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Spionage in de stad
Autovrije zondag
Armoede

Vooruitblikken met Steve
Terwijl duizenden leerlingen zich op 1 september weer klaarmaken voor een nieuw verblijf
op de schoolbanken, betekent 1 september voor de meeste verenigingen ook de start van een
nieuw werkjaar. Net voor de grote vakantie hield Steve Schrauwen Padel Club Roeselare boven
de doopvont. Dit jaar zou dus de grote doorbraak van de relatief nieuwe sport in Roeselare
kunnen betekenen.

Al jaren is Spanje onze uitvalsbasis tijdens
vakantiemomenten. Het is ook daar dat we de
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padelsport voor het eerst ontdekten.
Wist je trouwens dat het daar reeds de op één
na populairste sport is ondertussen? Gezien

Muziek, picknick, demo’s, knabbelen, proeven, en fruit... véél fruit!

er in onze provincie nog maar op 2 locaties
gespeeld wordt en we in Vision 21 nog grond
ter beschikking hadden, was de keuze voor die
outdoorsport vlug gemaakt.
Padel is een kruising tussen 2 slagsporten,
technisch minder moeilijk dan tennis en
minder intensief dan squash omdat we opteren
voor 4 dubbelcourts. Door de laagdrempelige
onderhandse opzet is de instap voor iedereen
erg toegankelijk. Een court kan per uur of per

2

22

anderhalf uur gereserveerd worden, rackets en
ballen kunnen ofwel gehuurd of aangekocht
Bezoek het vernieuwde Huis van de Voeding tijdens de Open Bedrijvendag.

worden.
Op maandagavond is er onze wekelijkse

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

•

•

•

•

•

clubavond waarbij individuen onderlinge
wedstrijden spelen. Het is een ideale

Vrijdag 7 oktober zijn alle stadsdiensten, inclusief recyclageparken, Wielermuseum, zwembad en
sportaccommodaties vanaf 12 u. gesloten voor een teambuildingsnamiddag. In de voormiddag
gelden de normale openingstijden.

gelegenheid voor padellers die niet direct 3
medespelers vinden. Op dinsdagavond en op
zaterdagvoormiddag worden er vanaf september

Maandag 31 oktober (Brugdag)
Open: Wielermuseum, recyclageparken, sportinfrastructuur, zwembad.
Gesloten: andere stadsdiensten = stadhuis, site Hoogleedsesteenweg, Welzijnshuis, Vrijetijdspunt.

zowel jeugdopleidingen als lessen voor beginners,
recreanten en gevorderden gegeven.
Padel wordt bij ons nog niet in vaste

Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
Open: Wielermuseum.
Gesloten: alle stadsdiensten ook recyclageparken, zwembad en sportinfrastructuur.

competitievorm of interclub beoefend,

Vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
Open: Wielermuseum.
Gesloten: alle stadsdiensten ook recyclageparken, zwembad en sportinfrastructuur.

Toekomstgericht werden reeds de eerste

maar geregeld worden her en der dag- en/
of weekendtornooien georganiseerd.
stappen gezet om binnen Padel Vlaanderen
die initiatieven uit te breiden. We zijn ervan
overtuigd dat padel ook in Zuid-West-Vlaanderen

Nieuw: 2 en 15 november zijn niet langer gemeentelijke sluitingsdagen. Op Allerzielen en
Koningsdag zijn alle stadsdiensten voortaan open. Zo wordt onze dienstverlening nog
klantgerichter.

een succesformule wordt!
Tot binnenkort.

COLOFON
Redactie:

dienst Communicatie stad Roeselare,
Bliksem Schrijfbureau
Hoofdredactie: communicatie@roeselare.be
Vormgeving: dienst Grafisch Ontwerp

Coverfoto:
Druk:
V.u.:

Marc Wallican
Drukkerij Verduyn
Kris Declercq, Botermarkt 2,
8800 Roeselare

© Joke Couvreur

Steve Schrauwen

Steve in actie op de gloednieuwe padel courts.
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Huisje
welverhuurd
Een dak boven het hoofd is een basisrecht,
of zou dat moeten zijn. Toch is dat niet
altijd evident. Het Sociaal Verhuurkantoor,
kortweg SVK, huurt private woningen en
verhuurt ze op hun beurt aan zij die anders
moeilijk of geen toegang hebben tot de
gewone huurmarkt. Een win-winsituatie voor
huurders en verhuurders. Vraag het maar aan
Dominiek Vanhoutteghem.

Dominiek Vanhoutteghem (57) is cafébaas in
Sint-Eloois-Winkel – voor de liefhebbers van
vervlogen bruine kroegen: zijn Meibloem is een
absolute aanrader –, maar ook eigenaar van
een huurwoning in Oekene. Sinds begin dit jaar
verhuurt hij zijn woning aan het SVK. “Negen
jaar lang heb ik het zelf verhuurd, maar dat liep
niet altijd van een leien dakje. Op het laatst werd

4

de woning onderverhuurd, zonder dat ik het zelf
wist. Toen dat aan de toog in mijn café ter sprake
kwam, vertelde een vaste klant me van het SVK.
Nu verhuur ik mijn woning aan hen. Ik ben zeker
van mijn pacht en van onderhoud. Na negen jaar
ontvang ik het huis opnieuw in de staat zoals het
vandaag is.”
Biedt het SVK je dezelfde huurprijs als de
gewone huurmarkt?
Dominiek Vanhoutteghem: “Nee. Op de private
markt zou ik zeker 500 euro per maand kunnen
vragen. Via het SVK is mijn huuropbrengst
zowat 10 procent lager. Maar ik ben de komende
negen jaar wel zeker van de huuropbrengsten
en daarna wordt het huis in dezelfde staat
terug overgedragen. Daarvoor werd een map
aangelegd met gedetailleerde foto’s. Dat is een
luxe.”
Kon je je woning meteen verhuren of
waren er aanpassingen nodig?
Dominiek: “Er kwam iemand langs voor
een inspectieronde aan de hand van een
puntensysteem.
© Marc Wallican
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Er waren enkele kleine technische opmerkingen

Is die buffer dan zo nodig?

De S in SVK staat niet toevallig voor

– zo moest er een extra ventilatierooster

Dominiek: “Weet je, bij het verhuren van een

sociaal.

geïnstalleerd worden – maar dat waren

woning horen heel veel regels en normen. En

aanpassingen die ik zelf kon uitvoeren. Ik heb

je moet de wetgeving kennen om contracten

tweede kansen geven. Vroeger had ik een

zelf nog in de bouw gewerkt en heb het huis ook

te sluiten,... In plaats van mijn tijd daarin te

stukadoorsbedrijf. Daar werkte ik vaak met

zelf enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Na

steken, laat ik het liever over aan mensen die er

gedetineerden die in ruil voor hun zogenaamde

de afwerking volgde een definitieve goedkeuring

verstand van hebben. Bovendien is een huurder

halve vrijheid buiten de muren van de

en tekenden we een verhuurcontract voor negen

in België goed beschermd. Omgekeerd heb je,

gevangenis een opleiding volgden. Dat was een

jaar.”

als er iets fout loopt, als verhuurder eigenlijk

bewuste keuze – voor de goedkoop moest ik

weinig rechten. Dat is een goede zaak voor de

het niet doen, want het kostte me evenveel als

Haal je als huisbaas zelf de huur op?

huurders, maar ook een mes dat langs twee

een gewone arbeidskracht. Wel, die mannen

Dominiek: “Toen ik het zelf verhuurde wel.

