg, Ventweg-

hem in ere dankzij de expo’s en de publicaties.

Zuid, Onledegoedstraat, Industrieweg en

Hij blijft ook een belangrijk onderdeel van

Wijnendalestraat terug naar de rotonde aan

‘Roeselare wielerstad’. Dankzij Jempi, de Grote

de kerk. Daarna start het tweede deel via de

Prijs, het Wielermuseum, de start van Dwars

Beversesteenweg en Mandellaan om via de

door Vlaanderen, het Natourcriterium, de

Beverseaardeweg terug te keren naar de finish.”

wielerpiste in Rumbeke en de vele koersen is die
titel meer dan terecht.”

Rino Vandromme: “Met Jempi was het constant
lachen. Je kon hem vergelijken met Peter Sagan.”

www.roeselare.be
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Doe het zelf, recycleer en pimp
Alles komt terug. Denk maar aan de blote schouders - off shoulder in fashionistatermen - die je
deze zomer overal op terrassen, festivals, in het straatbeeld, … zult spotten. En die je in één ruk
terugbrengen naar de super seventies. Vintage is al enkele jaren in, en steeds meer initiatieven
ontstaan om zaken te hergebruiken, spullen te recycleren, of zelf de handen uit de mouwen te
steken. De redactie schuimde voor jou enkele adresjes af.

© Ruben Laflere
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Boetiek Uniek

Repair Café

New Old Things

Rommelmarkten

Sinds Winkelnacht kan je op De Munt bij Boetiek

Onder het motto ‘geef je spullen een tweede

Ook de Kringwinkel Midwest doet zijn best om zo

Niets geestiger dan op zonovergoten dagen

Uniek binnenlopen. De pop-upwinkel verkoopt

leven’ zijn een aantal handige Harry’s ook in

weinig mogelijk voorwerpen weg te gooien. Wat

rondstruinen op de vele rommelmarkten die

daar tot en met De Batjes eigen creaties van tien

Roeselare met een Repair Café gestart. Het

je zelf niet meer nodig hebt aan kasten, boeken,

de zomer rijk is. Onze zuiderburen spannen

doe-het-zelvers met gouden handen.

concept bestaat al in heel wat andere steden en

kleding, huisgerief, noem maar op, bieden zij

wellicht nog steeds de kroon in de organisatie van

Je vindt er onder andere juwelen, wenskaarten,

zit even poepsimpel als ingenieus in elkaar: kom

weer te koop aan. Een extra kastje voor de

brocantes en foires aux puces zoals het daar heet,

kersenpitkussens, wijnen, kinderkledij, …

met een kapot voorwerp naar het Repair Café,

kotstudent? Check. Die kristallen omaglaasjes

maar hier doen we ook ons best om onze rommel,

De voorbije jaren werd dit initiatief opgestart

en een vrijwilliger die toevallig goed is in dat

waar je al maanden naar op zoek bent? Check.

prullaria, afgedankt speelgoed en opa’s inboedel

door de Jeugddienst van de stad met de bedoeling

soort herstellingen, fikst het even voor jou. Jij

Vanaf 21 mei vind je er zelfs enkele unieke

aan de man te brengen. En dat tot een flink stuk

vooral jonge creatieve starters te ondersteunen.

kunt intussen iets drinken, een praatje slaan met

creaties: leerlingen uit het BuSo Sint-Idesbald zijn

in het najaar:

Dat succes heeft nu een vervolg gekregen binnen

de hersteller of met andere bezoekers, en ook

met ‘onverkoopbare’ goederen uit De Kringwinkel

Roeselare B(l)oeit: dat project van de stad wil

toekijken zodat je de herstelling de volgende keer

Midwest aan de slag gegaan, en hebben die tot

de leegstand in het centrum aanpakken door

misschien zelf kunt uitvoeren. Op 17 april vond

originele creaties herwerkt. Voor hen is het een

onder andere ruimte te geven aan jonge starters,

het eerste Repair Café Roeselare plaats tijdens de

ideale opstap naar het echte werkveld: samen

• 10/7:

Kop van de vaart (Trakelweg)

verenigingen en creatieve duizendpoten om een

Krottegemse rommelmarkt, in de Mozaïekschool.

met een gepassioneerde leerwerkcoach en

• 16/7:

Rommelmarkt De Vink

pop-upzaak in het stadscentrum uit te baten.

