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Autovrije Zondag
Het lekkerste weekend
Wereldkampioen en wieleropa Benoni

Kasper ziet kansen
04

18

Kasper Verhelst is dé man achter de Tuin der Lusten, het festival dat het 3de weekend van
september kleurt. Midden zijn verlof vroegen we hem om het voorwoord te schrijven.
Dat vond hij een geweldig idee.

Ah, het najaar, de laatste acht jaar krijg ik er
steeds weer de kriebels van in mijn buik. In 2012
paradeerden in Rumbeke honderd mensen met
de Tuin der Lusten, voor het eerst in Adriaen
Willaert-stijl. Zeven edities later verbaast het me
nog steeds hoe inventief en creatief deze stad kan
zijn. En dit jaar gaan we in turbomodus naar De
Groote Stooringe. Ieder jaar zetten honderden
mensen zich in voor het festival. Ik zie collega’s
en mensen hart en ziel geven in hun job. Maar
wat me werkelijk van mijn sokken blaast, is hoe
mensen onbaatzuchtig, uit vrije wil, bergen weten
te verzetten en de stad haar gezicht geven. Het
© Woud Demasure
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KOERS. Museum van de Wielersport heropent
de deuren. Ontdek er alles over in onze
KOERSspecial.

bestaat nog. Ze doen het door kleine en grote
Vergeet het rode potlood, in Roeselare stemmen
we digitaal. Ontdek er alles over in onze
verkiezingsspecial.

creaties, door zomaar energie te geven en te
delen.
Dat is niet uniek voor de Tuin der Lusten. Heel
wat initiatieven in de stad ontstaan uit die drive.
Niet enkel in festivals en cultuur, maar in sport,
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1 november (Allerheiligen)
Open: stedelijke sportinfrastructuur, Vrijetijdspunt, Toerisme Roeselare en KOERS. Museum van
de Wielersport
Gesloten: alle andere stadsdiensten inclusief recyclageparken
2 en 3 november (brugdagen Allerheiligen)
Open: recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur, Vrijetijdspunt, Toerisme Roeselare en
KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten: alle andere stadsdiensten

lokale economie, jeugd, welzijn,… We zijn niet
blind, er is werk aan de winkel. Er zullen altijd te
weinig bomen zijn, te veel auto’s, te veel plastic,
te veel armoede, te veel of te weinig kleur,...
Maar nog meer dan problemen liggen er kansen
klaar. Kansen die veel Roeselarenaars weten te
grijpen en de stad ook weten te voeden. Steven,
Alexander, Stefaan, Stijn, Ahmed, Jonah, Wouter,
Femke, Lucas, Jelle, Kris, Lode, Jurgen, Dirk, An,

11 november (Wapenstilstand)
Open: sporthal Schiervelde (enkel voor reservaties), Vrijetijdspunt, Toerisme Roeselare en
KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten: alle stadsdiensten inclusief recyclageparken en stedelijke sportinfrastructuur

iedereen #VANRSL!

23 november: teambuilding stadspersoneel
Open: recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur
Gesloten: alle stadsdiensten, ook Vrijetijdspunt, Toerisme Roeselare en KOERS. Museum van de
Wielersport.

Stooringe, ga frisbeeën op het Sint-Amandsplein,

De openingstijden en sluitingsdagen van Sportoase Schiervelde vind je op www.sportoase.be.

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

voordeur open, op naar de Grote Markt, De
Munt, op naar TRAX-festival, op naar De Groote
ga naar de Vleugelfabriek of het nieuwe
Koersmuseum, vergeet de tijd op Hagelslag in
De Spil, ga op zoek naar het Scharestraatje,
vernieuw, plant een boom, luister naar verhalen,
dans op Bouger Bouger, aperitief op het TRAXskatepark, speel met de stad, deel, geef, maak en
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Een geheugen
als wielermuseum

Dag Benoni, hoeveel wielerbloed stroomt

voor de etappewinst. Of in de bergetappes

er nog door je aderen?

demarreerden Federico Bahamontes of Charly

Op 9 september heropent KOERS. Museum van de Wielersport

Benoni Beheyt: “De koers bepaalt nog altijd mijn

Gaul al op de eerste col. Dat was natuurlijk

de deuren aan het Polenplein. Het waanzinnige wielermuseum

agenda. Ofwel ga ik naar de koers, ofwel kijk ik

leuker om te bekijken. Maar tegenwoordig

is één van de redenen waarom Roeselare een echte wielerstad

op televisie en als het goed weer is, fiets ik zelf

lukt dat niet meer, want er zijn veel meer

wordt genoemd. Een andere reden zijn onze wereldkampioenen

ook nog iedere dag. Ik rijd eens naar de kust, of

goeie renners. Alle renners worden heel goed

wielrennen die de Roeselaarse geschiedenis rijk is. Wij gingen

richting Ieper of zo. Dat doe ik om fit te blijven.

begeleid, het materiaal is top en de wegen zijn

eens op bezoek bij Benoni Beheyt, de wereldkampioen van 1963

De wielersport volg ik nog heel intens. Zowel in

en voormalig winnaar van Gent-Wevelgem en een touretappe.

de krant, op tv of ter plaatse. Je mag me gerust
eens testen!”
Je hebt natuurlijk ook twee kleinzonen die
actief zijn: Guillaume Van Keirsbulck en

Een aankomst van de
Tour in de Meiboomlaan
zou prachtig zijn

Cériel Desal.
Benoni: “Inderdaad, Guillaume is profrenner en
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uitstekend. De coureurs komen ook vanuit

iedereen kent hem. Ik denk dat hij volgend jaar

alle werelddelen. De sfeer rond de koers was

weer zal openbloeien bij BMC-CCC. Cériel is nog

vroeger ook rustiger. Nu blijven alle renners in

maar 18 jaar en rijdt nog bij de beloften. Het

hun bus zitten en je kan slechts heel kort een

is moeilijk in te schatten hoe hij zal evolueren,

glimp van hen opvangen. De media-aandacht

maar hij doet er al alles voor en rijdt mooie

is ook geëxplodeerd. In onze tijd waren er drie

uitslagen. Als ik naar de koers ga, dan is dat om

fotografen en stond er één foto in de gazet. Nu

hen te zien aan de start of de finish. Ik probeer

staan er vijftig fotografen te wachten op de

er zo veel mogelijk bij te zijn als het niet te ver is.

renners. Die huidige drang naar spektakel, denk

De Tour de France is te ver, dat zie ik niet meer

aan de passages over grindwegen, hoeft niet

zitten.”

voor mij.”

Luisteren ze nog naar de goede raad van

Denk je nog vaak terug aan jouw carrière?

hun wereldkampioen-grootvader? Of

Of heb je nog contact met ploeggenoten?

plaag je ze wel eens met jouw palmares?

Benoni: “Bij bepaalde koersen die ik gewonnen

Benoni: “Guillaume rijdt al jaren bij de profs, die

heb, komen de herinneringen wel terug.

moet ik niks meer bijleren. Bij Cériel ligt dat

Maar eigenlijk blik ik niet vaak meer terug.

nog anders, die kan ik wel nog tips geven over

Het is zo lang geleden. Vroeger waren er veel

positionering of met wie hij moet ‘meespringen’.

samenkomsten van oud-renners. Ook in het

En plagen, ja, dat lukt dan wel bij allebei. Als

buitenland, maar dat is gestopt. Sommige

er een koers is die ik nog heb gewonnen, zoals

ex-ploegmakkers zie ik nog geregeld. Met

Gent-Wevelgem, steek ik dat wel nog eens door.

Romain Van Wynsberghe ging ik vele jaren op

Tegen Guillaume lach ik dan dat ik drie Rondes

reis naar Tenerife. Jonge koersfans herkennen

van Frankrijk heb uitgereden en dat ik telkens

mij niet meer. En de oudere kennen mij al, dus

minder dan een uur achterstand had (lacht).”

praten we over andere dingen. Al die aandacht
hoeft ook niet voor mij.”

