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De stationsbende

Bierbrouwers van bij ons

Zwierige zomer #VANRSL

Speelplein als tweede thuis
Annelies Vanhoutte staat deze zomer als hoofdanimator op het Kerelsplein tijdens
speelpleinwerking Speelodroom. Een bewuste keuze waar ze nog geen moment spijt van heeft
gehad.

Roeselare was voor mij, tot een vijftal jaar
geleden, enkel de stad waar ik dagelijks op
de schoolbanken zat en af en toe eens een
terrasje deed. Nu is, vooral het Kerelsplein, een
tweede thuis geworden. Ondertussen staan er
al vijf zonnige zomers met speelpleinwerking
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Speelodroom op mijn teller. Dag in dag uit

De Vriendenkring van den IJzerweg haalt hun mooiste herinneringen boven.

kinderen plezieren met de gekste toneeltjes,
de meest originele spelletjes en de grappigste
verkleedrolletjes die de kinderen ooit zagen.
Samen met een enthousiast team animatoren
zorgen we ervoor dat de kinderen de zomer van
hun leven beleven. We zijn meer dan collega’s, we
zijn een familie die iedere vakantie samenwerkt
en alle ideeën bundelt voor twee maanden
vol plezier. Deze zomer ben ik vijf weken
hoofdanimator. Ik vind het zeer fijn om een team
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te leiden en dingen te organiseren. In mijn eerste
jaren als animator organiseerde ik, samen met
andere enthousiaste animatoren, al een glazen
huis voor Kom Op Tegen Kanker, regelde ik een
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dansoptreden van de dubbelgangers van Baba

Lokaal en het vernieuwde de Coninckplein vormen een topcombinatie.

Yega en vierden we alle feestdagen van het jaar in
een week tijd.
Niet enkel kinderen van 6 tot 12, maar ook
kleuters en tieners tot 15 jaar komen ravotten.

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

•

•

•

•

11 juli (Feest van de Vlaamse gemeenschap)
Open: Toerisme Roeselare en KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur en Spillebad
21 juli (Nationale feestdag)
Open: Toerisme Roeselare en KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur en Spillebad

Wat wil je nog meer? Een hele dag samenwerken
met fantastische animatoren om blije gezichtjes
te toveren bij de kinderen. Ik zet me graag in voor
de jeugd en voor de toekomst van de stad. De
kinderen die komen spelen mogen nog wel enkele
zomers op mij rekenen.
Tot slot wil ik nog een warme oproep doen om

15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
Open: Toerisme Roeselare en KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken en stedelijke sportinfrastructuur

zelf animator te worden! Ben je 16 jaar of ouder?

Het Spillebad blijft open tot en met zondag 5 augustus. Op 27 augustus opent het nieuwe zwembad
Sportoase Schiervelde. Meer info in Roeselare KORT op pagina 24.

animatoren, het gezicht van een heuse

Aarzel dan zeker niet om ons team te vergezellen.
Deze zomer is Ensor, één van onze enthousiaste
wervingscampagne en samen met hem hopen we
ons team te kunnen vergroten en versterken!
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Vriendenkring van den IJzerweg
Iedere eerste donderdag van de maand komen ze samen in Au Damier op het Stationsplein. Met

Lucien Denorme: “We zijn allemaal oud-

we worden een jaartje ouder, hé. We behoren

een tiental zijn ze nog, de gepensioneerde NMBS-medewerkers. Samen met hun echtgenotes

personeelsleden van het station. Normaal

allemaal tot de 80-plussers en de nestor, Floran

vormen ze de ‘Vriendenkring van den IJzerweg’. Naast een hechte vriendschap en passie

verzamelen we met z’n tienen, maar Raymond

Noppe, bereikt binnen drie maanden zelfs de

voor kaarten hebben ze een jarenlange loopbaan bij de Nationale Maatschappij der Belgische

(Plettinck) moet vandaag verstek laten gaan.

kaap van 90.”

Spoorwegen gemeen. Speciaal voor ons werpen ze graag hun licht op ‘de statie van vroeger’.

Vroeger waren we met een hele bende, maar
Jullie zijn na bijna 60 jaar nog altijd een
hechte vriendenkring. Hoe ontstond die?
Lucien: “Onze groep gaat terug tot in 1962,
opgestart om medewerkers buiten de werkuren
met elkaar in contact te brengen. Een bal,
voetbalcompetities, daguitstappen in binnen- en
buitenland: de vriendenkring bloeide enorm. In
de jaren ’80 gingen vele collega’s met pensioen,
waardoor de groep zich omdoopte tot de
‘vriendenkring van de gepensioneerden’. Het
pintelieren op het bal ruilden we intussen voor
een kaartje leggen: we worden allemaal ouder,
maar ons goede contact bleef overeind.”
Hoe zag een werkdag in het station van
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Roeselare er vroeger uit?
Walter Sabbe: “Vroeger had Roeselare ook een
goederenstation. Wij werkten allemaal in het
goederendepot, waar nu de TRAX-site zich
bevindt. Daar laadde en loste men ’s ochtends,
in alle vroegte, en in de namiddag wagons en
vrachtwagens. Alles moest op tijd klaar zijn
omdat de treinen opnieuw moesten vertrekken.
Hard werk en op onze piekmomenten ook
stresserend door de tijdsdruk. Maar eerlijk:
door de ‘kameraderie’ tijdens en na het werk
vonden we ons werk plezant.”
Erik Bruggeman: “Ook de douane zat aan het
depot. Toen het destijds rommelde in Congo,
kwamen heel veel Belgen terug. Hele wagons
vol met kisten arriveerden uit Congo, en wij
moesten die één voor één openbreken. We
hebben véél gezien: kisten met ivoor die werden
aangeslagen, dat was toen ook al verboden. Of
kisten vol met tabak. Die werden gestockeerd in
het depot en uiteindelijk ook verbrand.”
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v.l.n.r.: Lucien Denorme, Walter Sabbe, Erik
Bruggeman, Floran Noppe en Etienne Messiaen.
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Bedankt
Nieuw station officieel open op 16 juni!
NMBS, Infrabel, De Lijn en Stad Roeselare slaan de handen in elkaar met als resultaat een volledig
vernieuwd station en stationsplein. Alle realisaties op een rijtje:
• Fonkelnieuw stationsgebouw met verhoogde perrons, roltrappen, liften, wachtinfrastructuur, ...
• Winkel- en kantoorruimtes
• Comfortabele zitbanken en realtime-informatieborden
• Uitbreiding van de fietsenstallingen
• Ondergrondse parking met plaats voor 550 auto’s
• Een autoluw en groen stationsplein met verbrede horecaterrassen, hoogstammige bomen, een
speelse waterpartij en een multifunctionele sportkooi

Wat zijn volgens jullie de grootste

bedienden en arbeiders. En in het café ook

veranderingen in vergelijking met

niet. Wij vormden één grote groep vrienden.

vroeger?