En het smaakt blijkbaar naar meer, want Ruben

leerkrachten die hen heel goed kennen, kunnen ze

(Groene Herdersstraat, Blinde

Stuwende kracht achter Boetiek Uniek is Marieke

Laflere, één van de initiatiefnemers, weet te

zo aan de nodige arbeidsattitudes werken.

Rodenbachstraat & Blommestraat)

Soenen: “Vorig jaar nam ik tijdens de Batjes

vertellen dat er een tweede editie op til staat: “Op

Al sinds september verrichten ze zo in alle stilte

• 17/7:

aan Boetiek Uniek deel. Uiteraard was het tof

zaterdag 27 augustus organiseren we weer zo’n

creatieve arbeid. Intussen hebben ze genoeg

• 21/8: Schiervelde

om reclame te kunnen maken voor mijn eigen

herstelmoment. Naast de gebruikelijke repairders

objecten in hun assortiment om ze aan het grote

• 11/9:

De Vierweg (Herdersstraat - Begonia-

bijberoep, maar het boeiende eraan vond ik

leggen we extra nadruk op fietsherstel en het op

publiek aan te bieden. De beperkte selectie is

eigenlijk de interactie van de standhouders als

punt zetten van de hele fiets met het oog op terug

sinds 21 mei te koop in De Kringwinkel van

• 17/9:

Rosmolenstraat

creatievelingen onder elkaar. Het is mooi om te

naar school.”

Roeselare, in de Désiré Mergaertstraat 15.

• 18/9:

Beveren

zien hoe de ‘bijberoeper’ en kleine bedrijfjes de

Iedereen is dan welkom in de Kom-Af, Désiré

handen in elkaar kunnen slaan, om er een uniek

Mergaertstraat 15 (achter De Kringwinkel).
www.facebook.com/repaircaferoeselare

www.dekringwinkelmidwest.be

www.uitinvlaanderen.be/tip/

www.repaircafe.be

ww.facebook.com/KWMidwest

rommelmarkten-west-vlaanderen

• 3/7:

Godelieve (Honzebroekstraat &
Beekstraat)

Zilverberg

straat tot aan Zonnebloemstraat)

en boeiend geheel van te maken.”
www.facebook.com/boetiekuniekpopup
RSL#10

www.roeselare.be
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Roeselare KORT
ZING, DANS, SPEEL

Warmte verbindt
LAAT JE BESMETTEN DOOR
HET SASK-VIRUS

Wil je graag zingen, dansen, spelen? Kom dan

Het wordt warm onder onze voeten. Letterlijk. Want dit jaar trekken MIROM en Eandis het
warmtenet naar enkele belangrijke afnemers in en buiten de stad door. Voor die van de duurzame
warmte van het warmtenet kunnen profiteren - we spreken over een besparing van 5800 ton CO2

naar STAP: een bruisende school met passie

Bezoek de SASK-tentoonstelling!

voor jouw artistieke droom. Je kan er als kind,

SASK sluit zijn schooljaar af met een

jongere of volwassene kiezen uit een brede waaier

overzichtsexpo van werken uit alle afdelingen.

Dat warmtenet is niets nieuws. Het loopt al

aan opleidingen en genieten van kwaliteitsvol

25 & 26 juni 2016 van 10 tot 18 uur op 2 locaties:

30 jaar van de verbrandingsoven naar enkele

Scholen, woonzorgcentra,
woonprojecten, …

onderwijs met de beste leraars in woord, dans en

SASK/Leenstraat 14:

aftakpunten in de stad; en dat maakt van

Met dat traject zal het warmtenet 18 km lang zijn;

Roeselare echt een pionier in Vlaanderen. Meer

en kan er zo op termijn ruim 2,5 miljoen liter

nog, de stad zet voluit in op de productie van

stookolie per jaar extra bespaard worden. Of nog

nog meer schone warmte voor haar inwoners:

beter: dat is 5800 ton CO2 dat Roeselare jaarlijks

muziek. Schrijf je voor het schooljaar 2016-2017

ZING DAns SPEEL
in de hoofdschool in de Meenseheirweg 20 in.

Dat kan vanaf 8 juni tot en met 28 juni, en van

werk van kinderen & jongeren
Leenblokker/Ardooisesteenweg 115:
werk van alle volwassen-afdelingen

per jaar! - moeten er natuurlijk eerst enkele kilometers buis de grond in.