Wat vind je van het moderne wielrennen?
Benoni: “Er is veel veranderd vergeleken met mijn

in het vernieuwde KOERS. Museum van de

Vroeger lieten ze bijvoorbeeld tijdens de Tour

Wielersport?

de France vaker renners die geen bedreiging

Benoni: “Al mijn trofeeën heb ik

vormden wegrijden en die streden dan
© studio#pointu

Droom je niet van een Benoni Beheyt-zaal

tijd. Nu koerst men veel meer gecontroleerd.

weggegeven, mijn fietsen verkocht en mijn
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wereldkampioenentrui weet ik niet meer

en Cériel gingen trouwens samen eens in de

liggen. Ik denk bij mijn dochter Claudien of bij

aanval, dat gaf kippenvel! Een rit van de Tour

Guillaume. Hij heeft alleszins het zadel van de

de France naar Roeselare halen, lukt wellicht

fiets waarmee ik wereldkampioen werd. Ik denk

niet. Dat kost heel veel geld. Maar als ik door

wel dat het wielermuseum van Roeselare een

de Meiboomlaan rijd, denk ik altijd dat dat een

paar truien en medailles en zo van mij heeft en

mooie aankomstplaats zou zijn. Een BK zou in

er is ook een Nederlandse vrouw en een Waalse

Roeselare zeker op zijn plaats zijn. Ik herinner

verzamelaar die veel van mijn spullen bezitten.

mij nog een BK voor nieuwelingen in Beveren.

Zelf ben ik daar niet zo aan gehecht. Ik heb

Guillaume reed toen lek en moest heel lang

een boek met al mijn uitslagen, maar ik kijk er

achtervolgen. Ik reed toen nog mee op de motor

niet in. Alles zit goed in mijn geheugen en da’s

tijdens belangrijke wielerwedstrijden. Mijn

genoeg.”

functie was info doorgeven voor de koersradio,

Het grote publiek ontdekt KOERS. Museum van de Wielersport op zondag 9 september, doorlopend open
van 10 tot 17 u. en volledig gratis. Het beschermde gebouw, ooit een brandweerarsenaal, werd volledig
gerenoveerd en is op zich dus al een bezoekje waard!
Maar… KOERS. Museum van de Wielersport maakt er één groot kermisfeest van met tal van activiteiten
voor groot en klein. Want koers is kermis! Deze randanimatie brengt jou helemaal in vervoering:

ruimtes, maar ik denk dat er nu veel grotere

nog niet perfect, maar ik begrijp alles. Ik ben in

zalen zullen zijn. Het leukste vind ik de mooie,

1965 getrouwd met Annie en daardoor hier in

historische foto’s. De oude truien en fietsen

Roeselare komen wonen. Na mijn koerscarrière

van bijvoorbeeld Bobet en Van Steenbergen

hadden we dertig jaar een fietswinkel in de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interesseren me ook.”

Noordstraat. Nu genieten we van ons zicht op

Meer tekst en uitleg vind je online op www.koersmuseum.be.

de job die Paul Herygers nu uitoefent.”
Ben je benieuwd naar de heropening van
KOERS. Museum van de Wielersport?

Voel je je na al die jaren al een echte

Benoni: “Ik heb er al wat van gehoord en zal zeker

Roeselarenaar?

eens gaan kijken. Vroeger waren er veel kleine
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KOERS is kermis!

Benoni: “Ja, hoor! Het West-Vlaams spreek ik

het stadspark. Da’s het mooiste van Roeselare!
Is de titel ‘wielerstad’ terecht voor

Tijdens de zomermaanden verblijven we ook

Roeselare?

vaak aan de kust en we gaan twee of drie keer

Benoni: “De stad doet veel voor het wielrennen.

per jaar naar Tenerife. Op mijn verjaardag zitten

Er zijn misschien minder koersen dan vroeger,

we daar en die dag staat trouwens ook het WK

maar Dwars door Vlaanderen start hier en ook

op de wielerkalender.”

de GP Jempi Monseré vind ik een mooie koers.
Het natourcriterium vind ik ook mooi en je kan

En zo is de cirkel weer rond. We wensen je

bijvoorbeeld Sagan eens goed bekijken. Dat

alvast een fijne 78ste verjaardag, Benoni!

lukt op gewone wedstrijden niet. Guillaume

De opening van KOERS. Museum van de Wielersport
gaat gepaard met de Open Monumentendag. In
totaal kan je in Roeselare zeven locaties bezoeken.
Zoek bijvoorbeeld eens de zolderverdieping van
het Roeselaarse stadhuis op en ontdek wat 40 jaar
archeologie in Roeselare opleverde. Of kies voor
ontspanning: volg de poëziewandeling doorheen het
centrum, laat je verrassen door een concertje aan de kiosk op De Munt of blaas even uit in de knusse
tuin van de villa Apers. Ook een bezoekje aan wijk Prinsenhof mag niet ontbreken, ze vieren er hun
80ste verjaardag dit jaar. Het volledig aanbod van Open Monumentendag in de regio Roeselare:
www.bienet.be
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Ontdek hoe de miniatuurrennertjes geschilderd worden (13 - 15 u. en te koop in de shop)
Kunstenaar Kristof Santy vereeuwigt wereldkampioen tot kunst
Neem een leuke foto als baanwielrenner in de rustcabine
Bedruk je eigen musette, het bevoorradingszakje van wielrenners (10 - 12 u., voor kinderen)
Fleur op tot een echt bloemenmeisje (13 - 16 u., voor kinderen)
Overheerlijke wielerbieren
Laat je tekenen door kunstenaars van Pieples op een uniek bierviltje (13.30 - 16.30 u.)
Memorabele wielerhitjes (15.30 - 18.30 u.)
Breng je eigen verleden mee naar de (zw)erfgoedcaravan
Kroon je tot traagste coureur aller tijden (14 - 17 u.)
Maak een schilderij door te fietsen (10 - 14 u.)
Neem een selfie met de legendarische volgwagen van Peugeot

Vrijetijdspunt en Toerisme Roeselare verhuizen mee naar
KOERS. Museum van de Wielersport.
KOERS. Museum van de Wielersport is meer dan louter een museum. Je vindt er ook een geïntegreerd
toeristisch onthaal met wielershop en een uitgebreid documentatiecentrum voor onderzoekers. Met
fietslockers, elektrische oplaadpunten en doucheruimtes wordt het de ideale uitvalsbasis voor recreatieve
en sportieve fietsers. Het museum sluit aan op het West-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk en is het
ideale vertrek- en eindpunt voor fietstochten. Geen fiets? Huur er een. Fietskaarten met routes vind
je gewoon aan het onthaal. In de nieuw aangelegde museumtuin komt het wielercafé dat toepasselijk
KOERSkaffee als naam meekreeg.
Het Vrijetijdspunt is voor de Roeselarenaar al langer hét contactpunt voor cultuur, sport en jeugd. Je
kan er onder meer terecht voor de reservatie van stadslocaties, het ontlenen van stadsmateriaal, info
over subsidies, het inschrijven voor activiteiten en kampen, advies bij allerlei organisatorische thema’s
en vragen over het vrijetijdsaanbod in Roeselare of de Vrijetijdspas. Het Vrijetijdspunt, nu nog even
te vinden in de Zuidstraat 17, verhuist dus naar het vernieuwde pand van KOERS. Museum van de
Wielersport op het Polenplein.
Geen twee zonder drie! Ook Toerisme Roeselare trekt naar daar. Toerisme Roeselare kon je vroeger
vinden in de Ooststraat en in de Paterskerk.