Dominiek: “Ik geloof in mensen helpen en

kanten snijdt. Want de regels en normen stuwen

kenden hun stiel als hun gevangenisstraf erop

Maar daar ben ik eigenlijk te zachtaardig voor.

de huurprijzen in de hoogte – om te voldoen

zat. Sommigen werken vandaag nog altijd als

Sommige huurders liet ik zelfs gratis wonen

aan alle eisen zijn flinke investeringen nodig: de

stukadoor. Een van hen startte zijn eigen firma

omdat ik wist dat ze het financieel moeilijk

kosten om bijvoorbeeld leidingen en elektriciteit

en dat draait goed. Daar ben ik best trots op.”

hadden. Mijn geweten knaagt als ik geld moet

te vernieuwen lopen snel op.

vragen aan mensen die in de miserie zitten. Nu
volgt het SVK alles op. Ik ben zeker van mijn
pacht en ik weet dat de mensen van het SVK
de huurders opvangen en begeleiden als ze de
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eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.”

Het SVK vangt de
huurders op en
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begeleidt ze.

Ken je de huurders die vandaag in je
woning wonen?
Dominiek: “Nee. En dat hoeft ook niet. Het SVK

En ook al wil je als eigenaar een lage huurprijs

regelt alles. Ze zijn een soort van buffer voor

aanbieden, de verplichte investeringen zorgen

mij.”

ervoor dat je niet anders kan dan je huurprijs

www.svkregioroeselare.be

opslaan. Dat maakt dat mensen die financieel
niet krachtig zijn het nog moeilijker krijgen om

Werelddag van

VERZET TEGEN

ARMOEDE

optocht 15 oktober om 16.30 u.
ARhus, De Munt 8, Roeselare

1 op 7 Roeselaarse kinderen wordt geboren in een
gezin dat armoede kent. Meer dan 1.000 gezinnen
in onze stad doen een beroep op voedselhulp.
Armoede is veel dichter dan je denkt. Op
zaterdag 15 oktober houdt Roeselare de dag van
verzet tegen armoede. Die dag start om 16.30
uur een witte optocht van ARhus tot aan het
Stationsplein. Iedereen is welkom om met witte
accenten te tonen dat de strijd tegen armoede ook
in Roeselare gestreden wordt. Met inspirerende
verhalen en een gezellig samenzijn zetten we het
verzet tegen armoede op de agenda. Of neem deel
aan een van de vele activiteiten in oktober.
www.roeselare.be

armoede

een betaalbaar huis te huren.”
Voor je eigen gemoedsrust en gemak
zou je ook via een immokantoor kunnen
verhuren?
Dominiek: “Ja, maar immobiliënkantoren zijn
commerciële instellingen. Zij strijken een
procent op van een huurprijs of een verkoop
en zijn dus zelf gebaat met zo hoog mogelijke
prijzen. Dat wil ik niet. Mijn verhuurwoning
is en blijft een oud rijhuisje. Tegen een
schappelijke prijs is dat voor sommigen meer
dan genoeg. Ik wil dat mijn huurhuis ook
haalbaar blijft voor een alleenstaande moeder
die 700 euro per maand niet kan betalen op de

Samen kansen creëren tegen
armoede
Armoede bestrijden is een kwestie van
kansen geven en kansen nemen. Met een
kleine inspanning geef je zelf mensen die het
moeilijk hebben een duwtje in de rug. In het
najaar kan je op de unieke website rond de
armoedebarometer eenvoudige voorbeelden
vinden van hoe je in je eigen wijk, straat,
vereniging, bedrijf of klas zelf het verschil
maakt. En hoe die inzet effectief stadsgenoten
helpt met tastbare resultaten en verhalen.
Meteen maak je kennis met bestaande
initiatieven en concrete cijfers, en kan je zelf
ideeën lanceren of – nog beter – uitvoeren.

private markt. Immo versus SVK: het is een heel
andere benadering.”
RSL#10
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De ‘geheime’ dienst ontmaskerd
Afluisterapparatuur, dode brievenbussen en spionnen uit WO II. Dit najaar is James Bond een
klein beetje in Roeselare. Voor het eerst ontbloot de Belgische Staatsveiligheid haar archieven
voor het grote publiek.

Altijd willen weten wat de ‘geheime’ dienst

“Zoals Andrée Dumont, alias Nadine, die als gids

eigenlijk doet? Of zelf gedroomd om als een ware

geallieerde piloten begeleidde in bezet gebied, of

007 de wildste avonturen te beleven?

Léandre Capel die als 14-jarige Duitse spoorlijnen

Dit najaar krijg je de kans. Voor het eerst stelt de

saboteerde.” Ook academische onderzoeken

Belgische Staatsveiligheid zich voor aan het grote

komen tijdens de lezingen aan bod, met een focus

publiek. Met spionagegadgets, uiteraard, maar

op spionage tijdens WO I en WO II.

ook met verhalen en getuigenissen van spionnen
uit WO II. Waarom de inlichtingendienst vandaag

Even oud als België

in het openbaar treedt?

In het huidige klimaat van terreur lijkt de rol
van de inlichtingendiensten belangrijker dan

Er is altijd wel een vijand
die gevolgd wordt

ooit. Robin Libert bevestigt dat en vult aan:
“Terrorisme is van alle tijden. Enkel de vorm
verandert. Op elk moment van de geschiedenis
is er een vijand die gevolgd wordt. Dat de
Staatsveiligheid even oud is als België zelf zegt
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Dat is een vraag voor Robin Libert, Adviseur-

veel. De werkwijze van toen is nog altijd die van

generaal ‘Academic Outreach’ bij de Veiligheid

nu: bronnen zoeken en informatie verzamelen. De

van de Staat. “We willen een realistisch beeld

bronnen van vandaag spreken wel een andere taal

scheppen van wat we als inlichtingendienst

en leven in een geglobaliseerde wereld.” Hoeveel

doen. Het schiet- en vliegwerk is een fabel.

rekruten de Staatsveiligheid vandaag telt is een

Uiteraard tonen we afluisterapparaten die we zelf

goed bewaard geheim. Wel zeker is dat België

vonden – bijvoorbeeld in ambassades. Dat gaat

een populair land is voor buitenlandse geheime

van microfoontjes in de muur tot bakstenen die

diensten. “De aanwezigheid van de NAVO en EU

openklappen om boodschappen door te geven.

is daar niet vreemd aan. Je vindt alle problemen

Maar spionage en contraspionage is vooral een

van de wereld in ons land.”

werk van menselijke bronnen. Het is als een
puzzel: met verschillende stukjes informatie
brengen we mogelijke dreigingen in kaart.”

Spionnen aan het woord
Vooral in oorlogstijden blijkt spionage een
populaire bezigheid. Dat toont de tentoonstelling
van de Staatsveiligheid in de Directeurswoning,
die vanaf 1830 tot vandaag de rode lijnen volgt.
Maar ook gelijkenissen en verschillen tussen
beide wereldoorlogen worden weergegeven.
“Tijdens WO II waren meer dan 18000 Belgen
actief als vrijwilliger voor de Staatsveiligheid”,
weet Libert. Sommige van die spionnen zijn
vandaag nog steeds in leven. Enkele onder hen
vertellen eigenhandig hun verhaal in ARhus.