24 augustus tot en met 30 september, elke

Schrijf je in!

ten noordwesten van Roeselare voorziet Eandis

niét meer de lucht zal inblazen. Een cijfer dat kan

werkdag tussen 16 en 19 uur en elke zaterdag

Inschrijvingen via www.saskroeselare.be

een aftakking naar Sint-Idesbald met eindpunt

tellen in de race om de klimaatdoelstellingen te

tussen 9.30 en 11.30 uur. Inschrijven kan ook

vanaf maandag 20 juni 2016. De lessen starten

de toekomstige verkaveling Gitsestraat-

halen.

via www.staproeselare.be; je vindt er

vanaf donderdag 1 september. Inschrijvingen tot

Honzebroekstraat. MIROM installeerde dit

Die schone warmte zal je her en der aan den

ook de inschrijvingsdagen van de filialen en

uiterlijk eind september. De nieuwe uurroosters

jaar al een warmtenet in de bedrijvenzone in de

lijve ondervinden. Eigenlijk is dat nu al het

wijkafdelingen.

en tarieven vind je op de website.

Oostnieuwkerksesteenweg. En binnenkort breidt

geval: je trekt baantjes in het Spillebad dat

Kom naar de open-les-maand!

het warmtenet uit in de richting van het centrum,

door het warmtenet is verwarmd, en wie op een

Mits aanmelding op het secretariaat kunnen

naar de Ronde Kom.

koude winteravond een voorstelling in De Spil
bijwoont, heeft geen koude voeten dankzij dat

nieuwe leerlingen vrijblijvend lessen uitproberen.
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warmtenet. Idem voor de REO-veiling, en AZ
Delta (campussen Westlaan – Wilgenstraat).
NOORD

LEIF-WERKING WESTVLAANDEREN UITGEBREID

n
te

Laere je aan dezelfde duurzame warmte kunnen
verwarmen. De werken daarvoor starten in juli en
eindigen in de zomer van 2017.
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www.warmtenetroeselare.be
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LEIF (LevensEinde InformatieForum), dat
informeert en sensibiliseert rond waardig
levenseinde, heeft zijn werking in Roeselare
uitgebreid. In het Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10,
is een informatiemedewerker iedere 2de en 4de
dinsdagvoormiddag van de maand aanwezig

(campus Brugsesteenweg), in enkele scholen
en woonzorgcentra en het woonproject Het
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In de toekomst zal je onder andere bij AZ Delta
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MIROM

ROESELARE LOOPT

voor algemene vragen rond het levenseinde en
voorafgaande zorgplanning.

Ook in de zomer en het najaar zijn er stratenlopen

Medisch advies levenseinde kan je krijgen van

in Roeselare. Je kan dus nog steeds meedingen

een LEIFarts die elke 1ste en 3de maandagavond

naar een mooie prijs of gewoon meelopen voor de

van de maand permanentie houdt in het

fitheid en de fun. In augustus is er de Ruiterloop

huisartsenhuis Midden West-Vlaanderen,

en in september is Rumbeke met 2 stratenlopen

Hippoliet Spilleboutdreef 34. De diensten zijn op

aan de beurt. Je vindt de volledige kalender op

afspraak. Meer info: www.levenshuis.be/leif

www.roeselareloopt.be.

Bestaande warmteleiding Mirom
Nieuwe leiding Mirom
il

Nieuwe leiding Eandis

e

D

Sp
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Binnen bij de brandweer
Zondag 4 september gooien de Roeselaarse brandweerlui hun deuren open. Tussen 10 en 17 uur
maak je kennis met het zeer verscheiden takenpakket van een brandweerman. En omdat in
datzelfde weekend ook Paris-Montmartre plaatsvindt, wordt een ruwe muur achteraan de
kazerne tot een echt muurschilderij omgetoverd. Wie helpt mee?

Heb je altijd al eens willen weten hoe de

Paris-Montmartre

brandweerkazerne er van binnen uitziet? Hoe

Niet alleen op de Grote Markt kan je dat weekend

de centrale de oproepen aanpakt? En of die

genieten van kunst, ook in de kazerne zelf

brandweerlui nu echt langs een brandweerpaal

wacht een kunstproject de bezoekers op. Het

naar beneden glijden? Of droom je gewoon

hoogtepunt wordt een enorm muurschilderij op

van a man in uniform? Je krijgt het allemaal

de muur van de oefenkoer. Voor de allerkleinsten

te zien tijdens de opendeurdag op 4 september.

is er een grandioze tekenwedstrijd, waar ze hun

De poorten van de brandweerkazerne in de

oeverloze fantasie over de brandweer op het

Koning Albert I-laan staan dan van 10 tot 17 uur

papier los kunnen laten.

wagenwijd voor je open. Je neemt niet alleen
een kijkje achter de schermen maar je kan ook
genieten van tal van demonstraties en shows.