Openingsuren:
•
•

Elke dag van 10 tot 17 u.
Niet op zondag van oktober t.e.m. februari

•
•

Museumgedeelte gesloten op maandag
Ook open op 1 en 11 november
www.roeselare.be
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Met de fietstaxi naar het circus
Zondag 16 september is zo’n datum om met stip te noteren in je agenda! Zo’n dag waarop je niet weet wat
eerst gedaan, waar eerst gegaan of gefietst, gedanst, geskeelerd,... 16 september is immers dé startdag
van de Week van de Mobiliteit waarop Roeselare de auto voor één dag met plezier eens aan de kant zet.
Autovrije Zondag dus. Heerlijk ongeremd rondtoeren in centrum Roeselare en alsof dat nog niet genoeg
is, zorgt De Groote Stooringe op diezelfde zondag voor grootse spektakels. En dat mag je letterlijk nemen.

Starten met wat geschiedenis
De Groote Stooringe gaat terug tot het jaar

talloze scholen in heel Vlaanderen en deed het

1875. In dat jaar ontstond er in Roeselare

onderwijssysteem daveren op haar grondvesten.

onder leiding van Albrecht Rodenbach een

Een echte revolte. In 1997 besloot men dat het

kleine studentenopstand. De leerlingen van

tijd was voor een nieuwe revolte die Roeselare

het Klein Seminarie waren geïnspireerd door

in rep en roer zette. De Groote Stooringe kwam

de Vlaamsgezinde werken van Guido Gezelle

terug, maar dan als internationaal circus- en

en streden tegen de verfransing van het

straattheaterfestival. Ondertussen is het festival

Op het Stationsplein kan je de sfeer van

rondwandelen, de kinderen kunnen zich eens

onderwijs. Hun kleine opstand kreeg bijval van

aan z’n achtste editie toe.

Carnivale opsnuiven. Een vlooiencircus,

flink uitleven met (loop)fietsjes, rolschaatsen,

wonderlijke installaties, een vreemd kermisvolkje

bolderkarren, enzovoort, zonder constant om

De Groote Stooringe

8

en burleske danseressen. Het Stationsplein wordt

te moeten kijken naar auto’s. Heerlijk zorgeloos

Tijdens deze editie barst het festival los in het

volledig omgetoverd tot een magische wereld van

genieten en #goedopweg zijn. Voorzie de stad

hart van Roeselare. De Onze-Lieve-Vrouwemarkt,

lichtjes, spectaculaire acts, opwindende attracties

van nieuwe zuurstof en adem eens diep in. Ook

het de Coninckplein en het Stationsplein worden

en nostalgisch spektakel uit de tijd dat circus

naast De Groote Stooringe is er van alles te

volledig ingepalmd, samen met de omringende

en kermis nog één waren. Bewandel samen met

doen. In samenwerking met diverse organisaties

straten.

Cirque du Platzak en Ell Circo d’ell Fuego de

en verenigingen werkt stad Roeselare allerlei

Op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt

mysterieuze randjes van het leven en ervaar hoe

activiteiten uit op het Polenplein en de Grote

strijkt Collectif Malunés neer met hun

realiteit en fictie als in een kinderdroom in elkaar

Markt. En waarom neem je niet één van de tien

circustentvoorstelling ‘Forever Happily’. Een

opgaan.

fietstaxi’s om van het ene plein naar het andere te

verhaal over één roodkapje, zeven oma’s, een berg

Op het de Coninckplein kan je kennismaken

gaan?

prinsessen, twee kaders, achttien appels, een

met Henk & Henk, jouw werfleiders op dé bouw-,

weegschaal, een moordpartij, een trapeze, één

speel- en hangplek voor gezinnen met kinderen.

Mobiliteit

kus, vier overlijdens, vijftien meter plasticfolie

Het plein wordt een bruisende hang-drink-

Een grote zone in het centrum zal autovrij

en één onverwacht maar fantastisch slippertje!

sneukel-speelzone voor families met clowneske

zijn, dus onmogelijk om er met de auto door te

Zeven topcircusartiesten steken de draak met de

voorstellingen en een DIY-speelbouwwerf.

rijden of te parkeren. We raden iedereen aan

clichés en zeemzoeterige boodschappen zoals we

Lokaalmarkt zorgt voor spijs en drank.

zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar het

ze kennen uit de sprookjes van Disney. Ze doen

In de straten rond de pleinen zijn er vele

centrum af te zakken. Naast de gebruikelijke

dat met veel humor, goesting én ballen. Hun

circus- en straattheatervoorstellingen en mobiele

fietsenstallingen, worden er ook extra ingezet

voorstellingen beperken zich niet tot de zondag.

acts: de acrobatische parcoursrunners van Cie

op strategische plaatsen. Daarnaast zullen

Ook op vrijdag 14 en zaterdag 15 september kan je

Be Flat vragen je om hen te volgen doorheen

ook alle ritten op stads- en streekbuslijnen op

een voorstelling meepikken, telkens om 19 u. Dat

de stad, KLuG het robotje kan je plots voor de

grondgebied Roeselare gratis zijn. Bestaande

is de enige betalende voorstelling.

voeten lopen, Sitting Duck Cie nodigt je uit voor

routes worden deels omgeleid, maar belangrijke

De Tuin der Lusten, een sociaal-artistiek project

de opening van hun bar en in de Onze-Lieve-

haltes dichtbij het centrum (station, Sint-

van De Spil, slaat ook toe op de Onze-Lieve-

Vrouwekerk kan je genieten van adembenemende

Michielskerk) blijven. Wie toch met de auto komt,

Vrouwemarkt. Onder de naam ‘Ze leefden nog

acrobatie.

kan parkeren op een van de centrumparkings die

lang en gelukkig’ creëren ze er een labyrint en wie

© Collectif Malunés
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© Cirque du Platzak

vanaf de Ring bereikbaar zullen zijn.

of wat je daar ontmoet, ontdek je best zelf! Maar

Kaap de straat

eindigen doe je sowieso in de tuin van de oude

Voel je het al kriebelen? De stad Roeselare

www.grootestooringe.be

bieb De Vriendschap, een groene oase met drinks

nodigt je uit om op zondag 16 september de

www.roeselare.be

en food.

centrumstraten in te nemen. Je kan er zorgeloos

www.weekvandemobiliteit.be
www.roeselare.be
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RSL voor een betere wereld

Bedankt

Op 25 september viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030
van de Verenigde Naties. Agenda 2030 is een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die
van de aarde een betere en meer duurzame plaats moet maken tegen 2030.

Die doelstellingen worden de Duurzame

maar aan Roeselaarse initiatieven als ’t Hope,

Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable

de Graancirkel, Tejo, De Lochting, Lokaal,

Development Goals (SDG’s) genoemd. De SDG’s

diverse verenigingen en buurten die zich dagelijks

zijn universeel en gelden voor alle landen ter

inzetten voor het klimaat en de biodiversiteit,

wereld. Ze bieden een kader om de uitdagingen

voor hun medemensen,… Zij zijn allen helden

van vandaag en morgen aan te gaan en zijn

omdat ze stuk voor stuk helpen Roeselare (en de

onlosmakelijk verbonden met respect voor de

wereld) leefbaar te maken.

planeet en haar bewoners.