RSL#10

RSLUNDERCOVER in drie etappes
• Expo over de Staatsveiligheid
29 september tot 4 december
de Directeurswoning
• Zes lezingen over en door spionnen
4 oktober, 5 oktober, 18 oktober,
10 november, 29 november, 30 november
ARhus
• Kraak de code tijdens een interactief stadsspel
vanaf 24 oktober
centrum Roeselare
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9

Groene poort tot het centrum
Park Vandewalle ondergaat het komende jaar een kleine metamorfose. Na behoorlijk wat
studiewerk door de ontwerper en een bevraging van buurtbewoners en gebruikers van het park;
werd een voorstel uitgewerkt dat zoveel mogelijk met ieders wensen rekening houdt. Eind dit jaar
start de heraanleg van het park.

van de Meensesteenweg en de Westlaan, heeft

Overleg met buurtbewoners en
parkbezoekers

heel wat potentieel: het ligt aan een van de

Bij de heraanleg van zo’n park spelen de mensen

belangrijkste invalswegen naar het centrum

die in het park komen, uiteraard ook een

en geldt binnen de kleine ring als het op

belangrijke rol. Geert verduidelijkt: “Je voert

één na grootste stadspark. Het park is een

eigenlijk een beetje een sociologisch onderzoek.

overblijfsel van de tuin die bij Villa Vandewalle

Dat doe je door rond te kijken, mensen te

hoorde; oorspronkelijk werd het in Engelse

observeren, hen aan te spreken, …

Park Vandewalle, 1 hectare groot op de hoek

landschapsstijl aangelegd. Maar die glorie heeft
het park intussen verloren. “De laatste dertig
jaar zijn er in Park Vandewalle geen nieuwe
bomen meer aangeplant. De bomen die er staan,
zijn redelijk homogeen qua leeftijd”, vertelt
Geert Bossaert, de man die het ontwerp voor de
heraanleg tekende. “En dat terwijl je in een park
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Een park moet eigenlijk
een weerspiegeling van de
samenleving zijn
11

eigenlijk elke tien jaar enkele nieuwe bomen

In de cultuurzone van het park – omgeving
kapel, villa en Meensesteenweg – krijgt de
vijver een strakke afboording. In de natuurzone
met geleidelijke verdieping van de vijver zullen
er meer oeverplanten groeien.

zou moeten planten, om diversiteit in leeftijd

Daarnaast hebben we de buurt en de

te stimuleren. Je mag geen rusthuis van bomen

parkbezoekers ook echt aan het woord gelaten

creëren. Een park moet een weerspiegeling van de

en het eerste ontwerp hier en daar naar hun

samenleving zijn, vind ik.”

voorstellen aangepast. Door de expliciete vraag

Biotoop van een eekhoorn

naar speelelementen bijvoorbeeld, hebben we die
er in het bijgestuurde ontwerp toch ingestoken.”

Maar hoe begin je nu aan de heraanleg van

Over het algemeen wordt Park Vandewalle een

een bestaand park? “Iets hertekenen vraagt

stuk opener; enkele oude, instabiele bomen

natuurlijk een compleet andere benadering dan

verdwijnen, natuurlijke onderbeplanting, lage

met een leeg blad je ontwerp beginnen. Je moet

heesters, borders en hagen komen erbij. “Je moet

eerst en vooral een heel grondige inventarisatie

met de gom durven tekenen: zaken wegdoen om

maken van wat er in zo’n park staat; je kijkt

ruimte te creëren, en het waardevolle behouden.

naar de gezondheidstoestand van de bomen,

Zo ontstaat er een open sfeer”, besluit de

welke heesters en kruidachtigen groeien er, hoe

ontwerper.

is het met de bodem gesteld, enzovoort. En je
onderzoekt ook het andere leven in het park:
wat leeft er aan insecten en zoogdieren?”, aldus
Geert. Zo bleek Park Vandewalle een eekhoorn
te huisvesten. “De aanwezigheid van zo’n dier is
een goede aanwijzing voor de biotoop. Het park
hebben we dus zo heringericht dat de eekhoorn
kan blijven. De buurtbewoners, die hun mening
over de heraanleg hadden gegeven, vonden dat
ook een vereiste.”
© Roeselare Kiekt - Christiaan Therry

© Roeselare Kiekt - Christiaan Therry

Aan de zijde van de Westlaan krijgt Park
Vandewalle bloemenborders die op de beplanting
van de rotonde en de Roularta-border aansluiten.

Neem eens het stadscentrum in
Mobiliteit staat voor veel mensen nog steeds voor verplaatsingen met de wagen. En daar wil de

Dikke pret voor kinderen

Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september, verandering in brengen. Autovrije Zondag vormt

Via de Ooststraat – gekke hobbelfietsen

op zondag 18 september de hoogdag van die week: verschillende steden en gemeenten maken van

zorgen er voor de nodige hilariteit – loop

hun centrum dan een vrije ontspannings- en ontmoetingsruimte. Ook jouw stad doet mee.

je richting Stationsplein, waar Eco-Velo

Happy Hour op de Grote Markt

te geven aan haar bewoners is simpel: straten

Via de verkeersvrije Noordstraat kan je richting

het Wielermuseum hebben ze namelijk dikke pret

en pleinen worden autovrij gemaakt. Fietsers,

De Munt en de Grote Markt. Onderweg kom je

met chalk trails. Je hangt een spelelement met

wandelaars, sporters, ouderen en spelende

dan wellicht de Fietsersbond tegen die aan Slow

krijt aan je fiets, en al rijdend kleur je de straat in.

kinderen krijgen vrij spel. En dat is ook wat

Biking doet, zo traag mogelijk van het ene naar

Roeselare op zondag 18 september doet: een

het andere punt fietsen. Op de Grote Markt zelf

aantal centrumstraten- en pleinen zijn van

vergasten de horecazaken je op een Happy Hour,

11 tot 18 uur bewust autovrij en er valt vanalles te

om de heraanleg van de Grote Markt te vieren.

beleven.

In de namiddag komen vooral de allerkleinsten

Bonte verzameling
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een wereldrecordpoging fietsbanden stoppen

Het succesrecept om een stad of gemeente terug

ambieert. Of je slaat in de Delaerestraat af: aan

daar aan hun trekken, want niemand minder
dan Zeppe, Zikki en Aya komen langs! Met

Op Site Noord, in de Desiré Mergaertstraat,

een speelmat,

vindt de tweede dag van De Tuin der Lusten

klimtoren,

plaats, in organisatie van De Spil met heel wat

reuzenglijbaan,…

andere verenigingen en vrijwilligers. De vorm

laten ze kinderen

van het festival komt tot stand door maandelijks

spelenderwijs

georganiseerde volksvergaderingen, waarop

kennis maken

Onderweg kunnen kinderen ook volop mét de

iedereen welkom is. Het resultaat is een bonte

met verkeers-

stad spelen; de zomerspeelplaats staat immers

verzameling van steltenlopers, wetenschappers,

veiligheid.

nog steeds fier te wezen op het Stationsplein, en
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radio utopia, stapelbedden en nog veel meer

de speelprikkels die in 2015 in de stad werden

op Site Noord.

aangebracht, krijgen op Autovrije Zondag een
vervolg. Zorg dus dat je fiets op punt staat, of

www.detuinderlusten.be

bind je stapschoenen of skeelers aan, en kom op
Autovrije Zondag naar het stadscentrum!
Oh ja, picknicken op straat behoort die
dag ook tot de mogelijkheden. Daar
zorgen de mensen van BERM voor.
www.weekvandemobiliteit.be

Elke fietser telt!
Alsmaar meer Vlamingen springen op de
fiets. Toch is er heel weinig over ons als fietser
geweten. Daarom organiseren de Fietsersbond
en Fietsberaad Vlaanderen van 19 tot en met
26 september 2016 een tweede editie van de
FietsTelweek die in de Week van de Mobiliteit
kadert. Samen brengen zij het fietsgedrag van
de Vlaming in kaart. Jij kan hen daarbij helpen:
laat gewoon weten waar jij fietst tijdens de
FietsTelweek. Download daarvoor vanaf
5 september 2016 de gratis FietsTelApp, voor
iOS en Android. Zo komen ze meer te weten over
fietsverplaatsingen in heel Vlaanderen. En jij
maakt kans op schitterende prijzen.
www.fietstelweek.be
www.facebook.com/fietstelweekvl
twitter.com/fietstelweekvl

RSL#10
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Piep eens achter de schermen