En je ging niet naar huis voor het werk gedaan

Erik: “De toestellen zijn er echt wel veel op
verbeterd.”
Floran Noppe: “De automatisering natuurlijk.

was. Niemand deed dat, we konden op elkaar
rekenen. Ik vraag me af of het er nu nog altijd zo
aan toegaat.”

Vroeger deden we alles manueel, van de
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slagbomen bedienen aan de overwegen tot de

Er is de laatste tijd heel wat veranderd

wissels verleggen. Het moet gezegd: het kon

in en rond het station. Wat vinden jullie

efficiënter en het verliep echt primitief. Maar zo

ervan?

ging dat toen, we stelden ons daar geen vragen

Floran: “Het resultaat oogt erg mooi. Maar het

bij. Het was hard werken, maar ik denk dat

station veranderde al veel in de loop der tijd,

niemand van ons een dag tegen zijn goesting

hoor. Wist je dat er vroeger meerdere stations

heeft gewerkt. Ik kwam zelfs elke dag met de
fiets van Harelbeke, elke dag 25 kilometer heen

bestonden, zoals in Rumbeke?”
Lucien: “Het is nu al een hele tijd geleden, maar

en 25 kilometer terug. Dat heb ik altijd met

binnenkort gaan we weer eens op stap met de

plezier gedaan.”

trein. Dan kunnen we alle veranderingen nog

Lucien: “Wij hebben nooit echt bazen gehad.
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eens van dichtbij bekijken. We zijn benieuwd!”

Er was geen verschil op de werkvloer tussen

Een treinkaartje derde klasse waarmee je op
een hard houten bankje mocht plaatsnemen.
Die oncomfortabele derde klasse werd
gelukkig afgeschaft in 1956.

Nele Neyrinck is dit jaar opnieuw meter van de speelcontainer in haar buurt. Zo’n
mobiele speelcontainer gaat open op vrijdagavond en blijft in elke buurt drie weken
staan. De laatste containers gaan open op 4 oktober, dus tot 26 oktober staan er
speelcontainers in Roeselare. Dit jaar zijn de containers opgebouwd in zes thema’s:
bouw, strand, circus, later als ik groot ben, reis rond de wereld en sport. Op het
einde van de zomer wint de beste peter of meter een bezoek van de ijsjeskar met een
gratis ijsje voor de hele buurt! Goesting om zelf peter of meter te worden van een
speelcontainer? Of om spelmateriaal te ontwerpen? Mail naar vrijetijd@roeselare.be.
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We moeten preus zijn op ons bier
Weinig zo verfrissend op een warme zomerdag als een biertje. Lang leve Belgisch
bier! En Roeselare in het bijzonder. Biersommelier Belinda Eelbode duikt in de rijke
brouwersgeschiedenis én -toekomst van onze stad. Op een zonnig terras, met een heerlijk biertje
in de hand uiteraard.

Slechts één officiële brouwerij in Roeselare

Het zure bier is uniek in de wereld. Rodenbach

overleefde en viert binnenkort haar 200-jarig

exporteert naar liefst 160 landen. En toch

bestaan: Rodenbach. Geliefd en geroemd in alle

kiezen Belgen nog steeds vooral voor blond bier.

windstreken. Belinda gidst op regelmatige basis

“Nochtans is de klassieke Rodenbach een easy

Russen, Amerikanen, Brazilianen of Afrikanen

drinker. Vergelijkbaar met een pintje, maar veel

rond in de brouwerij. Allemaal zijn ze dol op het

artisanaler gemaakt. En sinds kort ook in een

roodbruintje. “Weinig Roeselarenaars beseffen

geribbeld glas. Geef mij maar een Rodenbach in

hoe goed dat bier gebrouwen is en waar het

plaats van een pintje. Daar twijfel ik niet aan.”

allemaal gedegusteerd wordt. Rodenbach is
gewoon af. Na 200 jaar sleutelen en finetunen

Artisanale bieren

staat dat bier – ook in de huidige bierwereld –

De afgelopen jaren kwamen er enkele bieren

steeds op punt. We zijn daar niet preus genoeg

bij in Roeselare. Er is sinds kort zelfs een

op.”

nieuwe brouwerij: Bram’s Brewery. In Beveren

West-Vlaams schuimend erfgoed
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brouwt Bram Van Mullem – geboren en getogen
Roeselarenaar – sinds kort zijn Roeselaarse

Rodenbach is één van de hoogtepunten in de

Tripel. Daarnaast verrijken zogenaamde

rijke West-Vlaamse brouwersgeschiedenis. Met

brouwfirma’s het Roeselaarse bierlandschap. Die

363 bieren – eentje voor elke dag – staan we nog

brouwen hun bier niet zelf, maar maken wel de

steeds bekend als een bierprovincie. Belinda

receptuur of basisingrediënten in hun stad.

bundelde de brouwerijen en hun bieren in een

Daarnaast heb je Bert Van Hecke met BOM

boek: ‘West-Vlaams schuimend erfgoed anno

Brewery. Hij bakt zijn mout nog zelf, volgens de

2017’. Een distillaat van haar jarenlange passie en

oude traditie. Toen had elke brouwer zijn eigen

brede kennis.

mouterij.

Een goed bier vraagt om kwaliteitshapjes.
Dan ervaar je de smaakbeleving pas echt.
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“In 2003 ging ik aan de slag als gids bij

Nu is Bert nog de enige die in België zijn eigen

Rodenbach. Naast de gewone toeristen, kreeg ik

mout bakt. De nieuwe mouten zijn speciaal

steeds vaker ook mensen over de vloer die er meer

ontworpen per bier en artisanaal gemaakt.

van kennen. Ik had wel wat basiskennis, vooral

Ook de Brouwmoaten kwamen met een bier

vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, maar

op de proppen. De enthousiaste vrienden/

ik wilde meer weten.” Met een kordate aanpak.

bierliefhebbers sleutelden jarenlang aan hun

Na een cursus artisanaal brouwen, volgde Belinda

eerste blonde bier en na acht jaar testen en

een opleiding tot biersommelier. “Want bier moet

proeven, is ‘WUK’ op de markt. Daardoor is het

je proeven en niet gewoon drinken. Net daarom

boek van Belinda al aan een update toe. “Net

kies ik zelf voor eerder lage alcoholpercentages.

daarom zette ik er ‘anno 2017’ bij”, glimlacht ze.

En lekkere bijpassende hapjes.”

Zoals overal is er een voortrekker, die er met

www.roeselare.be
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kop en schouders bovenuit steekt. “Eigenlijk

De drie vrienden gingen er als studenten

Zowel thuis als bij feestelijkheden. “Zij staan

en salamiblokjes zijn. Een goed bier vraagt om

kan je onze lokale brouwerijen en brouwfirma’s

cantussen, wat hen mee stimuleerde om zelf een

naar mijn gevoel meer open voor artisanale

kwaliteitshapjes. Dan ervaar je de smaakbeleving

bijna altijd linken aan sterkhouder Rodenbach.

bier te brouwen.”

bieren”, licht ze toe. Bier heeft enkele grote

pas echt.”