De wereld is een dorp
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Week van de duurzame gemeente
Op 25 september viert men wereldwijd de derde

Het lijken vage en soms ook heel moeilijk te

verjaardag van de ondertekening van de Agenda

realiseren doelstellingen die ver van ons bed

2030. Roeselare viert de verjaardag zelfs een hele

liggen. Maar men gelooft dat de echte verandering

week lang. Die ‘Week van de duurzame gemeente’

van onderuit komt. Meer zelfs: de mondiale

vindt plaats van dinsdag 18 tot en met dinsdag 25

doelstellingen moeten lokaal aangepakt worden

september. Stad Roeselare zal tijdens die week op

of ze zullen niet gehaald worden. Roeselare is

De Munt haar lokale helden voorstellen. Lokale

één van de twintig Vlaamse pilootgemeenten

helden zijn burgers, organisaties, verenigingen,

voor de SDG’s. Samen met jou en samen met

scholen of bedrijven die elk op hun eigen manier

ondernemers, verenigingen en scholen willen we

bijdragen aan de realisatie van één of meerdere

die doelstellingen realiseren.

van de duurzame doelstellingen. Door die

Lokale helden voor globale doelen
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initiatieven in de kijker te zetten, willen we ook
andere mensen inspireren om zich daarvoor in

De zeventien SDG’s zijn als zodanig niet

te zetten. Stad Roeselare zal zich ook in de nabije

zo gekend, toch zijn er al heel veel ‘lokale’

toekomst samen met jullie verder inzetten om de

initiatieven die hieraan spontaan werken. Denk

doelstellingen te halen. Hou het zeker in de gaten!

Speelpleinwerking Speelodroom was ook deze zomer een groot succes! Ongeveer 300
kinderen konden er elke dag rekenen op uren spelplezier op het Kerelsplein. Uiteraard
was dat niet mogelijk geweest zonder de fantastische inzet van onze animatoren. Dank
je wel om er een méér dan geslaagde zomer van te maken. Wil jij ook deel uitmaken
van dat topteam? Schrijf je dan in via www.roeselare.be/animator.

RSL#19
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Het lekkerste weekend #VANRSL
Het weekend van 22 en 23 september
staat volledig in het teken van culinaire
orgasmes. Op het de Coninckplein vind je
twee dagen lang allerlei eetstandjes met
streekproducten, kinderanimatie en tal van
andere activiteiten. Starten doen we al op
donderdag 20 september met een Smart Food
Night waar we een blik werpen op innovatief
voedingsonderzoek. Op vrijdag 21 september
is er traditioneel de Lokaalmarkt in de SintAmandskerk. Op zaterdag start om 11 u. het
Streetfoodfestival. Wie we daar zeker terug
zullen vinden, is Charlotte Deceuninck van
restaurant De Huiskamer.

Waarom ben je (professioneel) gaan
koken?
Charlotte Deceuninck: “Ik ben opgegroeid tussen
de potten en pannen. Eerst werkte ik in de zaal
om op te dienen, maar mijn droom was een

12

eigen restaurant starten. Dus dan sta je beter
zelf achter het fornuis.”
Wat is je favoriet op de eigen kaart?
Charlotte: “Mijn kaart wisselt om de zes weken
volledig, dus ik kook heel erg seizoensgebonden.
Maar als ik dan toch moet kiezen, ga ik voor
tagliata (Italiaanse klassieker), maar een beetje
gepimpt dan. Bereiding van in dunne plakjes
gesneden entrecote met kruidenboter, asperges,
tomaat en aardappelcroutons.”
Je werkt dan waarschijnlijk ook graag
met streekproducten?
Charlotte: “Het is altijd leuk om met
streekproducten te werken. Meestal leveren
de producenten van streekproducten niet aan
huis waardoor de zoektocht naar die producten
wel heel tijdrovend is. Ik ben vooral fan van de
afwisseling tussen vis, vlees en groente. Er zijn
zo veel lekkere streekproducten.”

‘Ik ben opgegroeid tussen de potten en pannen;
een eigen restaurant is altijd een droom geweest.’
© studio#pointu
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Kinderateliers tijdens het shoppen
Zijn streekproducten dan zoveel beter?

Tot slot: wat is het vreemdste wat je ooit

Stad Roeselare beschouwt zichzelf terecht als dé shoppingstad bij uitstek. Wie houdt er niet van:

Charlotte: “Bij streekproducten kom je sowieso

hebt gegeten?

lekker kuieren in de centrumstraten, winkel binnen, winkel buiten, de laatste trends spotten,...

Charlotte: “Een tarantula. Door de vele

Juist: de kleinsten onder ons. Die vinden het meestal erg vervelend. Hoe was je zelf? Ook aan hen

terecht bij mensen die hun job met heel veel
liefde uitvoeren en een passie hebben voor hun

gifhaartjes op de poten moest die wel super

product. En dat smaak je gewoon!”

hard geschroeid worden dus het smaakte wat

wordt gedacht en dat in de vorm van de Kinderateliers op zaterdag!

verbrand. Ook het Schotse vleesgerecht haggis

Elke zaterdag zwaait KIDZ haar deuren open voor

Tarieven:

Zijn er ook dingen die je niet lust?

(gemaakt van schapenhart, -long en -lever met

kinderen van winkelende ouders. Ouders kunnen

€ 4,70 voor 3 uren

Charlotte: “Ik ben geen fan van meloen. Maar als

reuzel en havermout) was speciaal.”

gaan winkelen terwijl hun kinderen een fijne

€ 7,80 voor 3 tot 6 uren

tijd beleven. Er is telkens mogelijkheid tot vrij

€ 14,14 voor langer dan 6 uren

spel. Het is mogelijk om op elk moment binnen

Kinderen uit hetzelfde gezin die op hetzelfde

te springen of te vertrekken en je hoeft niet op

moment aanwezig zijn in de opvang worden 25%

voorhand in te schrijven. Op die manier blijft

korting toegekend (per kind). Betaling gebeurt via

het aanbod laagdrempelig voor alle winkelende

factuur. Ouders laten er eenmalig hun gegevens

ouders. Een enthousiast team begeleiders staat te

achter en de factuur wordt nadien opgestuurd.

springen om op 8 september van start te gaan.

Ligt je gezamenlijk belastbaar inkomen beneden

ik het geserveerd krijg, zal ik er altijd van eten.”
Alle info op www.smoefelare.be

Wie, waar & wanneer:
Voor wie: alle kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar,
ook van buiten Roeselare.
Locatie:
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Tijdstip:

Culinaire strijd
Dit jaar is Roeselare gaststad voor de tweede
september kruisen verschillende steden en

Kitchen Battle. Roeselaarse kinderen (tussen

15

Roeselare.

Meer info:

vanaf 7.30 tot 18.30 u.

KIDZ Roeselare via 051 80 53 75

vijf en twaalf jaar) maken onder begeleiding
Huysentruyt of een kleine Sofie Dumont?

tegen elkaar in de verkiezing voor het beste

Kook jij supergraag en ben je niet bang om jouw

culinaire team. Een team bestaat telkens uit

gerecht te serveren aan een professionele jury?

drie gekozen teamleden. Een jury beoordeelt de

Roeselare als je daarvoor in aanmerking komt.

een streekgerecht klaar. Ben jij een jonge Piet

strijden de deelnemende gemeentes en steden

de burgemeester van de deelnemende stad en

nemen met de administratieve dienst van KIDZ

Junior Kitchen Battle
je op zaterdag 22 september ook de Junior

Sint-Amandskerk. Tijdens de Kitchen Battle

(50% korting) mogelijk. Gelieve contact op te

Als opwarmertje voor de Kitchen Battle heb

editie van de Kitchen Battle. Op zondag 23
gemeentes de culinaire degens om 15 u. in de

KIDZ, Kokelaarstraat 9,

het OMNIO-statuut, dan is een sociaal tarief

Schrijf je dan vóór 12 september gratis in via
info@kapcon.be. Meer info via 0496 80 10 00.

gerechten. Ex-Miss België Justine Dejonckheere
presenteert de show.