Bedankt

Terwijl de kleinsten nog volop op de zomerspeelplaats ravotten, werken de groten op de achtergrond
alweer naarstig door aan wat het nieuwe stationsgebouw moet worden. Het is voorzien om voorjaar
2017 een eerste gedeelte klaar te hebben; dus hoog tijd om jullie nog eens de kans te geven om de werf te
bezoeken. Noteer dus zeker zondag 9 oktober in je agenda.
Het is alweer van 2013 geleden dat je de werf

Hoe zo’n gebouw tot stand komt, kan je tijdens

mocht bezoeken. Toen kon je in april van

de Open Werfdag van dichtbij gaan bekijken.

naderbij gaan kijken hoe zo’n ondergrondse

Het Stationsproject gunt je dan een exclusieve

parkeergarage gerealiseerd wordt. Intussen

blik achter de schermen. Ben je benieuwd hoe

vinden de werken alleen nog bovengronds plaats.

het nieuwe stationsgebouw eruit zal zien? Wil

De aanleg van een gedeelte van het plein – de

je weten waar het nieuwe politiekantoor precies

stukken die rechtstreeks op het stationsgebouw

komt? Of ben je eerder nieuwsgierig naar de

aansluiten – staat voor volgend jaar op het

technische kanten en bijzonderheden op zo’n

programma. Intussen schieten de werken aan dat

bouwwerf? Kom dan op zondag 9 oktober tussen

stationsgebouw momenteel flink op.

10 en 17 uur naar de stationshal. Van daaruit

Het veertig jaar oude, gesloten gebouw in grauw

zal je vrij langs een uitgestippeld parcours met

beton maakt stukje bij beetje plaats voor een

informatieborden kunnen wandelen.

nieuwe, open constructie in staal en glas. Het zal
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niet alleen onderdak bieden aan een comfortabele

Het station, jouw uitvalsbasis?

wachtruimte voor treinreizigers, maar ook aan

Een station zou een station niet zijn, als je er

horecazaken, winkels en kantoren, waarvoor nog

behalve de loketten ook geen winkels of eet- en

een tweetal ruimtes beschikbaar zijn (zie verder –

drankgelegenheid zou vinden. De NMBS heeft

nvdr.). Ook het stadskantoor van de Roeselaarse

momenteel nog twee ruimtes vrij in het nieuwe

politie zal er een stek vinden.

stationsgebouw, een op het gelijkvloers en een

Uitgestippeld parcours
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op de eerste verdieping, die bovendien over twee
terrassen beschikt. Ben je ondernemend van

Voor al dat nieuws in gebruik kan worden

karakter en zie je wel graten in dat vernieuwde

genomen, moet er uiteraard nog flink gewerkt

station als uitvalsbasis, neem dan contact op met

worden.

Gert Peyskens: gert.peyskens@b-rail.be of
09 241 20 41.
www.facebook.com/StationsprojectRoeselare

Enthousiast, interessant, grappig, actief, creatief, … we komen woorden te kort om onze #Snapchatambassadeurs te omschrijven. Telkens weer brengen ze vol energie hun leven in Roeselare en/
of de deelgemeenten op een hippe manier in beeld. Als volger zit je daardoor, waar je ook bent,
ontegensprekelijk op de eerste rij om live te zien wat er overal gebeurt. We willen daarom onze
ambassadeurs van harte en heel uitvoerig bedanken voor hun engagement!
Volg je Stad Roeselare nog niet op Snapchat? Voeg ons snel toe via gebruikersnaam ‘stadroeselare’!
Wil je zelf ook eens ambassadeur zijn? Stuur dan snel een mailtje naar communicatie@roeselare.be!
Niet twijfelen, gewoon doen; vraag maar aan je voorgangers!
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in Roeselare
OPEN MONUMENTEN DAG
11 september
Open Monumentendag, het grootste
culturele eendagsevenement van
Vlaanderen is al aan zijn 28ste editie toe!
Zondag 11 september zetten meer dan 500
monumenten in Vlaanderen de deuren
wagenwijd open. Neem een kijkje op
www.uitinmidwest.be voor het aanbod
in Roeselare en omstreken.
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ONTDEK HET HUIS VAN DE
VOEDING
2 oktober
Na een grondige herinrichting gaat het Huis
van de Voeding eind september opnieuw
van start. Op 2 oktober is iedereen van 10
tot 17 uur welkom voor een vernieuwde
kennismaking. Neem een kijkje in het
VDAB-opleidingsatelier, het doe- en
belevingscentrum voor de Voeding en
het Food Lab. Geniet van typisch WestVlaamse producten tijdens de hoeve- en
streekproductenmarkt en ontdek de
kinderworkshops en kookdemo’s.
Het Huis van de voeding is voortaan de
uitvalbasis van Fabriek voor de Toekomst,
die de West-Vlaamse voedingsindustrie
maximaal wil ondersteunen in innovatie,
opleiding, netwerking, branding…
gecoördineerd door POM West-Vlaanderen
www.fabriekenvoordetoekomst.be

’T IS NOG NIET VOORBIJ…
…die mooie zomer. Nee, in Roeselare blijft
het zomeren. Hopelijk heeft de zon er ook
zin in. Tot en met 25 september staat de
Zomerspeelplaats op het Stationsplein. Dit
tijdelijke speelplein biedt gratis plezier en
is een fijne ontmoetingsplaats voor jong en
oud. De speelcontainers trekken nog tot
14 oktober naar de wijken. De kinderen uit
de buurt van Polenstraat, Dammestraat,
Vredestraat en Prinsenhof mogen nog een
speelcontainer in hun buurt verwachten.
Zin in een partijtje pannavoetbal? Nog tot
midden oktober kan je panna’s scoren op de
mobiele pannavelden die op verschillende
locaties opduiken.
www.roeselare.be/spelenmetdestad

DAG VAN DE KLANT

KITCHEN BATTLE

24 september

2 oktober

Met een warme glimlach en een kleine
attentie worden alle klanten in Roeselare in
de bloemetjes gezet. De Dag van de Klant op
24 september wordt een dag vol animatie en
beleving in het centrum van de stad. Zo is er
op de Grote Markt een nieuwe editie van ‘de
lekkerste toog’ en kan je bekende Vlamingen
tegen het lijf lopen.
Voorzitter van UNIZO Roeselare Bernhard
De Muynck is alvast tevreden over het
programma. “Vorig jaar was Roeselare de
gaststad voor dag van de klant. Hiervoor
werd een groots dagprogramma op poten
gezet. Dit jaar willen we samen met
Shopping & Centrum Roeselare en stad
Roeselare opnieuw diezelfde beleving
creëren. We zijn ervan overtuigd dat we
hierin geslaagd zijn. Iedere klant in het
centrum van Roeselare zal zich koning
voelen.”
Ook co-voorzitter van Shopping & Centrum
Roeselare Jo De Peuter kijkt reikhalzend uit
naar de 4de zaterdag van september. “Vorig
jaar was dag van de klant in Roeselare een
schot in de roos. Dit jaar werken we nauw
samen met UNIZO om opnieuw handelaars
en zelfstandigen in de bloemen te zetten.”
Benieuwd naar het volledige programma van
dag van de klant?

Roeselare neemt op 2 oktober deel aan een
gloednieuw concept de ‘Kitchen Battle’.
6 West-Vlaamse steden kruisen in Kortrijk
de culinaire degens. Kortrijk, De Panne,
Waregem, Roeselare, Izegem en Deerlijk
sturen daarvoor hun burgemeester en een
bekende sterrenchef uit hun stad in de
culinaire arena. Zij strijden voor de eer en
dé Gouden Kookpot. Een professionele jury,
onder leiding van de bekende Boxy-tweeling,
beoordeelt de gerechten op presentatie,
smaak en West-Vlaamse uitstraling.
Burgemeester Declercq en sterrenchef Borry
gaan de uitdaging aan. Kom proeven en
supporteren vanaf 14 uur op de Grote Markt
in Kortrijk! www.kitchenbattle.be

www.facebook.com/unizo.roeselare
www.shoppingroeselare.be
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Levert uw burgemeester & sterrenchef
het beste gerecht in deze stedenwedstrijd?