Rudi Ghequire, de brouwmeester, is een echte
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voordelen ten opzichte van wijn. Het bevat maar

inspirator”, weet Belinda. “Bert van BOM Brewery

Een breed smakenpallet

half zoveel calorieën en alcohol. “Bovendien zijn

Bierproeven met Belinda

werkte jarenlang bij Rodenbach. De kennis over

De vraag naar speciaalbieren neemt toe. Dat

er veel meer smaken. Daardoor is bier perfect

Ook goesting gekregen in een Roeselaars biertje?

brouwerijen en brouwinstallaties van Bert is

merkt Belinda. Roeselare is helemaal mee met

voor foodpairing. Dat probeer ik de mensen

Belinda stelt je vier brouwerijen en brouwfirma’s

onvoorstelbaar. En ook de Brouwmoaten werden

zijn ruim aanbod lokale bieren. Vooral jonge

bij te brengen tijdens mijn proeverijen en

voor aan de hand van haar favoriete bieren.

aangestoken bij Rodenbach.

mensen grijpen sneller naar een biertje.

workshops. Neen, het moeten geen fletse kaasjes

Rodenbach Alexander

Roeselaarse Tripel

Triporteur Basta

WUK

00

Rodenbach

00

Bram’s Brewery

00

BOM Brewery

00

De Brouwmoaten

00

5,6 % Vol.

00

8,5 % Vol.

00

4,6 % Vol.

00

8 % Vol.

00

75 cl of 33 cl (nieuw)

00

33 cl

00

33 cl

00

33 cl of 75 cl

00

Foederbier – 2 jaar gerijpt

00

Blond – hergist op fles

00

Blond – hergist op fles

00

Blond

00

Gemacereerd met zure kersen

00

Met citrustoetsen

00

Met pasta en tomaat

00

Hopbittere afdronk

De brouwer

De brouwer

De brouwer

De brouwer

Al bijna 200 jaar brouwt Rodenbach roodbruine

Door zijn werk in de inoxsector raakte Bram

Bert Van Hecke is de enige biermaker in België

Drie West-Vlaamse studenten met een

bieren. Wereldberoemd en smakelijk geproefd.

Van Mullem gefascineerd door brouwers en

die zelf zijn mout bakt, in Rumbeke. Zijn

gemeenschappelijke passie voor brouwen

Ter gelegenheid van het nakend jubileum werd de

brouwerijen. Na een tijdje hobbybrouwen, besliste

kennis over brouwerijen en materiaal is enorm

ontmoetten elkaar in Gent. Na acht jaar testen

Alexander dertig jaar na zijn eerste succes nieuw

hij in de zomer van 2016 een cursus te volgen in

uitgebreid, met wortels bij Rodenbach, waar hij

en proeven, lanceerden ze in 2017 hun eerste

leven ingeblazen.

de brouwerijschool in Gent. Hij brouwt zijn tripel

jarenlang werkte. Met die mout laat Bert een heel

bier ‘Wuk’. Op en top West-Vlaams, met sterke

in Beveren sinds september 2017.

gamma Triporteur brouwen.

Roeselaarse roots.

Belinda: “Als ik door de week iets

De smaak

De smaak

De smaak

ga eten, bestel ik daar meestal

Belinda: “Een grote fan van tripel

Belinda: “Triporteur Basta is

Belinda: “WUK Blond + is een pittig,

een Grand Cru bij. De Alexander

ben ik zelf niet. Maar binnen zijn

even wennen. De combinatie van

amberkleurig tot blond, ongefilterd bier van hoge

heeft dezelfde kwaliteiten, met

categorie is de Roeselaarse Tripel

bier met de smaken van een

gisting met een mooie witte

toevoeging van kersen. Behalve

zeker geslaagd. Wie graag Duvel,

Italiaanse pasta is gewaagd. Maar

schuimkraag. De plus doet me

het vanille en hout proef je ook

Omer of Karmeliet drinkt, kan

je moet het eens proeven. Zelf kan

denken aan het relatief hoog

de zachte amandel van de

een Roeselaarse Tripel zeker

ik het wel appreciëren, al zou ik

alcoholpercentage, maar ook

kersenpitten. Ik hou van fruit

op prijs stellen. Vooral voor

er geen twee na elkaar drinken.

aan een +-palet van aroma’s

in de zomer, maar niet van

op een terras, maar ook bij

Een goed evenwicht tussen

en smaken. Maar WUK

het suikerzoete.

het eten.”

De smaak

zuur en bitter vinden, is een

proef ik allemaal?

De combinatie met het zure

kunst op zich. De Italianen

Koriander? Vanille?

van Rodenbach is voor

zullen er ongetwijfeld dol

Kruidnagel? Frisse

mij perfect.”

op zijn.”

citrushoppes? Het
bittertje blijft mooi
lang nazinderen.
Kortom: een dikke +
voor wie van een kruidig
blondje met een bittere
afdronk houdt.
Gezondheid!”
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Deze zomer krijgt verveling geen kans in Roeselare. Wandelen, fietsen, proeven, feesten, zingen,
dansen, workshops,… al je zintuigen worden geprikkeld in onze bruisende stad. We laten een
greep uit die zomerse mix vol spannende, interessante en leuke uitstapjes hier op je los!

DANSEN! DANSEN! DANSEN!

TRAX FESTIVAL

Met heel wat klinkende evenementen maakt
Roeselare haar faam als bruisende stad
dit jaar nog maar eens waar. Rock, jazz,
schlagers, blues, kleinkunst, western, pop,…
alle muzieksmaken passeren de revue. En
ook heel wat topbands en -artiesten staan nu
al te popelen om naar onze stad af te reizen.

1 september

22 juni
’t Vat van Rodenbach - Grote Markt
23 juni
Plein Publique - Noordhof, Noordstraat
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25 juni
Roeselswing - Stationsplein
30 juni
Sjamprock - Botermarkt
7 juli
Remorkerock Beitem - Kerkhofstraat 1
11 juli
Feest van de Vlaamse Gemeenschap Grote Markt

Het TRAX Festival blijft een constante.
Dat wil zeggen: een gratis stadsfestival
met een mooie muzikale affiche in het hart
van de stad. Dit jaar start het festival weer
met een aangepast kinderprogramma in de
namiddag. De Jeuk vzw Liveband for Kids
zal er namelijk de jongste fans entertainen.
Voor de oudere muziekliefhebbers kan
TRAX dit jaar een fantastische line-up
voorschotelen met Chackie Jam, Amery.
Discobaar A Moeder. De 2 absolute
headliners zijn Het Zesde Metaal en Daan.
www.traxfestival.be

PARIS MONTMARTRE
1 & 2 september
Een vaste waarde in het eerste weekend
van september: de kunstenaarsmarkt Paris
Montmartre. Kom gezellig slenteren in de
centrumstraten en tussen de vele kraampjes
op het kunstenaarsplein op de Grote Markt.
Passende animatie brengt je helemaal in de
Parijse sfeer.