De Lekkerste Lettertocht
De Lekkerste Lettertocht is de naam van een stadsspel voor jong en oud met aandacht voor het culinaire.
Het spel heeft één doel: het vinden van de schatkist! Op diverse plaatsen in het centrum kan je aan
de hand van verschillende tips en opdrachten letters verzamelen bij de handelaars, op een plein, in de
parken, op wel aangeduide plaatsen en/of in een openbaar gebouw. Heb je alle letters bemachtigd? Dan
kan je ze samenleggen om de laatste grote tip te achterhalen. Die vertelt je waar de lekkerste schatkist
verscholen zit. De Lekkerste Lettertocht vindt plaats op zaterdag 22 september tussen 13.30 en 17 u..
Starten doe je aan de Sint-Amandskerk op het de Coninckplein.
© Zorgbedrijf Roeselare

in Roeselare
TWEEDEHANDSBEURS
GEZINSBOND
8 september
Expo Roeselare wordt ingepalmd door
verkoopstanden waar de standhouders hun
kinderkleding, speelgoed, kindergerief,
enzovoort, aanbieden. Afspraak om 14 u.
voor drie uur schattenjacht!

PETSOTIC EXPO
9 september

16

Het leukste dierenevenement van
Vlaanderen is terug! Op Petsotic Expo
geniet je van heel wat dieren, aankoop van
materialen en voeding en doorlopend shows,
demo’s en lezingen over jouw favoriete
dieren. Het dierenfestijn vindt plaats van 10
tot 17 u. in Expo Roeselare.

INFOSESSIE
KRINGLOOPTUINIEREN

~STIL•TE

BUREN BIJ KUNSTENAARS

29 september-14 oktober

19-21 oktober

~stil•te is een multimediale en culturele
veertiendaagse rond het thema stilte,
georganiseerd door de werkgroep Cultuur
van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus
Roeselare.
•
6 september: opening in de SintMichielskerk met sprekers, cellomuziek,
stille dans van Induce en kunst van
Martine Platteau.
•
30 september: VRT-journaliste Kristien
Bonneure in ARhus en Duo Adentro
(piano en gitaar) in Vincenthove.
•
3 oktober: Documentaire ‘In pursuit
of silence’ gevolgd door getuigenissen
van arts Marc Desmet en architect Tom
Callebaut.
•
6 oktober: stiltedag in De Bremstruik
•
12 oktober: Roeselaars Kamerkoor in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk
•
30 september tot 14 oktober:
tentoonstelling met werk van lokale
kunstenaars.
Meer info: info@stilteproject.org of op het
secretariaat van de dekenij.

De openatelierdagen zijn ondertussen aan
de vijftiende editie toe. Het West-Vlaamse
evenement, dit jaar georganiseerd door
Kunstwerkt, kent dus geen geheimen meer.
Ook in Roeselare zetten kunstenaars weer
een weekendje hun deuren open. Een
overzicht van de 61 deelnemers vind je op
www.burenbijkunstenaars.be.

1 september
Het TRAX-festival verwent opnieuw jouw
oren met een denderende line-up:
16 u.: deuren open en start kinderanimatie
in een afgesloten gedeelte onder het alziend
oog van een vrijwillige jeugdvereniging.
17.15 u.: Helden – iedereen helden show
18 u.: Chackie Jam
19.10 u.: Amery
20.30 u.: Het Zesde Metaal

SLOTEVENT
SPELEN MET DE STAD

22.15 u.: DAAN
23.30 u.: Discobaar A Moeder
www.traxfestival.be

23 september
Na een ganse zomer #spelenmetdestad
sluiten we knallend af met een onvergetelijk
volksfeest en een echte avontuurlijke
speelplaats.
We verwachten je op zondag 23 september
van 13 tot 17 u. op de groenzone bij het
stationsplein (oude Forenzenparking).

17

INFOSESSIE ITSME
22 oktober

4 september

Weg met de eID-lezer: inloggen op
overheidstoepassingen of bij je online
bank doe je voortaan met de Itsme-app.
Ontdek de mogelijkheden van deze online
identiteitskaart op maandag 22 oktober om
18 u. in het Verzonken Kasteel in ARhus.

Minder gras, meer vaste planten vol
bloemen en bijtjes. Dat is pas genieten van
je tuin! Ontdek tijdens deze infosessie hoe
eenvoudig het is om je tuin om te toveren tot
een paradijs voor vlinders, vogels, bijen,...
en ontdek hoeveel minder werk en afval
je bovendien hebt. Inschrijven doe je via
projectenod@roeselare.be of bel naar
051 26 97 86.
Locatie: Zaal ’t Achterhuis, ’s Gravenstraat 14.

EN VERDER…

© Marc Wallican
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TRAX-FESTIVAL MET
KNAPPE AFFICHE

15 september: Vernieuwd ARhus Café opent
6 oktober: Weekend van de klant
7 oktober: Open Bedrijvendag
13 oktober: Dag van verzet tegen armoede
1 november: Reveil
17 november: Sinterklaas
23 november: Black Friday
24 november: Black Saturday
25 november: Cross Cup

www.roeselare.be

En... kiezen maar!
Op 14 oktober trekken we met bijna 47000 Roeselarenaars naar de stembus. Om het

Welke reden?

Welk attest heb je nodig?

Wie bezorgt je dat attest?

Ziekte of handicap

Medisch attest

Jouw geneesheer (die mag zelf
geen kandidaat zijn)

Beroepsredenen
(zowel binnen- als buitenland)

Attest van jouw werkgever

Jouw werkgever

Jijzelf of een lid van jouw gezin
is schipper, marktkramer of
kermisreiziger

Attest van de uitoefening
van het beroep van schipper,
marktkramer of kermisreiziger

Aanvragen via e-mail of
langsgaan tot 13/10 bij de dienst
Burgerzaken

Vrijheidsbeneming (gevangenis,
psychiatrische instelling, ...)

Attest van vrijheidsbeneming

De directie van de instelling

Geloofsovertuiging

Attest geloofsovertuiging

De desbetreffende religieuze
overheid

Studieredenen

Een studieattest

De directie van jouw
onderwijsinstelling

Vakantie in het buitenland

Attest van de burgemeester

Aanvragen via e-mail of
langsgaan tot 13/10 bij de dienst
Burgerzaken

stemmen vlot te laten verlopen worden 58 stembureaus in 19 verschillende locaties ingericht.
Net als bij de vorige verkiezingen gebeurt het stemmen via de computer. Nieuw bij deze
gemeenteraadsverkiezingen is dat er 39 gemeenteraadsleden moeten verkozen worden.
Dat zijn er 2 meer dan vroeger.

Als Belg ben je verplicht om te gaan stemmen. Je oproepingsbrief wordt uiterlijk 15 dagen voor de
verkiezingen verstuurd. Je mag je brief dus begin oktober in de bus verwachten. In de oproepingsbrief
staat vermeld waar je moet gaan stemmen. De stembureaus zijn open van 8 tot 15 u.. Maar misschien heb
je problemen met je oproepingsbrief of kan je niet gaan stemmen. De dienst Burgerzaken helpt je dan
graag verder. We lichten alvast enkele oplossingen kort toe.
Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen.
Als je op 5 oktober nog steeds niks hebt ontvangen, kan
je een duplicaat afhalen bij de dienst Burgerzaken in
het stadhuis. Dat kan tijdens de openingsuren en ook
op zondag 14 oktober tussen 8 en 15 u..
Ik ben verhuisd na 1 augustus 2018.
Ben je tussen het vaststellen van de kiezerslijst (31 juli)
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en de dag van de verkiezingen (14 oktober) verhuisd
naar en ingeschreven in het bevolkingsregister van
Roeselare? Dan zal je toch in de gemeente moeten gaan

Aan wie kan ik volmacht geven?

stemmen waar je voordien was ingeschreven.

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer die voor dezelfde verkiezingen als jij kan stemmen
(op 14/10 = gemeenteraad én provincieraad). Een kiezer kan slechts één volmacht krijgen.

Ik kan op 14 oktober onmogelijk gaan
stemmen.

Hoe moet ik een volmacht geven?