02 OKTOBER

KORTRIJK / GROTE MARKT - 14u

ROESELARE / IZEGEM / KORTRIJK / DE PANNE / DEERLIJK / WAREGEM

WESTLAANPROMENADE

Onze stad neemt op 2 oktober deel aan het gloednieuw concept de ‘Kitchen Battle’, waarbij 6 steden de culinaire degens kruisen. Kortrijk, De Panne, Waregem, Roeselare, Izegem en Deerlijk sturen daarvoor hun burgemeester en een bekende sterrenchef uit hun stad in de culinaire arena. Zij strijden voor de eer en dé Gouden Kookpot.
Een professionele jury, onder leiding van de bekende Boxy-tweeling, beoordeelt de gerechten op presentatie en uiteraard de smaak en wenst een creatief topgerecht dat de
West-Vlaamse identiteit uitstraalt. Supporters zijn meer dan welkom op de Grote Markt te Kortrijk om 14 uur. Kinderanimatie en proevertjes zijn voorzien. Iedereen welkom!
Meer info op www.kitchenbattle.be

9 oktober

Flaneren in de Westlaan? Het kan tijdens
de 19de Westlaanpromenade. Zo’n 25
zaken zetten hun deuren open. Naast
aantrekkelijke kortingen en speciale acties is
er ook animatie voor de kleinsten.
’s Namiddags, tot 21 uur, kan je genieten
van een lekker West-Vlaams biertje in de
verwarmde tent op de parking van Fiets XL.
Tijdens het 2de Westlaanbierfestival stellen
12 brouwerijen hun beste streekproducten
voor.

ADV_ROESELARE_KB_A4.indd 1
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Feest van het fruit
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LOPEN DOOR BIJZONDERE
ROESELAARSE LOCATIES

TOPEDITIE BUREN BIJ
KUNSTENAARS

23 oktober

14 tot 16 oktober

Hardlopen door openbare en privégebouwen, op locaties in Roeselare waar
je nog nooit eerder kwam. Dat is het doel
van de 11.trail ten voordele van 11.11.11.
De 11.trail is geen gewone loopwedstrijd;
je loopt niet alleen langs maar ook door
gebouwen. Zo leer je Roeselare op een
andere manier kennen. De afstand bedraagt
8 km, ook niet-geoefende lopers kunnen
deelnemen.
Ga jij de uitdaging aan? Super! Je gaat niet
alleen een unieke belevenis tegemoet, je
steunt er ook nog 11.11.11 mee. Inschrijven
kan vanaf 11 september en kost 11 euro per
deelnemer. Maak kennis met het parcours en
de 11 bekende meters en peters die de trail
ondersteunen via www.11trail.be

In Roeselare zetten meer dan 60 ateliers
hun deuren open voor de 13de editie van dit
cultuurevenement. Kunstenaars uit diverse
disciplines laten de bezoeker van hun kunst
proeven. De toegang is overal gratis.
Op www.burenbijkunstenaars.be
lees je wie deelneemt. Bij de deelnemende
kunstenaars en in onder andere de
bibliotheek kan je een gratis infobrochure
krijgen.

Ben je zelf de trotse bezitter van een of enkele hoogstamfruitbomen, dan sta je de komende weken
wellicht nu en dan op de ladder om die lekkere, inheemse appelen en peren te oogsten. Wil je
graag meer weten over fruitbomen, fruit plukken, inmaken of hou je gewoon heel veel van fruit?
Kom dan zeker op 2 oktober naar de Fruithappening.

De stad Roeselare heeft al enkele jaren twee
hoogstamboomgaarden. Eén in Oekene in de
Burgemeesterstraat, waar je het blotevoetenpad
kunt ontdekken. Een tweede op de Zilverberg, op
de hoek van de Bergstraat en de Babilliestraat.
Op de Zilverberg vindt op zondag 2 oktober de
allereerste Fruithappening plaats: een dag waarin
een hoop specialisten over fruit kweken en
inmaken komen vertellen en waarop verenigingen
en organisaties toffe dingen met fruit doen. En
daar mag jij allemaal van komen proeven. Gratis!

IEDEREEN PIANO
19 tot 23 oktober
In oktober duikt de mobiele piano weer
op verschillende locaties waaronder het
Wielermuseum, K-trolle en Arhus op. Net als
vorig jaar kan je er vrijblijvend een klassiek
stuk muziek of een kort deuntje op spelen.
En de toehoorders? Dat zijn de passanten.
Er zijn dit jaar enkele nevenactiviteiten
die zeker ook het beluisteren waard zijn:
concertjes van leerlingen en leerkrachten
STAP in ARhus, pianorecital en Masterclass
in De Kleine Stooringhe en een lezing door
Roeselaarse musicoloog Peter Malisse.
www.roeselare.be

Sappen en flappen
De happening start om 11 uur met een
aperitiefconcert. Over de middag kan je ter

19

plaatse picknicken. Trommel je gezin, buren of
een groepje vrienden op. Vul enkele manden
met lekkers, vergeet je dekentje niet om op te
zitten en hopla je hebt een gezellige lunch in
de vrije natuur. Voor de dessertjes zorgen de
deelnemende verenigingen: RSL-magazine heeft
namelijk uit goede bron vernomen dat er onder
andere overheerlijke fruitbrochettes, milkshakes
en smoothies te proeven zullen zijn.

Workshops en infostanden
Een hoop verenigingen en organisaties is er tot de
afsluit om 18 uur aanwezig met info over allerlei

© Stefaan Beel

aspecten van fruit, voedsel en natuur. Je krijgt

Tureluur van confituur

demo’s over klein fruit snoeien, fruit inmaken

Maak jij al jaren overheerlijke confituur
van appels en/of peren volgens een aloud
beproefd recept? Doe dan mee aan de
confituurwedstrijd: breng tussen 14 en 15 uur
twee potjes van je zelfgemaakte confituur én
je recept binnen op de Fruithappening; op
het einde van de dag looft de jury prijzen uit
voor de drie beste ambachtelijk gemaakte
confituren. Schrijf in voor de wedstrijd op
www.roeselare.be. De jury wordt samengesteld
door leden van het stadsbestuur, een chef-kok
en vrijwilligers vanop de Fruithappening zelf.

en bewaren, info over fruit persen, enzoverder.
Er komt zelfs een pomoloog langs: deze kenner
van oude fruitrassen probeert met veel plezier
jouw meegebrachte appels of peren te benoemen.
Je kan ook deelnemen aan verschillende
wandelingen, onder andere rond wild fruit en
bessen en een andere naar muze’um L. Ook bij
minder weer gaat de Fruithappening gewoon
door: enkele tenten zijn al voorzien.

©Maarten Devoldere
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Bouger Bouger
Het TRAX-festival ligt alweer achter ons, maar dat betekent niet dat het stil wordt op de TRAXsite. De evenementenlocatie is een echte ontmoetingsplaats voor verenigingen en organisaties.
In het najaar van 2015 vond op de TRAX-site een fijn evenement plaats: Bouger Bouger. En wat
nog beter is: dit jaar is het gratis muziekfestival er opnieuw! Maar Bouger Bouger is veel meer dan
gewoon muziekoptredens. Bert Goethals is lid van de gelijknamige vzw en vertelt je er alles over.