WK VOETBAL OP
GROOT SCHERM
Ook in Roeselare kan je de Rode Duivels
deze zomer naar de wereldtitel schreeuwen.
Er komt namelijk een scherm van 45
vierkante meter op het Polenplein tijdens het
WK in Rusland. Bij het vorige WK stond het
groot scherm nog op het Stationsplein. Het
is de bedoeling dat alle matchen van de Rode
Duivels er getoond worden. Speciaal wordt
alvast de wedstrijd tegen Tunesië die op
Batjeszaterdag gespeeld wordt.

LOPEN IN DE ZOMER?
DAT KAN!
Zin om eens lekker te zweten en deel te
nemen aan een loopwedstrijd? Dat kan,
want de hele zomer lang zijn er tal van
loopwedstrijden in Roeselare en haar
deelgemeenten.

15

30 juni
De Rodenbach Run
1 juli
Roeselare 10 miles
8 september
Rumbeke loopt
www.roeselareloopt.be

21 juli
Nationale feestdag Botermarkt/Stationsplein/Grote Markt
1 september
Straatmuziekfestival Centrumstraten Roeselare
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EXPO ROESELARE
WORDT KUNSTGALERIJ
13 tot 17 juni
Elk jaar sluit de SASK het schooljaar af
met een ‘grootse’ tentoonstelling, in alle
betekenissen van het woord. Want dit
jaar gaan ze de uitdaging aan om EXPO
Roeselare om te bouwen tot een ware
kunstgalerij. Iedereen is welkom én de
toegang is gratis. Er is werk te zien van
leerlingen uit alle richtingen en van alle
leeftijden.
www.saskroeselare.be

RIDDERS EN NOORMANNEN
7 & 8 juli
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Wat zou je ervan zeggen om je te laten
terugflitsen naar de tijd van epische
gevechten, de tijd van middeleeuwse
legenden? Wil je ooggetuige zijn van
een gevecht tussen de Franken en de
Noormannen? Wil je een Béhourd-tornooi
(historisch Middeleeuws gevecht) bijwonen
en de ridders groeten?
De vereniging Zannekin biedt je al die
jeugddromen op een presenteerblaadje in het
Sint-Sebastiaanspark.

KERMIS IN DE STAD
Augustus is kermismaand in Roeselare en
haar deelgemeenten. Ambiance verzekerd,
met leuke, grappige, spannende en coole
attracties en héél veel entertainment. Denk
aan heerlijke oliebollen smullen en daarna
doodsangsten beleven in het spookkot.

6 - 10 juli
Beitem Kermis - Parking Kerk
14 - 15 juli
De Vinke Kermis - Groene Herderstraat/
Blinde Rodenbachstraat

WERELDOORLOG I:
VLIEGENIERS
18 & 19 augustus
Een leerrijke tentoonstelling met
replica’s van vliegtuigen uit WOI,
lezingen, gidsbeurten, overvliegende
oldtimervliegtuigen, simulatie van
een luchtgevecht met Rode Baron
en videomapping in een klank- en
lichtspektakel. Plaats van dit unieke
gebeuren: Kasteel Rumbeke, Sterrebos &
Bergmolenbos

24 - 28 augustus
Roeselare Kermis - centrumpleinen

15 augustus
Maak je klaar voor hét kinderfestival van
het jaar! Je kan er op de foto gaan met alle
Ketnet-artiesten, meedoen aan supercoole
spelletjes en genieten van een fantastische
show met je favoriete Ketnet-gezichten! Sien
en Thomas, Ketnet Musical, Olly Wannabe,
Nachtwacht en De KetnetBand maken er
samen met jou een spetterende dag van.
Voor de allerkleinsten zijn Kaatje, Viktor en
Kamiel van de partij.

www.ketnet.be

3 - 6 augustus
Rumbeke Kermis - Kerkplein
10 - 13 augustus
Beveren Kermis - Sint-Germanusplein

KETNET ZOMERTOUR

OP HET (STATIONS)PLEIN
Deze zomer is het gloednieuwe stationsplein
de plaats waar alles samenkomt en waar
bewoners en bezoekers van Roeselare elkaar
ontmoeten.
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SOUL
Optredens van Man On Fire & The Soul
Soldiers
Zaterdag 30 juni - 18 u.
MUSIK AM BAHNHOF
Optredens van Stone Age Cadilac, Irish
Coffee, Neander, Strange Brew,
Iedere woensdag van 11 juli t.e.m.
15 augustus, telkens om 20 u.
BAL POPULAIRE
Optredens met o.a. Memory Claude François
avec Ludovic Tournay
Zaterdag 14 juli - 18 u.
GROOT KINDERFESTIJN
Springkastelen en optredens van o.a.
JEUK en BLITZ
Zaterdag 18 augustus - 15 u.
CUBAN SALSA NIGHT
Live salsaband Sonbacan met introductie
Salsa door dansschool SalsaRoeselare
Zaterdag 25 augustus - 18 u.

RSL#18

Ontdek het volledige aanbod van activiteiten
tussen 21 juni en 21 september op
www.zomervanrsl.be of in de gratis
brochure die je ij de dienst Toerisme in de
Paterskerk kan afhalen.

www.roeselare.be

Samen voor een proper Roeselare
Zoals je alvast hebt gemerkt, willen we Roeselare netter en mooier maken. We spannen ons in om
het afvalbeleid te verbeteren en de straten te verfraaien. Dat doen we met z’n allen. Iedere schakel is
belangrijk in dit netwerk van mensen, jij dus ook! Want vele kleintjes maken een groot. Ontdek hier wat
jij kan doen om je steentje bij te dragen.

Stickers helpen bij glas sorteren

18

Feestje gehad? Wat nu met al dat glas? Naar de

Textielcontainers:
er mag meer in dan je denkt!

glasbol! Maar… glas sorteren lijkt eenvoudig,

Vakantie is onthaasten. En onthaasten is ook

en toch worden er nog veel fouten gemaakt. De

ontspullen. Want ontspullen maakt meer ruimte:

groene en rode stickers kunnen je daarbij helpen.

in je huis én in je hoofd! Met heel wat van die

Door ze op aparte dozen of curverboxen te

onnodige ballast kan je terecht in de herkenbare

plakken, sorteer je thuis al juist.

beige textielcontainers. Daar mag trouwens meer

De doos met de groene sticker breng je weg naar

in dan je denkt. Naast kledingtextiel, mogen ook

de glasbol, de inhoud van de rode doos kan je

accessoires zoals riemen en tassen, beddengoed

kwijt in het recyclagepark. Haal jouw gratis

(dekens en hoofdkussens), handdoeken,

stickers op aan het onthaal van het stadhuis

tafelkleden, speelgoedknuffels en zelfs propere

(Botermarkt 2), het Vrijetijdspunt (Zuidstraat 17)

lappen in de textielcontainer. Niet alles hoeft

en Toerisme Roeselare (Paterskerk).

perfect herbruikbaar te zijn. Zorg ervoor dat het

Glasbollen duiken onder
Op het vernieuwde de Coninckplein vind je

textiel droog en proper is, in een gesloten zak
gedeponeerd wordt en je zit helemaal goed!

herken je aan de twee inwerpzuilen die netjes

Hou je het zelf ook
een beetje netjes?

naast elkaar staan: eentje voor gekleurd glas en

Wandelen en fietsen, het zijn dé lievelings-

eentje voor transparant wit glas. Ondergrondse

activiteiten van de Roeselarenaar tijdens de

glasbollen passen beter in het straatbeeld,

zomer. Samen met een hapje en een drankje op

trekken minder sluikstort aan en veroorzaken

onze prachtige terrasjes uiteraard of een picknick

minder geluidsoverlast.

in onze groenere zones.