Dan kan je een andere kiezer machtigen om in jouw

Je hebt een volmachtformulier nodig. Dat document kan je afhalen aan het onthaal van het stadhuis, bij

naam te stemmen. Je moet een goede reden hebben

de dienst Burgerzaken of via www.roeselare.be. Het document wordt ingevuld en ondertekend door de

voor je afwezigheid. En je moet een bewijs of attest

volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Geef het

kunnen voorleggen.

volmachtformulier samen met het bewijs/attest aan de volmachtdrager.

Testcomputers om te oefenen

1

In Roeselare stemmen we digitaal. Dat was ook al zo met de verkiezingen in 2012 en 2014. Wie wat
onzeker is, kan het stemmen vanaf halfweg september al inoefenen. Op vijf locaties in de stad staan
daarvoor testcomputers ter beschikking:
•

Stadhuis, Botermarkt 2

•

Dienstencentrum Schiervelde, Schierveldestraat 55

•

Dienstencentrum De Zilverberg, Knokuilstraat 35

•

Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101

•

WZC Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 12

Je kan er tijdens de openingsuren de stemcomputers uitproberen. Op de volgende pagina zie je hoe het

Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep in de
stemcomputer.

2

3
Breng uw stem uit.

4
Volg de instructies
op het scherm.

Bevestig uw stem.

digitaal stemmen in zijn werk gaat.
RSL#19
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Ik ben volmachtdrager.

Wanneer heb ik recht op een reisvergoeding?

Je moet in de plaats van de volmachtgever gaan stemmen in het stembureau vermeld op zijn/haar

Je hebt recht op de terugbetaling van jouw reiskosten of op een gratis treinbiljet als:

oproepingsbrief. Dat kan dus betekenen dat je in twee stembureaus moet stemmen: in het eigen

• je op 14 oktober niet meer in de gemeente woont waar je moet gaan stemmen.

stembureau én in het stembureau van de volmachtgever. Om te kunnen stemmen in de plaats van een

• je loontrekkende bent en je je beroep uitoefent in een andere gemeente dan waar je moet gaan
stemmen.

ander neem je volgende documenten mee:
• het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;

• je als student in een andere gemeente verblijft dan waar je moet gaan stemmen.

• het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (zie overzicht hierboven);

• je in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente verblijft dan waar je moet gaan
stemmen.

• de oproepingsbrief van de persoon voor wie je komt stemmen;

Om een reisvergoeding aan te vragen, gebruik je het formulier A98. Je vindt het op de website

• je eigen oproepingsbrief;

www.vlaanderenkiest.be. Dat document moet je uiterlijk op 14 januari 2019 opsturen naar het

• je eigen identiteitskaart.

provinciebestuur van de plaats waar je moet stemmen.
Ik kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven.
Dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen aan het onthaal of bij de dienst Burgerzaken van

Vragen of meer informatie?

het stadhuis. Je kan dat ook op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau

• De dienst Burgerzaken in het stadhuis, burgerzaken@roeselare.be, 051 26 21 40.

waar je normaal moet stemmen.

• www.roeselare.be/verkiezingen
• www.vlaanderenkiest.be, de verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid.

Situatie

Te bezorgen documenten

Belangrijk:
Op zondag 14 oktober is de dienst Burgerzaken in het stadhuis open van 8 tot 15 u. voor het
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Je bent ziek of kan om medische redenen niet
gaan stemmen

Oproepingsbrief + medisch attest

Studie

Oproepingsbrief + attest van de
onderwijsinstelling

Je bent in het buitenland voor jouw beroep

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Je moet werken (in België)

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Je bent in het buitenland om (toeristische)
privéredenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het
buitenland (vb. reisreservatie op naam)

5

7

8
Neem uw stembiljet
(papierstrook).

RSL#19

9
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt.

Neem de witte
chipkaart terug.

6

afhalen van duplicaten van oproepingsbrieven en volmachtformulieren.

11
Verlaat het stemhokje
met uw stembiljet en
chipkaart.

10
Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.
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Ga naar de stembus,
vouw uw stembiljet terug
open en scan de QR-code.

12
Geef de witte chipkaart
terug aan een lid van
het stembureau.

De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de
stembus.

www.roeselare.be

Van duo racer tot indoor cycling

Snel en simpel: Shop & Go

Het is zover! Het spiksplinternieuwe zwembad #VANRSL opende zijn deuren! Sportoase

Heb je ze al gezien in het stadscentrum, die parkeerplaatsen met een opvallende rode streep?

Schiervelde, hét sportcentrum voor groot en klein, biedt een ruim aanbod aan faciliteiten en

Dat zijn de nieuwe Shop & Go-parkeerplaatsen. In totaal zijn er 108 verspreid over de stad.

activiteiten. Er is echt voor ieder wat wils. Of je nu een geoefend of een recreatief sporter bent,

Het principe kan niet eenvoudiger: gratis 30 minuten parkeren zonder parkeerschijf, zonder

iedereen is van harte welkom.

parkeerticket en zonder sms- of app-bericht. Een ingebouwde sensor in het parkeervak
registreert hoe lang je er parkeert. Staat je auto er langer dan 30 minuten, dan stuurt de sensor
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Als ’n vis in het water, of ...

... als ‘n vis op het droge

een signaal naar de parkeerwachters. Ook Harry weet er al handig gebruik van te maken.

Zwemmers voelen zich als een vis in het water

Wie liever op het droge blijft, kan onder meer

Zie hier het verhaal van een man met ’n missie!

dankzij het 25-meter sportbad en een apart

terecht in de fitness (266 m²) waar topcoaching

instructiebad. Beide baden zijn voorzien van een

en persoonlijke begeleiding in combinatie met

beweegbare bodem, perfect voor verschillende

de modernste fitnesstoestellen voor een unieke

zwem- en groepslessen. De kleinste waterratten

sportervaring zorgen. Zoals onze cultuur en

kunnen terecht in de peuter- en kleuterzone die

samenleving steeds sneller evolueren is dat ook

uit verschillende ondiepe waterniveaus en tal

het geval op vlak van fitness en groepslessen.

van leuke speelelementen bestaat. Wil je het

Daarom zorgt Sportoase ervoor dat er telkens

wat rustiger? Dat kan ook! In de wellnesszone

van de nieuwste trends kan genoten worden. Ze

met stoombad, verschillende sauna’s en een

doen dat door telkens een ruim en up-to-date

belevingsbad voel je je volledig ontspannen.

assortiment dans- en groepslessen aan te bieden.

Als kers op de taart is er daarnaast ook een

In de aparte indoor cycling-ruimte kunnen ook

spectaculaire recreatiezone met golfslagbad en

wielerfanaten zowel in de zomer als in de winter

een duoglijbaan.

terecht voor een fantastische training.

Met de aankoop van één zwemticketje

Wie wil genieten van een lekkere hap en een

kan je gebruikmaken en genieten van alle

verfrissend of verwarmend drankje is uiteraard

zwemfaciliteiten die Sportoase biedt en dat aan

ook meer dan welkom! De gezellige brasserie

één tarief en onbeperkt in tijd. Naast het vrije

kijkt uit op het zwembad en beschikt naast

zwemmen biedt Sportoase ook een breed aanbod

een speelzone binnen ook buiten over een

aqua- en zwemlessen aan.

aangrenzend speelplein voor kinderen.
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Een overzicht van alle locaties van de
Shop & Go-parkeerplaatsen vind je op
www.roeselare.be.
RSL#19
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Lucas maakt ons gezin compleet
Lucas (3) heeft sinds oktober een nieuwe thuis. Zijn mama kan tijdelijk niet voor hem zorgen.