Dag Bert, wat mogen we opnieuw

Hoe belangrijk is die achterliggende

verwachten op 13 november?

gedachte voor meer solidariteit en

Bert Goethals: “We trappen af rond de middag

verdraagzaamheid?

en vanaf dan zijn de hoofdelementen zo

Bert: “We vinden dat natuurlijk het belangrijkste.

goed als dezelfde als vorig jaar: muziek,

Het enige wat we kunnen doen is het goede

kunst, gastronomie en een heel uitgebreid

voorbeeld geven aan onze kinderen. Tonen dat

kinderprogramma. Ideaal voor een leuke

we met iedereen willen en kunnen samenleven.

familiedag. Je kan je kinderen gerust loslaten,

Met Bouger Bouger bewijzen we dat een

want ze worden voortdurend geanimeerd en

volksfeest zonder onderscheid op basis van

kunnen op een inspirerende ontdekkingstocht

uiterlijk, politieke kleur, afkomst, enzovoort,

gaan. Bovendien proberen we die dag ook

perfect mogelijk is. Heel het jaar zijn we ook

de grootste drumcircle van het land te

bezig geweest om zoveel mogelijk mensen van

organiseren.”

overal erbij te betrekken. Tijdens die contacten
leerden we enorm veel nieuwe mensen kennen,
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De nadruk van Bouger Bouger ligt op de

maar we moeten nog meer door elkaar leren

mens, het is een echt volksfeest.

leven. We zijn heel welgekomen bij elkaar, maar

Bert: “Ja, dat is onze opvatting. Het is een

omgekeerd is de drempel nog te groot.”

evenement vanuit het volk en echt voor
iedereen, we maken geen enkel onderscheid. We

Vorig jaar schonken jullie de winst aan

willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen,

goede doelen. Gebeurt dat nu opnieuw?

want muziek overstijgt alles en verbindt

Bert: “Inderdaad, we schenken met onze vzw de

elkaar. In Roeselare merken we heel veel losse

opbrengst net als vorig jaar aan drie andere

burgerinitiatieven, maar die overstijgen de

goede doelen. Voorstellen zijn trouwens nog

maatschappij niet helemaal. Wij proberen al die

altijd welkom; stuur ons gerust een mailtje

goede zaken ook te betrekken.”

(n.v.d.r.: zie einde interview). En nu we toch
bezig zijn: ook ideeën en elke vorm van

Bouger Bouger komt wel wat vroeger dit

hulp is altijd welkom. Het organiseren is

jaar?

vrijwilligerswerk, puur uit overtuiging, dus elk

Bert: “Bouger Bouger kwam er vorig jaar naar

duwtje in de rug kunnen we gebruiken.”

aanleiding van de terreuraanslagen in Parijs van
13 november. Op Facebook plaatste ik toen een
oproep om iets te organiseren om te ijveren voor
meer verdraagzaamheid. Binnen het uur kreeg

Een volksfeest voor
iedereen, zonder
onderscheid

ik een stortvloed aan reacties en in drie weken

Je kan de vzw Bouger Bouger bereiken via

tijd stampte ik samen met enkele vrienden

festival.bouger.bouger@gmail.com of via

het evenement uit de grond. Dit jaar kiezen

hun Facebookpagina www.facebook.com/

we effectief voor 13 november als symbolische

bougerbougervzw.

datum.”

© Sarah Vens
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Twaalf om te bezoeken
Het wordt druk in Roeselare, op zondag 2 oktober. Want behalve van fruit smullen op de
Fruithappening ( zie p. 19 – nvdr.) kan je ook twaalf Roeselaarse bedrijven bezoeken die aan Open
Bedrijvendag deelnemen. Dat smaakt naar… een fietstochtje langs Roeselaarse wegen, toch?

Roeleenco

Oog en oor Van Den Driessche
Kennis maken met alle technieken en opmetingen om
een bril te kunnen afleveren, nachtblindheid testen,
ontdekken hoe een hoortoestel werkt en eruit ziet,…
je kan meekijken vanop de eerste rij. Ook wie zijn
gehoor graag laat testen, is van harte welkom.
www.oogenoor-mvdd.be

Schrijnwerkerij Roeleenco zet de deuren
van de deels vernieuwde toonzaal voor
je open, waar je meer dan binnendeuren
kunt bekijken, wandkasten, trappen,
keukens, enzovoort. Voor de kleinsten is er
kinderanimatie.
www.roeleenco.be

Thuiszorgwinkel
De diensten van Thuiszorgwinkel stellen zich
voor, zowel zij die voor als achter de schermen
werken. Zonder drempels kan je volop vragen
stellen. Wie deelneemt aan de wedstrijd, maakt
kans op een infraroodcabine.
www.thuiszorgwinkel.be
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Verhelst Bouwmaterialen
Grijp je kans om even bij de bouwshop
binnen te gluren en ontdek wat het team
dag in dag uit enthousiast realiseert.
Aanschouw 50 jaar ervaring met bouwen
en verbouwen.
www.verhelst.be
Lavor
B en je geï nter e s s e er d i n hoge drukreinigers en poetsmachines? Dan
vind je hier zeker je gading. Voor de
jongste bezoekers zijn een clown en
ballonartiest aanwezig.
www.vivacleaning.be
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Shanks
Shanks is koploper in af val-inzameling,
ver werk i ng en re c ycl i ng. Je ontdek t er
innovat ieve ver werk ingstechnieken, een
uitgebreid wagen- en machinepark. Je leert
bovendien hoe groene stroom en warmte uit
voedingsresten wordt opgewekt.

Argenteuil Spa & Wellness
Loop eens langs om alle behandelingen
te bekijken. In de rondleiding zie je hoe
anti-aging verzorging werkt, wat er bij
wimperverlenging en –lifting komt kijken,
hoe lichttherapie beïnvloedt, … Je kan
bovendien een kijkje nemen in alle ruimtes
van de exclusieve Spa & Wellness.
www.argenteuil.be
Fabriek voor de toekomst Voeding
Het Huis van de Voeding heropent. Ontdek het
Opleidingsatelier voor de Voeding, Food Lab,
het sensorisch labo en de starterswerking. Met
kookdemo’s, workshops voor kinderen en 100%
West-Vlaamse hoeve- en streekproducten.
www.fabriekenvoordetoekomst.be

Garnierdershuis
Welkom voor een interessant en leerrijk bezoek
in hun ateliers. Je krijgt er info bij enkele
a mbac htel ij ke ac t i v iteiten: z it meub elen
herstofferen, lederen salons herkleuren en
confectie van alle raamdecoratie.
www.garnierdershuis.be
Dovy Keukens
Op Open Bedrijvendag kan je de Dovy-fabriek
bezoeken en hun arbeiders aan het werk zien.
Ze geven je graag uitleg over hun vakgebied
en tonen hoe ze twintig afgewerkte keukens
per dag maken, van ruwe boomstam tot
keukenkast. K inderen kunnen in het
speeldorp naar hartenlust ravotten.
www.dovy.be

www.shanks.be
Uitvaartcentrum Werbrouck
Het uitvaartcentrum opent de deuren van een wereld
die weinig mensen kennen. Tijdens een rondleiding zie
je hoe de medewerkers sereen, integer en professioneel
steun bieden aan families van overledenen.
www.uitvaartcentrum-werbrouck.be
Dierencrematorium Hokaservice
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Info over Open Bedrijvendag
algemeen:
www.openbedrijvendag.be

Info over de Roeselaarse
bedrijven:
www.roeselare.be

Hokaservice verzorgt individuele crematies van je
huisdier, zodat je na het afscheid de stoffelijke resten in
een urne of juweel mee naar huis kunt nemen.
www.hokaservice.be

www.roeselare.be

Terug naar…

...de vernieuwde school!
Scholen die verbouwen, je kan er niet naast kijken in Roeselare en de deelgemeenten. Ook bij Vrije
Basisschool De Ark in Oekene rees een glimmende nieuwbouw uit de grond. Kleuterjuf Sandrine
Verstraete werkt al dertien jaar in de school, waar ze zelf ook haar kleuter- en lager onderwijs
volgde. Nu vertelt ze razend enthousiast over de verbouwing.