Boeiend takenpakket
In de kazerne blinken de indrukwekkende

28
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voertuigen, al dan niet met ladder of ziekenboeg;
je kan gerust eens binnen loeren. Wist je dat de
‘gewone’ uitrusting van een brandweerman 25 kg
weegt? Loodzwaar; maar wél nodig voor een
veilige interventie. De brandweer stelt niet alleen
hun materiaal tentoon, maar toont ook hoe je een
brand of een frietketel kan blussen.
Iedere brandweerman kan een extra specialisatie
hebben. Tijdens de opendeurdag leer je meer over
de gespecialiseerde interventies zoals mensen
redden op moeilijk bereikbare plaatsen of bij een
industriebrand. De duikers demonstreren hoe
ze mensen en dieren kunnen redden die in een

Voor dit gigantische project is de brandweer nog

regenput, in open water of in een tank vastzitten.

op zoek naar helpende handen voor de renovatie

Het kynologenteam met reddingshonden, speciaal

van de muur. Ze kunnen dan weer enkele

opgeleid voor allerhande zoekopdrachten, is

kunstenaars en artiesten gebruiken voor het

ook van de partij. Laat je verwonderen door de

beschilderen ervan. Sponsors om de uitdaging

kunstjes van de brandweerhonden.

te doen slagen zijn uiteraard ook welkom.

Verder geeft de brandpreventieadviseur

Sponsorpakketten zijn te bekomen via

informatie over het belang van rookmelders, het

roeselare.secr@zonemidwest.be.

gevaar van CO en het nut van een vluchtplan.
Een parcours in de kelder, kinderanimatie en een
frisse versnapering maken het feest compleet.

© Dempsey Vuylsteke

RSL#10

www.zonemidwest.be

Tijdens de opendeurdag kan iedereen zich een
echte brandweerman of -vrouw wanen.
www.roeselare.be

Sociale media
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
snapchat: stadroeselare

Tom Lefevere
steffiehouthoofd

Annebeth Boudry
@annebethboudry
Rommelmarkt in Krottegem ontgoochelt nooit
@Stad_Roeselare
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet
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Jeannine Maeyens

‘t Begint weer dagelijkse traditie te
worden! #icecream #straciatella
#berries #labouledeglace #sunnyday
#njomnjom

Nice weather, sunshine, good
company & birdsounds...
Couldn’t ask for anything more!
}#happy #summerfeeling
#sunshineandsmiles

Shari Ramaut
@shariramaut
Wist je trouwens al dat het op zaterdag
27 augustus te doen is in Roeselare?
@TRAXFestival #TRAX16
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

saar.desloovere

#thegreenline
#kunstprojekt
#kunstroute
#artist

Davy Vercamer
@dvercame
Origineel geschenkje van @Stad_Roeselare
voor @KnackRoeselare. #FocusWTV
Alexander Kins

RSL#10

freddylepouttre

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Algemeen
www.fotowedstrijd.roeselare.be
www.roeselare.be
Wegdromen met David
www.airartcustoms.com
Speel in je buurt
zapper.roeselare.be
Speel met de stad
www.roeselare.be/spelenmetdestad
Nostalgische Batjes
www.bieterf.be/projecten/neuzen-naar-reuzen
www.shoppingroeselare.be
www.missbatjesprinses.be
Bruisende zomer in Roeselare
www.de-zomer-van-roeselare.be
www.wielermuseum.be
www.toerismeroeselare.be
www.inagro.be
www.davidsfonds.be
www.belgiumbeachvolley.be
www.westvlaanderensmooiste.be
www.schoonboeren.be
www.westtoer.be
www.routeyou.com
GP Monseré in het nieuw
www.gpmonsere.be
Doe het zelf, recycleer en pimp
www.facebook.com/boetiekuniekpopup
www.facebook.com/repaircaferoeselare
www.dekringwinkelmidwest.be
www.uitinvlaanderen.be/tip/
rommelmarkten-west-vlaanderen
Roeselare KORT
www.staproeselare.be
www.levenshuis.be/leif
www.saskroeselare.be
www.roeselareloopt.be
Warmte verbindt
www.warmtenetroeselare.be
Binnen bij de brandweer
www.zonemidwest.be
www.roeselare.be
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