Nathan (10) en Batiste (8) zijn dol op hun nieuwe

diepvries, overlaadt hond Boris met knuffels en

Daarom kreeg hij er een tweede mama, een papa en twee broers bij. Als pleegzorggemeente

broertje. Negen maanden nadat Lucas (een alias

loopt in de tuin zijn broers achterna. “Het klikte

wil Roeselare pleeggezinnen extra ondersteunen en nieuwe gezinnen warm maken om zich te

om de privacy te garanderen) bij hen kwam

van bij de eerste ontmoeting op elk vlak’, opent

engageren. Isabel Werbrouck (36) en Denis Brouckaert (40): “Als je plaats hebt in je hart en in je

wonen, voelt hij er zich helemaal thuis. Hij haalt

Denis. “Ook met zijn mama. We hebben er niet

huis is er geen reden om dit niet te doen.”

– met toestemming van mama – een ijsje uit de

alleen een zoontje bij, maar een tweede familie.
De verjaardag van Lucas was een groot feest.
Samen vieren, daar genoot hij echt ten volle van.”

Altijd zo gepland
Toen Denis en Isabel zeventien jaar geleden
een koppel werden, was er al sprake van een
pleegkindje. Zelf werd Denis toen hij vier was
door Pleegzorg geplaatst. “Bij mijn grootmoeder”,
vertelt hij. “Tot mijn 27ste heb ik daar gewoond.
Pleegzorg heeft ons goed begeleid. Ik wist toen
al dat ik ooit hetzelfde wou doen voor iemand
anders.”

Lucas heeft twee mama’s:
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een zorgmama en
een buikmama.
Tijdens een etentje over de middag kwam
het onderwerp terug ter sprake, twee jaar
geleden. “Denis zei me dat hij al de hele tijd
met iets in zijn hoofd zat. Ik wist meteen dat
hij Pleegzorg bedoelde, want ook ik dacht er al
een tijdje aan”, zegt Isabel. “We besloten het
voorbereidingstraject te volgen. De jongens waren
ondertussen oud genoeg om alles te begrijpen en
actief mee in het proces te stappen.” Een jaar later
is het gezin met vijf.

Veel eerste keren
Isabel en Denis kozen voor een langdurige
opvang. Dat die alsnog tijdelijk is? Daar zijn ze
zich bewust van. “Al staan we daar zeker niet
de hele tijd bij stil. We denken niet aan morgen.
Elke dag dat Lucas bij ons is, kunnen we hem een
stabiele gezinssituatie geven om in op te groeien.
En ja, Nathan en Batiste weten ook dat Lucas
terug kan verhuizen later. Net daarom hebben
© studio#pointu

we gewacht tot ze oud genoeg waren om alles
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Herbeleef het einde van WO I
Zelf pleegouder worden?
Momenteel vangen 47 pleeggezinnen
in Roeselare 55 pleegkinderen en vijf
(jong)volwassenen op. Er wachten in
West-Vlaanderen 167 kinderen en (jong)
volwassenen op een pleeggezin. Wil je zelf
een pleegkind een warme thuis bieden?
Vraag een gratis infopakket aan. Het
voorbereidingstraject duurt een drietal
maanden. Pas daarna beslis je of je gezin klaar
is om pleeggezin te worden.
Je vindt alle info op
www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen.
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Uitgebreide screening voor
geslaagde match

In oktober is het exact 100 jaar geleden dat Roeselare bevrijd werd en dat wordt gevierd. Met een

Aanvankelijk gaven Isabel en Denis de voorkeur

Wereldoorlog en de herwonnen vrijheid. In tekst, beeld en beleving: ontdek het programma.

uitgebreid programma voor jong en oud staat de stad dankbaar stil bij het einde van de Eerste

aan een pleegkind tot twaalf jaar. “Pleegzorg
gaf zelf aan dat we selectiever mochten zijn. Na

Op 14 oktober 1918 rukten de geallieerde soldaten op langs de verdedigingslijn in de buurt van Roeselare.

overleg met de jongens – Nathan bleef de oudste,

Ze bevrijdden Beitem en Oekene. Roeselare en Beveren volgden. Na vier jaar kwam daarmee een

Batiste mocht kiezen of hij grote of kleine broer

einde aan het gruwelijke oorlogsgeweld. Je ervaart de leefwereld van toen tijdens een tweedaagse

wilde worden – stelden we dat bij naar één tot

vertelwandeling langs verschillende locaties in de stad. Op 13 en 14 oktober word je ondergedompeld in

vier jaar.” Zelfs met die beperkte leeftijdsgrenzen

de harde oorlogsrealiteit en de euforie van de Bevrijding.

was er al snel een match: meer dan 160 kinderen
in West-Vlaanderen wachten op een pleeggezin.
“Veel mensen hebben wellicht schrik voor het

Boeiende verhalen
Nog meer verhalen horen? Op 6 september vertelt Johan Delbecke over de

onbekende. Je kan echt aangeven wat je wel of

verwoesting van Roeselare. Zo was er na de oorlog maar een kwart van de huizen

niet wenst. Het is bijvoorbeeld absoluut geen

meer bewoonbaar. De meeste fabrieken en weverijen waren ontmanteld. De materiële

schande om aan te geven dat je niet klaar bent

schade was groot. Dat zie je ook tijdens de tentoonstelling ‘Roeselare kapot’ in de

te begrijpen.” Ondertussen zijn er al heel wat

om een kind met een beperking op te vangen. Of

Oude Tramstatie aan de hand van oude en recente beelden van diverse locaties in

eerste keren gepasseerd ten huize Brouckaert. De

dat je enkel in de weekends of vakantie een kind

de stad. Eddy Lepez heeft het dan weer over de Belgische soldaten aan de IJzer.

eerste keer naar een pretpark of voor het eerst op

kan opvangen.”Net die uitgebreide screening

Rino Feys belicht op 4 oktober het dagboek van Jules Dujardin, terwijl Rose

reis met het vliegtuig. De jongens gedragen zich

en gesprekken met ouders en kinderen zorgen

Vandenbulcke en Raoul Boucquey op respectievelijk 20 en 27 september

als echte broers. “Ze spelen samen of ze maken

voor een goede match tussen pleeggezin en

inzoomen op de Bevrijding zelf.

ruzie”, verduidelijken Denis en Isabel lachend.

pleegkind. Lucas is gek op dieren. De hond,

“Batiste en Nathan zijn erg beschermend naar

kippen en konijnen in zijn nieuwe tuin zijn

In beeld en klank

hun broertje. Ze komen echt voor hem op. En

dus mooi meegenomen. Ook met de mama van

Vier je liever met cultuur? In de Sint-Michielskerk brengt een orkest op

ze zijn trots op het hele pleegverhaal. Op school

Lucas verloopt alles vlot. Ze komt maandelijks

13 oktober muzikale hulde aan alle oorlogsslachtoffers van de Eerste

vertellen ze erover in klas. Vol fierheid.” Er is

op bezoek bij haar zoontje om samen te spelen

Wereldoorlog tijdens een bevrijdingsconcert. Of je haalt de unieke

geen onderscheid tussen Lucas en de eigen zonen.

en hun band te versterken. “Je helpt ook de

oorlogsstrip ‘Altijd ergens oorlog’ in huis. De graphic novel schetst de

Hij krijgt dezelfde opvoeding, evenveel liefde en

biologische ouders. Dat wordt vaak vergeten.

dagelijkse realiteit in het bezette Roeselare door de ogen van een kind.

aandacht.

Zij kunnen alles op een rijtje zetten en hebben

Geschikt voor kinderen én volwassenen.
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ruimte om hun moeilijkheden aan te pakken”,
zegt Isabel. “Lucas heeft twee mama’s: zijn

Alle info vind je op ww.roeselare.be

zorgmama en zijn buikmama. We zouden het niet
anders willen.”

© studio#pointu
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Roeselare KORT
RENTELOZE ENERGIELENING:
DAT IS LENEN AAN 0%
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SAMEN TEGEN
WONINGINBRAAK

SASK: INSCHRIJVINGEN

DOCUMENTEN AANVRAGEN?