Dag juf Sandrine, amai, wat een pareltje

Hoe viel de periode van de werken mee?

die nieuwbouw!

Sandrine: “Omdat het om een nieuw gebouw

Sandrine Verstraete: “Ja, het geeft enorm veel

gaat, viel de hinder goed mee. De refter werd

enthousiasme! Het is nog wat zoeken en de

wel gehalveerd zodat we in shifts aten en slechts

ouders helpen bij de veranderingen, maar

drie collega’s moesten niet tijdelijk verhuizen,

alles valt op zijn pootjes. We zijn nu geen klein

maar we kregen veel steun van elkaar.

schooltje meer, maar de familiale sfeer blijft

Onze directeur Geert kende wel een heel druk
jaar en ook onze collega’s

wel.”
Geef je onze lezer eens
een virtuele rondleiding
over de uitbreiding?
Sandrine: “Links van
de bestaande school-

We zijn geen klein

en de poetsvrouwen kregen

schooltje meer, maar de

heel veel opruim- werk.

familiale sfeer blijft wel

de glimlach. Chapeau! De

gebouwen staat nu een
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van de opvang en de refter

Toch deden ze dat altijd met
afgelopen zomervakantie
was wel anders: alle spullen

tweelagig, splinternieuw gebouw met alle

verhuizen, in- en uitpakken, de nieuwe klas

klassen voor het kleuter en het eerste leerjaar.

inrichten. Die moet terug een thuis worden.

De klassen hebben allemaal sanitair en een

We waren daarom veel op school aanwezig

eigen afgeschermd tuintje en sluiten op elkaar

en ook onze partners kwamen helpen met het

aan rond de overdekte binnenspeelplaats,

schilderen en zo. Zelfs ouders staken een handje

die met een gordijn tot een gezellige ruimte

toe bij de verhuis. Geweldig!”

verkleind kan worden. Achter het nieuwe
gebouw ligt de supertoffe buitenspeelplaats,

Bedankt en een fijn schooljaar gewenst!

waarvan een deel overdekt en een sporthal.
Naast de nieuwbouw vind je een heel veilige
kiss-and-ridezone die volledig van de weg ligt en
de parking.”
Hadden jullie inspraak?
Sandrine: “Iedere leerkracht mocht de kleur van
de vloer en de accentkleur van de kasten kiezen.
En we konden ook suggesties doen voor het
sanitair, de bergruimtes en de speelplaats.
De schikking zelf lieten we over aan de
architecte, die zeer creatief is. Dat alles
resulteert in een heel aantrekkelijk en lichtvol
geheel met ruime speelmogelijkheden.
Alle collega’s zitten ook heel dicht bij elkaar wat
zich perfect tot leuke gezamenlijke projecten
leent.”
© Sarah Vens
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Juf Sandrine is in de wolken met de supertoffe
buitenspeelplaats.

Scholen van Morgen
De nieuwbouw van De Ark in Oekene is een
project van Scholen van Morgen, dat is een
publiek-private samenwerking van de Vlaamse
Overheid. En de school is niet de enige in
Roeselare die zo’n project heeft lopen. De
Spanjeschool (nieuwbouw), VTI (nieuwbouw),
VMS (nieuwe sporthal) en de centrale diensten
van de scholengroepen Sint-Michiel en Arkorum
(gezamenlijke nieuwbouw in de Kattenstraat)
doen ook een beroep op Scholen van Morgen.
Daarnaast zijn nog heel wat scholen bezig met
bouwprojecten. Het scholenlandschap van de
stad en deel-gemeenten krijgt dus als het ware
een grondige facelift.
www.scholenvanmorgen.be

www.roeselare.be
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Roeselare KORT
OOK SCHOON GENOEG VAN
ZWERFVUIL?

DOE MEE AAN HET GROOT
BUURTENONDERZOEK

FIT, FITTER, FITST

DUURZAME WONINGRENOVATIE IN DE KIJKER

De afgelopen maanden kregen enkele
Tijdens de week van handhaving, 19-25

Infopunt Publieke Ruimte doet een onderzoek

speelpleinen een aantal beweegtoestellen

Halfweg september wordt in de Blekerijstraat

september, steken we een tandje bij in de

naar de manier waarop burgers hun buurt

op bezoek. Buurtbewoners konden op de

het ‘Huis van Morgen’ geopend. Stad, OCMW

strijd tegen zwerfvuil. Agenten, boswachters,

ervaren en in welke mate ze erbij betrokken

fitnesstoestellen aan hun conditie werken.

en een aantal commerciële partners sloegen de

gemeentepersoneel… zullen extra toekijken op het

zijn. Individuele burgers, buurtverenigingen,

In de maanden september en oktober staat het

handen in elkaar om een duurzaam gerenoveerde

naleven van de regels en berispen en/of beboeten.

wijkcomités en bewonersgroepen kunnen hun

mobiele fitnesspark op het Kerelsplein. Wist je dat

kijkwoning te realiseren. Niet toevallig is de

Laat het niet zo ver komen. Gooi je afval waar het

mening geven over de buurt waarin ze wonen.

er in het stadpark ook 10 vaste beweegtoestellen

kijkwoning in de Blekerijstraat. In die straat werd

thuishoort en maak samen met vele anderen werk

De resultaten moeten aan steden en gemeenten

staan? Je kan ze vrij gebruiken om er je

in 2014 gestart met het promoten van duurzame

van een proper Roeselare.

waardevolle informatie over de behoeften en

hele lichaam mee te trainen: armen, benen,

woningrenovatie via het proeftuinproject

Meer info: www.schoongenoeg.be

bekommernissen op buurtniveau geven.

schouders,… Bewegen is gezond: je verbetert er je

Duurzame (t)huis/Straat van Morgen.

Geef jij ook je mening? Vul het Groot

kracht, uithouding en lenigheid mee.

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het

Buurtenonderzoek online in via

van belang om onze woningen energiezuinig te

www.buurtenonderzoek.be

renoveren. Met de Straat van Morgen biedt Stad
Roeselare begeleiding en ondersteuning bij het
duurzaam renoveren van privéwoningen. Het

BESCHERM JEZELF TEGEN DE
GRIEP

doel is om zo veel mogelijk inwoners comfortabel
en energiezuinig te laten wonen.
In de Kijkwoning maak je niet alleen kennis
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Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen.

met een huis dat van boven tot onder duurzaam

Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige

gerenoveerd werd, je leert er ook over de

risicogroepen kan griep ernstige gevolgen

verschillende renovatiefasen.

hebben. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen

Geïnteresseerde inwoners en organisaties kunnen

met gezondheidsproblemen zoals diabetes of
een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten

een rondleiding aanvragen via 051 26 22 62 of
© Maarten Devolder

lieven.demolder@roeselare.be.

zich daarom het best vaccineren. Jaarlijkse
griepvaccinatie biedt de beste kans om zonder
griep de winter door te komen.
Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar

MANTELZORGCURSUS:
DEMENTIE EN NU

en voor risicogroepen wordt bijna de helft
rvuilers
le op ve
a contro
bak! Extr

BUZZY
vuilnisPAZZ NU VOORDELIGER
ort in de

Afval ho

terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is

Mantelzorgers van personen met dementie zitten

het griepvaccin gratis.

vaak met heel wat vragen, zorgen en twijfels. In
de cursus ‘Dementie en nU’ kunnen ze inzichten

0 1 6 met
Rdie2Roeselare
E
B
Dankzij de 3 betalersregeling
M
E
5 SEPT

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

korting bij aankoop van een Buzzy Pazz, Dat is

Binnen roken is nooit oké, ook niet onder

deelnemers ook andere mantelzorgers met wie ze

een busabonnement van De Lijn voor kinderen en

dampkamp, bij een open raam, in een aparte

hun ervaringen en zorgen kunnen delen.