Ook op deze sites komen dit jaar nog

Omdat we ook willen dat de mensen die na ons

ondergrondse glasbollen: Kattenstraat, Pastoor

komen evenveel kunnen genieten van alle mooie

Slossestraat, Onze-Lieve-Vrouwemarkt,

plekjes: hou je het zelf ook een beetje netjes?

Botermarkt en de Beverseaardeweg.

Respecteer het milieu en zorg niet voor overlast

de eerste ondergrondse glasbol. Zo’n glasbol

Oeps, hondenpoep!
Je kent het wel: je bent op stap en, oeps, plots

door lawaai of afval. Goede afspraken maken
goede vrienden!

moet je uitwijken voor hondenpoep. Niet

Frisse ideeën?

fraai om te zien en naast het risico van poep

Heb je zelf ook opmerkingen of frisse

aan je schoenen zorgt dat in de zomer ook

ideeën? Laat ons die gerust weten via het

voor geurhinder erbovenop. Maar het kan nu

contactformulier op de website.

anders! Want verspreid over de stad staan er al
een 38-tal buizen waar hondeneigenaars hun
hondenpoepzakje in kwijt kunnen. En er komen
er nóg bij! Geen buis in de buurt? Dan kan het
zakje ook in een straatvuilnisbak of neem je het
gewoon mee naar huis, toch?

www.net.roeselare.be
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Zonnige groetjes uit RSL
Leve de zomervakantie! Eindelijk tijd voor speelplezier én heel wat kampen. Maar terwijl
Roeselare zijn dochters en zonen uitstuurt naar kampplaatsen in binnen- en buitenland,
bivakkeren andere jeugdbewegingen in onze stad. De meisjes van Chiro Ejo uit Dendermonde zijn
deze zomer al voor de derde keer te gast in RSL.

Spelen, kampen bouwen, met de vrienden en

Gezelligheid troef

vriendinnen de wijde natuur verkennen: voor

Zoals het hoort bij een jeugdbeweging, krijgt

een geslaagd zomerkamp met de jeugdbeweging

de kampplaats een gepaste make-over door

hoef je het heus niet altijd ver te zoeken. Want

de leiding van Chiro Ejo. Compleet in thema.

terwijl onze jongeren vaak de Ardennen of

Bij de vorige editie stond alles in het teken van

andere regio’s opzoeken, blijkt ook Roeselare een

safari. Wat de nieuwe zomer brengt, is nog een

ideale kampplek. Vraag het maar aan de meisjes

goed bewaard geheim. “Sowieso zullen we ons

van Chiro Ejo uit Appels, een deelgemeente

goed amuseren. Met een groot kampvuur op de

van Dendermonde. Na hun vorige bezoek aan

laatste avond als apotheose. Ik ben er zeker van

Roeselare, nu drie jaar geleden, verblijven ze deze

dat deze zomer even legendarisch, plezierig en

zomer met de ganse groep opnieuw in kamphuis

warm wordt als drie jaar geleden. Letterlijk en

Het Rokken.

figuurlijk.”

Een warme omgeving
20

Schrik dus niet als je in juli een groep meisjes
ziet met een Oost-Vlaamse tongval en bruisende

Het Roeselaarse bivakhuis is tien dagen lang het

energie. Integendeel: schenk ze een warme

centrum van de wereld voor de chiromeisjes. Een

glimlach. Zo voelen ze zich meteen weer thuis. En

groot deel brengen ze door op het kampterrein

geef ze gerust tips voor uitstappen of andere leuke

zelf. De kampsite ligt in het groen en biedt heel

plekken in de stad. “De winkelstraat weten we al

wat vrije ruimte om te spelen. Maar daar blijft het

liggen”, lacht Leen.

niet bij. Net als bij hun vorige verblijf plannen ze
enkele uitstappen in de stad. “In 2015 speelden
we een stadsspel en een bosspel. De mensen die
we tegenkwamen waren allemaal vriendelijk en
behulpzaam. Roeselare was voor ons meteen
een warme omgeving”, vertelt leidster Leen Van
Dooren.
Die gastvrijheid is een extra troef voor een
geslaagd kamp. “Met de Chiro gaan we
traditioneel met de ganse groep samen op kamp.
Dat is tien dagen amusement, vriendschap en
onvergetelijke herinneringen. Als één grote
familie.” In Roeselare dus. Met ook de jongste
chiroleden erbij: “Onze jongste speelclubbers
blijven maar vijf dagen. Maar dat we de eerste
helft van het kamp allemaal samen zijn, is voor
ons heel belangrijk.”

“Ik ben zeker dat we een even legendarische en
plezierige zomer zullen beleven als drie jaar
geleden “, blikt leidster Leen Van Doren vooruit.
RSL#18

www.roeselare.be
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Lekker lokaal!
Ronny Servaege (62) en Kristien Seys (56) zijn bekende gezichten op de Lokaalmarkt. Je weet wel,

met groenten ofwel vis met groenten. We eten

graantje moeten meepikken, vallen weg.

de overdekte boerenmarkt die elke vrijdag plaatsvindt in de Sint-Amandskerk. Ronny en Kristien

telkens maar één type groente. Per maaltijd

Het is wraakroepend dat het voor de boeren

mag je echte foodies noemen, met een hart voor pure en (h)eerlijke producten.

variëren we ook die groente, waardoor je na één

soms meer kost om hun product te produceren

week veertien verschillende groentesoorten hebt

dan wat ze ervoor krijgen.”

gegeten. Daarnaast houden we bij de keuze van
ons fruit en groenten rekening met het seizoen

Héél veel redenen om te gaan dus. Als je er

en zelfs, in de mate van het mogelijke, met de

één moet uitpikken, welke is dat dan?

kleur! Eten we ’s middags komkommer, dan

Kristien: “Voor mij betekent Lokaal echt het einde

nemen wij bijvoorbeeld geen groene appel en

van de werkweek. Op vrijdag probeer ik tijdig te

eten we ’s avonds geen broccoli. Ook alles wat

stoppen met werken om samen met Ronny naar

bewerkt is, schrappen we van onze lijst. Vers,

Lokaal te kunnen gaan. Eerst inkopen doen

puur voedsel geniet onze vurige voorkeur.”

voor het weekend en dan gezellig keuvelen aan
de bar met een lokaal hapje en drankje. Pure

Lokaal heeft heel wat troeven: gezellige

ontspanning!”

bar, kinderatelier, online bestelplatform,
enzovoort. Wat is voor jullie de
meerwaarde van Lokaal?
Kristien: “De versheid van de producten betekent
voor ons de grote meerwaarde. ’s Morgens
geplukt en ’s avonds op je bord. Je merkt ook

22
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aan de producten dat ze vers zijn. Die mooie gele
kleur van de eidooiers bijvoorbeeld, die liegt er

www.lokaalmarkt.be

niet om.”
Ronny: “In Lokaal hebben we onze vaste boeren
die altijd met veel liefde en passie uitleg
geven over hun product. Een kwartier lang
discussiëren over het verschil tussen bloem en
meel, het kan er allemaal. We appreciëren ook
enorm de afwisseling bij de standjes. Zo kan je
© studio#pointu

Vertel eens, wie zijn jullie en hoe past

Kristien Seys: “En goed eten! We houden ervan

Lokaal in jullie verhaal?

om eens op restaurant te gaan, maar kokerellen

Ronny Servaege: “We zijn beiden werkzaam

ook zelf graag en winkelen in Lokaal hoort daar

geweest in de voedingssector. Ik was

bij. Iedere vrije vrijdagavond vind je ons op de

chauffeur-magazijnier in een groothandel voor

Lokaalmarkt. Als we ‘s avonds niet kunnen gaan

voedingswaren die leverde aan rusthuizen,

en de weersomstandigheden laten het toe, dan

ziekenhuizen en scholen.

gaat Ronny in de namiddag met de fiets. We zijn

Nu ben ik gepensioneerd, terwijl Kristien

absolute fans van het eerste uur!”

nog steeds als sales support werkt in een

vaak iets nieuws krijgen. Het wekelijkse aanbod

Lokaal: da’s voor ons
pure ontspanning!

Koken is een echte hype tegenwoordig.

ze onder andere in voor de opmaak van

Volgen jullie bepaalde stromingen?

overheidsopdrachten. Mijn dagen vul ik nu met

Ronny: “We eten al vier jaar ‘anders’, volgen onze

staat altijd op de website.”
Kristien: “Online bestellen deden we nog nooit,
want we gaan er te graag zelf naar toe. Maar
moeten we zeker eens uitproberen.”
Ronny: “Ook belangrijk: de boeren krijgen een
eerlijke prijs voor hun producten. Lokaalmarkt

de dingen die ik graag doe: wandelen, fietsen,

‘eigen keuken’ en ons ‘eigen boek’. Daarbij ligt

brengt de producent onmiddellijk in contact met

tuinieren, reizen,…”

de nadruk steeds op twee producten: ofwel vlees

de consument. De tussenschakels die elk hun

RSL#18

Op vrijdag 22 juni verwelkomt Lokaal
samen met de omliggende horecazaken het
vernieuwde de Coninckplein.
Zij ruilen het historische plein in voor een
groene ontmoetingsplaats dat vanaf 22 juni
terug toegankelijk is voor het ruime publiek.

Een groene oase van rust
•

het is een goeie oplossing bij tijdsgebrek. Dat

voedingsgroothandel in Brugge. Daar staat

Feestelijke opening van het
de Coninckplein

lik een lekker ijsje op de ruime zitbanken
en sla een babbeltje
•
geniet onder de dubbele platanenrijen
van de lommerte op een hete zomerdag
•
koop lekkers op Lokaal en picknick met
vrienden en familie op het grasveld
Leven als God in Frankrijk dus, maar dan in
eigen stad… onder het goedkeurend oog van
Albrecht Rodenbach! Ook dat is de zomer
#VANRSL!

www.roeselare.be

Roeselare KORT
PREMIE VOOR STERILISATIE/
CASTRATIE/REGISTRATIE
HUISKATTEN
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HOTSPOTS #VANRSL

AANPAK VEILIG BEHEER
VAN PERSOONSGEGEVENS

TE GROTE PORTIE?
VRAAG EEN RESTORESTJE

We vroegen aan vijf bekende Roeselarenaars
welke hun lievelingsplekken om te winkelen

Wat doet Stad Roeselare met de nieuwe Europese

Is je portie op restaurant ook vaak te groot? Vraag

Stad Roeselare geeft een premie aan inwoners

zijn in Roeselare. Steven Degryse, Leylah

wetgeving rond privacy voor het gegevensbeheer?

dan een Restorestje. Dat is een overschotdoos

die hun kat laten steriliseren of castreren

Alliët, Enora Oplinus, Geert Deraeve en Rani

We gebruiken jouw gegevens enkel voor wettelijke

geschikt voor voeding, die zowel in de diepvries

en registreren. Het gaat over 30 euro voor

Linseele stelden elk een prachtige top 10 samen.

opdrachten of opdrachten van algemeen belang.

als in de microgolfoven mag.

sterilisatie, 10 euro voor castratie en 10 euro

We goten alles in vijf toffe winkelroutes langs

De overheid beschikt al over heel wat gegevens.

Op www.klimaatswitch.be vind je een overzicht

voor het chippen en registreren van een huiskat.

de geselecteerde zaken, te herkennen aan de

We zullen je bijgevolg niet vragen naar gegevens

van de restaurants die deelnemen. Vraag er

Maximaal twee huiskatten per gezin komen in

etalagesticker. In die winkels kan je de routes in

waarover we al beschikken. En indien nodig,

gewoon zo’n doos om je overschot in mee te

aanmerking voor de subsidie.

een handig zakformaat verkrijgen, maar je kan ze

vragen we jouw toestemming om jouw gegevens

nemen. Of breng je eigen overschotdoos mee. Zo

De maatregel moet het aantal zwerfkatten en

ook digitaal volgen. Steven Degryse, beter bekend

te verwerken. We bewaren alle gegevens in ons

gaat niks verloren en blijf je langer genieten van

het aantal katten dat in het asiel terechtkomt in

als Lectrr, creëerde voor iedere bekende persoon

archief zoals dat wettelijk verplicht is. Gegevens

de heerlijke maaltijd.

toom houden. Niet-gesteriliseerde katten hebben

een leuke cartoon voor de Hotspots #VANRSL.

worden niet langer dan nodig bijgehouden en

tot twee keer in het jaar een nest kittens. En de

Meer info op www.roeselare.be

worden daarna veilig vernietigd.

enige afdoende manier om dat te voorkomen, is

De burger blijft baas over zijn eigen gegevens.

sterilisatie of castratie. Geregistreerde katten

Je kan altijd opvragen wat we van jou

kunnen dan weer sneller naar hun baasje terug.

bewaren. Je kan je gegevens laten verbeteren

Meer info en een aanvraagformulier vind je op

of verwijderen voor zover de wet dat toelaat.

www.roeselare.be

Stad Roeselare stelde een functionaris voor
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gegevensbescherming aan. Die medewerker
bewaakt enerzijds de wettelijke toepassingen.
Anderzijds staat hij de burger bij als er vragen
over of aanpassingen van persoonlijke gegevens

HET VERLEDEN ONTVANGT DE
TOEKOMST
Leerlingen uit zes Roeselaarse basisscholen

zijn. Meer info: www.roeselare.be/1788

INSCHRIJVEN VOOR
STAP EN SASK

namen het verleden en heden onder de loep en

OVERGANGSREGELING
ZWEMBADEN

VOORDELIGE EN VEILIGE
VERVOERCHEQUE

ontwikkelden een nieuw en eigen toekomst-

Wie volgend schooljaar wil starten aan de STAP

en droombeeld voor onze stad. De leerlingen

of SASK kan reeds in juni inschrijven.