mo 24 jaar.
jongeren tot enimet

kamer, en zeker niet in de wagen. Kan je het

Deze cursus werd uitgewerkt door het

Roeselaarse jongeren van 12 tot en met 24 jaar

roken niet laten? Rook dan buiten. Doe het voor je

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en

krijgen bij aankoop van zo’n busabonnement een

kinderen. Wat roken met je kinderen doet, ontdek

de Vlaamse Alzheimer Liga vzw.

onmiddellijke korting van 50 %.

je op www.nooitbinnenroken.be. Je leert er

Er zijn 10 sessies op dinsdagavonden tussen 11

Ga langs in de Lijnwinkel aan het station of surf

ook hoe je je huis rookvrij houdt en waarom je

oktober en 8 februari in het Thuiszorgcentrum,

naar school.buzzynet.be/naarschool om een

beter nooit in de auto rookt. Met een korte quiz

Brugsesteenweg 371 in Roeselare. Info en

Buzzy Pazz aan te vragen.

kun je je eigen kennis testen.

inschrijven: Thuiszorgcentrum 051 25 35 46

IN D E

De Lijn heeft, kunnen inwoners genieten van een
19-2
de

RSL#10

vaardigheden aanleren die hen versterken in hun
rol als mantelzorgers. Daarnaast ontmoeten de

e

enoeg.b

schoong

en kennis vergaren rond dementie maar ook

© BURO II & ARCHI+I

www.roeselare.be
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Afrikaanse cinema met RSL roots
Je bent jong en je wilt wat. Een langspeelfilm maken bijvoorbeeld. En waarom niet meteen voor
een uitdaging kiezen en in Oeganda filmen? De Roeselaarse regisseur Kjell Clarysse (29) maakt
zijn cinemadebuut met Papi, een thriller over een Congolese sapeur (aanhanger van de strakin-het-pak modestijl – nvdr.) en een West-Vlaamse zakenman. Die laatste wordt vertolkt door
Frederik Declercq (29) uit – hoe kan het anders – Roeselare.

Als begeleider van start-ups in onder andere

“Om toch alle scènes te kunnen filmen, regelden

Oeganda was Kjell Clarysse al een en ander

we snel een open vrachtwagen waarop we de

gewend, maar een film opnemen in Afrika is

moto monteerden. Met Papi bovenop reden we

een ervaring zonder voorgaande: “Het was het

door de straten van Kampala, de hoofdstad. Geen

grootste avontuur in mijn leven”, vertelt Kjell met

evidentie, dat is zeker.”

de glimlach op het gezicht. Als hobby-cineast
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werkte hij jarenlang aan een script tot hij zijn

Distributie via Nigeria

kans schoon zag. Met een beperkt budget van

Papi werd vorige zomer in 23 dagen opgenomen

15.000 euro – onder andere via crowdfunding

en wordt momenteel afgewerkt. “Het was zeer

gesprokkeld – verzamelde hij een team van

plezant, maar ook stresserend. Op een maand

Belgische en Afrikaanse cineasten en acteurs.

tijd moesten we alles regelen. En ook al heb je

Zijn oud-klasgenoot, jeugdvriend en acteur

alles zo goed mogelijk voorbereid, het was heel

Frederik mocht niet ontbreken: “Mijn eerste

vaak een kwestie van last-minute aanpassen

scène was een vrijscène met een lokale schone.

en alternatieven zoeken.” Kjells ambitie met

Achteraf bleek ze een van de bekendste actrices

Papi? “In de eerste plaats mijn spaarcenten

van het land”, lacht Declercq.

terugverdienen, dat zou al mooi zijn.” En als

Het bed van Moebarak

het even kan, scoren in het alternatieve en
Afrikaanse filmcircuit. “Het enthousiasme voor

Cinema maken in Oeganda is een

de film overstijgt nu al mijn verwachtingen. Er

aaneenschakeling van uitdagingen. Van

boden zich al twee distributeurs voor België aan

elektriciteitspannes op het slechtste moment,

en een Nigeriaanse filmverdeler die Papi in Afrika

van unieke locaties die met wat cash plots

wil lanceren. Ook twee filmfestivals staan op het

beschikbaar worden, van agenten die tijdens

programma. Voorlopig nog niet in Roeselare,

het spitsuur straten afzetten als ze horen dat

maar hopelijk komt daar snel verandering in.”

Europeanen een film in hun wijk maken en
van noodgedwongen wassen en plassen in

www.facebook.com/PapiTheMovie

de Nijl. “Om te filmen in de ambassade van
Egypte betaalden we de huisbewaker. Tot de
ambassadeur zelf aankwam. Hij was not amused
en we werden meteen buitengesjot. Maar
intussen konden we wel mooi filmen in het bed
van Moebarak. Dat is typisch Afrika: met wat
geluk is heel veel mogelijk, veel meer dan hier.
Zo belandde ook de lokale Alex Agnew op onze
set”, klinkt het. Tegenvallers waren er natuurlijk
ook. Bijvoorbeeld toen bleek dat de man die
Papi speelt, een extraverte mototaxichauffeur,
helemaal niet met een motor kan rijden.

© Marc Wallican

Acteur Frederik Declercq (links) en regisseur
Kjell Clarysse (rechts) trokken samen naar
Oeganda om een langspeelfilm in te blikken.

De Roeselaarse regisseur verzamelde een team
van Belgische en Afrikaanse cineasten en acteurs
rondom zich.
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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

#rsl #albrechtrodenbach

Algemeen
www.fotowedstrijd.roeselare.be
www.roeselare.be
Vooruitblikken met Steve
facebook.com/padelclubroeselare

Floor Bruggeman
@floorbgm
Kirsty

@destandaard en @demorgen kunnen er
niet langer omheen: @Stad_Roeselare =
wereldstad

Freddy Lepouttre

Finished my big wall on the blacklionstreet

Huisje welverhuurd

Klein beetje sterven
#sportstadiumroeselare

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.svkregioroeselare.be
Neem eens het stadscentrumm in
www.detuinderlusten.be
www.weekvandemobiliteit.be
www.fietstelweek.be

Nicolas Herman
@HermanNicolasNH
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Piep eens achter de schermen

Heerlijk weertje op #muntsummerspot ! Eten
en drank à volonté, wat moet een mens nog
meer hebben! #RSL #genieten
@Stad_Roeselare
Wietse

pieftie

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

facebook.com/StationsprojectRoeselare
UIT in Roeselare
www.openmonumentendag.be
www.uitinmidwest.be
www.fabriekenvoordetoekomst.be
www.roeselare.be/spelenmetdestad

Lorenz Jehs

www.facebook.com/unizo.roeselare
www.shoppingroeselare.be
www.kitchenbattle.be
www.11trail.be
www.burenbijkunstenaars.be
Bouger Bouger
facebook.com/bougerbougervzw
Twaalf om te bezoeken

#snapchat #geofilter

www.openbedrijvendag.be
Terug naar... de vernieuwde school

#architecture
#geometry
#perspective
#lichtmeridiaan
#zilverberg

www.scholenvanmorgen.be
Roeselare KORT
www.schoongenoeg.be
school.buzzynet.be/naarschool

Yannick®™
@YVandenberghe

www.buurtenonderzoek.be

Kinderen groeien rap, maar dat ons Noortje
#peuter #2jaar
naar de humaniora gaat.
Eva *imademydays*

RSL#10

Mario Lecluyze

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

www.nooitbinnenroken.be
Afrikaanse cinema met RSL roots
facebook .com/PapiTheMovie
www.roeselare.be
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Roeselare Kiekt - Alain Pattyn

RSL#10 Kiekt - Sarah Vens
Roeselare