Roeselare biedt vervoercheques aan voor

gingen op onderzoek in hun buurt en namen

Meer info en inschrijven op www.stap.be of

jongeren tussen 16 en 25 jaar en voor houders van

deel aan creatieve ateliers zoals architectuur

www.saskroeselare.be.

een vrijetijdspas. Met een vervoercheque betaal
je voordelig voor een taxirit of een rit met De

en animatiefilm. Daarna werden hun ideeën
gerealiseerd in unieke kunstwerken.
Zo willen de leerlingen de Ooststraat omtoveren

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Link-minibus.
Jongeren kunnen hun cheques enkel gebruiken

Vanaf 6 augustus is het Spillebad gesloten. Tot

tot een prachtige rivier, komt er op het

de opening van het nieuwe zwembad Sportoase

Munitieplein een dierencentrum met veel

Schiervelde kan je zwemmen in het zwembad van

ambachten en wordt ARhus omgeven door

Op 14 oktober 2018 trekt de Vlaamse kiezer

stappen is een ritje met een taxi of De Link

Izegem tegen inwonerstarief. Er zullen bovendien

bomen met hangmatten waar je rustig kan

naar de stembus om nieuwe gemeente- en

voortaan dé manier om thuis te komen.

shuttlebussen rijden tussen het Spillebad en het

lezen. Benieuwd welke originele ideeën er nog

provincieraadsleden te kiezen. In het volgende

Houders van een vrijetijdspas mogen de

Krekelbad op woens-, donder- en zaterdag (8, 9,

uit dat project voortkwamen? Kom dan op 16

nummer van het stadsmagazine geven we meer

vervoercheques 7 dagen op 7, 24 uur op 24

11, 16, 18, 22, 23 en 25 augustus).

en 17 juni van 10 tot 16 uur naar de TRAX-site

informatie over enkele praktische regelingen.

gebruiken. De vervoercheques worden verkocht

Heen: 14, 15, 16 en 17 uur.

(Beversesteenweg 67), de startplaats voor een

Zit je al met vragen? Op www.vlaanderenkiest.be

in het Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17.

Terug: 14.40, 15.40, 16.40 en 17.40 uur.

parcours langs 38 inspirerende kunstwerken.

vind je al heel wat antwoorden.

Meer info: www.roeselare.be

in het weekend, in vakantieperiodes en op
feestdagen tussen 19 en 7 uur. Na een avondje

Spelende kinderen baas!
Je weet dat de zomer eraan komt als je volop roze donuts in de stad ziet opduiken. Want de roze

Urban Art

donut staat symbool voor maandenlang speelplezier en een reeks machtig toffe projecten voor

Urban Art is een sociaal-artistiek project, waarbij

onderwijs in het project Rust & Welzijn en

kinderen in Roeselare. En ja hoor, ook deze zomer ziet er weer superinteressant uit! Net zoals

de Stad met verschillende partners kunst in

Work In Progress willen we een mobiele

vorige jaren gaan we met het project ‘Spelen met de stad’ samen met kunstenaars en bewoners op

het straatbeeld wil brengen. Het project geeft

speleobox maken. Als onderwerp kozen de

zoek naar mogelijkheden om het stadscentrum speelser te maken. Samen steken we de publieke

kinderen en jongeren de kans om op een creatieve

jongeren voor de titel 'Down the rabbit-hole'

ruimte in een nieuw kleedje. Hier lichten we alvast een tipje van de sluier op.

manier het straatbeeld mee te veranderen. De

naar Alice in Wonderland. Het wordt een

input kan uit verschillende werkvormen bestaan

uitdagende, opvallend ingeklede speleobox

en de realisaties kunnen zowel tijdelijk als

met licht- en geluideffecten, met de zoektocht
naar jezelf en het aanleren van sociale

•

Samen met de jongeren van het deeltijds

Clubhuis voor kinderen

Speelbomen

Begin juli strijken de mannen en vrouwen van

Achter het planten van een boom zit altijd een

permanent zijn. Er is telkens aandacht voor het

Wildebras neer in Roeselare om er in enkele

verhaal en een avontuur. Het is nog leuker te

proces dat door de deelnemers doorlopen wordt.

verborgen groene parels een clubhuis voor de

bedenken welke avonturen en verhalen er zullen

kinderen te maken.

volgen als de boom geplant is. In plaats van een

met de klimmuren, voorzien we opdrachten

boom om te hakken, planten we een boom. Niet

op grote borden. Die opdrachtjes zorgen

zomaar een boom, maar een speelboom! Dat is

dat kinderen (samen met hun ouders)

een zorgvuldig uitgekozen boomsoort met een

plezier maken en dat men ook vlugger in

heel specifieke takstructuur die perfect geschikt

interactie treedt. Dat tovert bijgevolg ook bij

vaardigheden als doelstellingen.
•

is om mee te spelen en in te spelen. Klimmen,

voorbijgangers een glimlach op het gezicht!

klauteren, schommelen, springen. Of een
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Op verschillende plaatsen, en in combinatie

•

Een vaste waarde tijdens de zomer op

boomhut, een touwladder, een hangmat aan een

het stationsplein: de zomerspeelplaats.

stevige tak. Binnen het project ‘Spelen met de

Kinderen kunnen zich uitleven op het

stad’ zijn we sinds vorige maand van start gegaan

© Stefaa n Beel

met het aanplanten van die speelbomen.

tijdelijke speelplein. De zomerspeelplaats
biedt gratis fun en plezier en is een fijne
ontmoetingsplaats voor jong en oud dicht bij

Denk maar aan een grauwe fietstunnel omtoveren

de terrasjes op het stationsplein!

tot een toffe toegangspoort tot de stad of een
smal steegje gebruiken als ideale locatie voor
een lichtsculptuur/projectie door het ontbreken
van zonlicht. Door street art te combineren met
projectie wordt het steegje zowel overdag als
’s nachts omgetoverd tot een uitnodigende plek.

© Simon Verschelde

Spelend bewegen
In de voormiddag gaan ouders en kinderen

Al spelend oefenen kinderen onbewust hun

samen met Wildebras aan de slag om in elke

sociaal-emotionele en communicatieve

zone de aanzet te geven voor die bouwdorpjes.

© Jonas Lampens

In de namiddag wordt er aanvullend een

vaardigheden. Dat is het opzet van spelend
bewegen, en met deze acties is spelen kinderspel:
•

gratis wildebrasactiviteit georganiseerd op die

Bestaande muren in het stadscentrum

groenzones. Zet je al maar schrap om kampen

Verder gaan we met de kinderen en ouders

transformeren we tot klimmuren. Een saaie

te bouwen, een eigen speeltuin te maken, een

uit de buurt aan de slag voor het uitwerken

wandeling met mama en papa wordt plots een

knikkerbaan te maken en veel meer. Bovendien

van de groenzones. Het bestaande groen

heel avontuur.

blijven de groenzones gedurende de hele zomer

wordt omgevormd tot speelgroen en met het

een experimentele plaats en mogen kinderen

snoeiafval worden er onder andere nestkastjes,

er tijdens het weekend nagenoeg geen auto’s

er voortdurend aan voort timmeren, afbreken,

indianentipi’s, knikker- en waterbanen of een

geparkeerd. Van die gelegenheid maken we

Voor meer info, alle data en nog veel zotte zaken

opnieuw bouwen en spelen. Spelende kinderen

insectenhotel gemaakt.

gebruik om de parking om te vormen tot een

deze zomer in Roeselare:

terrein waar kinderen in het weekend naar

www.spelenmetdestad.roeselare.be

baas!

•

© Marc Wal lican

Op de parking van de Stedelijke Ateliers staan

hartenlust kunnen basketten.
RSL#12

www.roeselare.be
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Hou je hoofd koel
Zonnebril in de aanslag, rosé op het terras, uitstapje met vrienden. Alles is beter én heter tijdens
de zomer. Dankzij onze sterrentips is omgaan met tropische temperaturen een koud kunstje en
voel je jou als een raket de hele zomer lang!

Eet frambozen of watermeloen
Stop je lakens in de diepvries
Leg je beddengoed even in het vriesvak voor
je gaat slapen. Stop ze wel in een plastiek
zak, tenzij je graag indommelt bij de geur van
een diepvriespizza. Als je ook nog een frisse
douche neemt ’s avonds, kruip je lekker koel
in bed. Slaap niet naakt, maar draag een los
katoenen T-shirt. Dat neemt je zweet op.

Spaar je lichaam en je spijsvertering. Eet over
het algemeen lichte maaltijden, zeker
‘s avonds. Zet die steak-friet dus beter eventjes
aan de kant. Fruit zoals watermeloenen, appels,
bananen of frambozen vullen je vocht- én
zoutgehalte aan. Da’s belangrijk als je veel zweet.

Drink warme thee
Ja, het liefst haal je een koud blikje uit de
koelkast. Maar kijk eens naar mensen in
woestijngebied: zij drinken liters thee. Door
de thee ga je zweten en koelt je lichaam af.
Koude drank geeft een verfrissend gevoel,
maar verhoogt je temperatuur nadien. O ja,
vermijd koffie! Cafeïne droogt je lichaam uit.

Harken in plaats van sproeien
Spaar water tijdens lange periodes van
droogte. Gras hoef je niet te besproeien, dat
herstelt zichzelf. Kreunt de rest van je tuin
onder de droogte? Hark de grond op om de
bodem luchtig en vochtig te houden. Dat
werkt even goed als twee keer sproeien.

Zoek je witste T-shirt
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Lichte kleuren weerkaatsen de zon,
donkere absorberen ze. Diep dus de
lichtste kleuren uit je kleerkast op. Wit?
Helemaal perfect voor een ‘koele’ outfit.
Helaas geldt dat niet voor je witte benen.
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Geniet van een raketje
Je beddengoed zit al in de diepvries, maar
laat zeker nog wat plaats over voor een
lading raketjes, de overbekende waterijsjes
in raketvorm. Want het eten van zo’n
verrukkelijk fris raketje schiet je als een
komeet naar de zevende en zomerse hemel!

Wespen, bijen, hommels

Teken voor een tekenvrije zomer

Smeren, smeren, smeren
Smeer je goed in met een voldoende hoge
beschermingsfactor. Herhaal elke twee
uur, zeker na het zwemmen of zweten.
Zoek op tijd de schaduw op. Tussen 12 en
15 uur vermijd je beter de zon.

Verkoel jezelf, begin bij je voeten
Snelle verkoeling zonder douche? Vul een voetbadje.
Dompel je enkels mee onder voor een optimaal effect.

De zomer is hét moment bij uitstek om te
ravotten in het bos. Met de nodige aandacht
voor teken beleven de kinderen de tijd van
hun leven. Controleer geregeld of ze geen rode
bultjes hebben die wijzen op tekenbeten. Check
vooral warme, vochtige plaatsen zoals de oksels
of knieholtes goed. Stop de broekspijpen van
een lange broek in hun sokken en gebruik
insectenwerende producten met DEET om de
beestjes geen kans te geven.
Alle remmen los!

Zit je met een wespennest? Verwittig de
brandweer via 051 80 60 00. Om het nest
te verdelgen betaal je 48,40 euro. Als blijkt
dat het om hommels en bijen gaat, dan
onderneemt de brandweer geen actie (en is er
ook geen factuur). In dat geval moet je contact
opnemen met een imker.

Ventilator + ijsblokjes
= frisse nevel
Plaats een bakje met ijs of ijsblokjes voor je
ventilator. De frisse nevel op je huid is meer
dan deugddoend. Ventileer ook je woning
door ramen en deuren open te zetten als
het buiten wat afgekoeld is.

Sociale media #VANRSL
We tweeten, facebooken, delen foto’s en updates over Roeselare dat het een lieve lust is.
Draag vooral ook jouw steentje bij: deel je fraaiste foto’s met, over of in de stad op Instagram met
#IGRoeselare. Of zet je foto’s op Roeselare Kiekt: www.fotowedstrijd.roeselare.be.
Wie weet kom je dan wel in één van de volgende magazines #VANRSL.
Tegeltuintje
Dankjewel
Roeselare
#groenintstad
#leukinitiatief

Luc Feys
@LFeys
Deze Koninginnenpage kunnen spotten in het
Sterrebos. #koninginnenpage #Sterrebos
#roeselare #vanrsl #Rumbeke #Swallowtail
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Bel GRATIS: 1788
Mail: 1788@roeselare.be
Surf: www.1788.be

Donald Deblaere

WhatsApp: 0499 92 1788

Mathieu Pacqueu
@djpacqueu
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Plein Publique - festival total in het Noordhof,
is back. Save the date! Zat 23 en zon 24 juni.
#festival #vzwluster @despilroeselare
Rudy Suffys

Donald Deblaere

vandenberghe_dirk

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

#sightseeing
#rodenbach
#colour
#hometownglory
#skyline #naturallight
#sightseeinginmyowntown

f_lexpix

Kurt Brulez

Alle stadsdiensten
werken nu ook
OP AFSPRAAK

Brigelin Mucaj

rsl_in_pictures_roeselare

www.roeselare.be

Jean Pierre Desmet
@JpDesmet
Wortelstraat #roeselare #vanrsl
#igroeselare #architecture

bel GRATIS 1788

Het huis van Vrede staat op de Munt in
#Roeselare #VANRSL
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

aan het onthaal
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