De SASK (Stedelijke Academie voor Schone

Geboorte- tot huwelijksakte, evenement

Wil je energie besparen en zo minder verbruiken?

De dagen worden weer korter

Kunsten) biedt fantastische artistieke opleidingen

organiseren, uittreksel strafregister, afspraak

Ben je aan het bouwen of renoveren en woon

en met het aanbreken van de

aan voor volwassenen, jongeren en kinderen

maken, zaal of materiaal huren: vraag nu deze en

je in Roeselare? Dan heb jij geluk, want samen

donkere maanden gaat ook steeds een

vanaf zes jaar. Je moet helemaal geen voorkennis

tal van andere diensten online aan.

met WVI (West-Vlaamse Intercommunale) biedt

gevoelige stijging van het aantal woninginbraken

of ervaring hebben om een cursus te starten

Eenvoudig, veilig, gratis en op elk moment!

Stad Roeselare een renteloze energielening aan.

gepaard. Een inbraak is een drama. Het is dus

en je kan meteen instappen in een groep met

www.roeselare.be/digitaal-loket

Nog tot eind 2018 kan je tot 15000 euro lenen

dringend tijd dat we dat een halt toeroepen.

leeftijdsgenoten. Vanaf zaterdag 1 september start

aan 0% voor een termijn van acht jaar. Daarmee

Samen met jou gaan we ervoor zorgen dat er

het nieuwe schooljaar in de SASK. Inschrijven

wil Stad Roeselare haar inwoners stimuleren

zo weinig mogelijk inbraken zijn en misschien

kan tot ten laatste 29 september. Ben je nog niet

om te investeren in zuinige energie. Zowat

zelfs één dag helemaal geen. ‘Eén dag niet’

helemaal zeker en wil je graag eens een cursus

alle energiebesparende maatregelen komen

is een nationale actie tegen woninginbraken

uitproberen? Dat kan! Ook uitschrijven is nog

in aanmerking: dak- of zoldervloerisolatie,

die loopt van 22 t.e.m. 28 oktober en plaatst

mogelijk tot 29 september.

RSL op Post (Brugsesteenweg 44) is in volle

hoogrendementsglas, muur- en vloerisolatie,

inbraakpreventie in de kijker. Vaak zijn heel

Op www.saskroeselare.be vind je een volledig

ontwikkeling. In dat huis werkt men aan kwaliteit

luchtdichting, zonnepanelen, zonneboiler, zuinige

eenvoudige maatregelen voldoende om inbrekers

overzicht van alle cursussen met de uurroosters.

van leven: talentontwikkeling, sociale innovatie

verwarmingsinstallatie, enzovoort. De enige

te ontmoedigen. Weet je niet waar te beginnen?

Ook de tarieven vind je er terug. Reductietarieven

en een dienstverlening die bijdraagt aan de

voorwaarde is dat ze worden uitgevoerd door een

De preventiedienst van politiezone RIHO

gelden onder bepaalde voorwaarden. Kijk op de

levenskwaliteit van (kwetsbare) burgers. Om het

aannemer die de kwaliteit van uitvoering kan

(www.politiezoneriho.be) komt gratis naar je toe

website zeker om te zien als jij er recht op hebt.

oude postgebouw wat te pimpen, zoekt RSL op

garanderen.

om de zwakke punten in de beveiliging van je

Niet onbelangrijk: het inschrijvingsgeld is fiscaal

Post creatievelingen, knutselaars en kunstenaars

Meer informatie vind je op www.roeselare.be;

woning te analyseren en geeft tips om de risico’s

aftrekbaar voor kinderen tot twaalf jaar en ook

die mee het gebouw inkleuren.

een aanvraag indienen doe je via www.wvi.be.

te verminderen.

cultuurcheques van Edenred en Sodexo worden

Je kan de ruimte(s) iedere donderdag ontdekken

Je kan hen bereiken met een mailtje naar

aanvaard. Alle info op www.saskroeselare.be.

van 14 tot 16 u. of je kan een afspraak maken via

RSL OP POST OP ZOEK NAAR
CREATIEF EN LOKAAL TALENT

List.PZ.RIHo.Preventie@police.belgium.eu.

samen@rsloppost.be. Het traject ging deze zomer

Neem ook een kijkje op www.1dagniet.be of

al van start en je kan je aanmelden tot en met

kom op 23 oktober naar de dinsdagmarkt voor tal

oktober. Alle voorstellen tot creaties zijn welkom.

van preventietips.

Eind november wordt het geheel voorgesteld aan

STARTEN EN STERKER
OP INTERNET

het publiek. Hou ook de website in de gaten voor
de open atelierdagen waarbij jong en oud kunnen

BIE ZKT STANDHOUDERS

bijdragen aan enkele geselecteerde creaties.
Meer info op www.rsloppost.be

Computer en internet zijn heel nuttig in het
dagelijkse leven, terwijl veel mensen er nog niet

Op zondag 2 december plant erfgoedcel TERF het

(zo goed) mee kunnen werken. Daarom worden

warmste event in de regio ten voordele van De

dit najaar de succesvolle cursus ‘Starten op

Warmste Week-actie van Studio Brussel. Dat doet

Awel luistert naar alle jongeren en kinderen

het internet’ en de vervolgreeks ‘Sterker op het

ze naar aanleiding van haar tienjarig bestaan.

met een vraag, een verhaal of een probleem. De

internet’ opnieuw georganiseerd. De cursussen

In het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141,

thema’s die in de gesprekken aan bod komen

zijn kort (tien lessen), toegankelijk en betaalbaar.

vindt een originele geschenkenbeurs plaats,

zijn heel divers: hun gezin, seksualiteit, school,

Tijdens de basiscursus maak je kennis met de

waar men vóór de grote kerstdrukte geschenkjes

vrienden, vrije tijd en nog veel meer. Elk gesprek

computer en de basis van het internet. Tijdens de

kan kopen die net dat tikkeltje anders zijn dan

is gratis en volledig anoniem. Jammer genoeg

vervolgcursus ga je een stapje verder en verken

het traditionele paar sokken of Bongobon. Denk

zijn de lijnen zo drukbezocht dat nog heel wat

je de mogelijkheden van internet in je dagelijks

aan standjes van een kunstenaarscollectief, een

kinderen en jongeren met hun verhaal blijven

leven (pc-banking, kopen via internet, sociale

chocolatier, een grafisch bureau, ambachtslui

zitten. Daarom is Awel op zoek naar extra

media zoals Facebook, fotoboekje maken, ...).

en veel meer. Geïnteresseerd om zelf als

vrijwilligers. Iets voor jou? Surf dan snel naar

Wens je meer info? Haal de flyer aan het onthaal

standhouder deel te nemen? Schrijf je dan voor

www.awel.be.

in ARhus, De Munt 8, of bel naar 051 69 18 00.

7 september in via www.bienet.be.

WORD EEN LUISTEREND OOR

© Timelab
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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.

Bel GRATIS: 1788
Mail: 1788@roeselare.be

Henk de Vries
@HenkdeVries1970
Rudy Suffys

Vermoedelijk is dit een kunstwerk, maar het
zit zo lekker (in @Stad_Roeselare)

#skaters #vanrsl #trax

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Surf: www.1788.be
WhatsApp: 0499 92 1788

Tom Vanblaere
@vanblaeretom
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Skaters, bikers en consoorten: nieuwe hotspot.
Supermooi en groot skatepark vlakbij station
#Roeselare. Kom dat zien en beleven want
iedereen is #vanrsl. #sportersbelevenmeer
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

vangampelaere

Robin Walleghem

#natourcriterium
#Sagan #koers #cycling
#sportsphotography

driesverhelst_

Alle stadsdiensten
werken nu ook
OP AFSPRAAK

Rosette Van Iseghem

#igroeselare #vanrsl #architecture
#roeselare #cityscapes

www.roeselare.be

Ellen-Manuella
@EllenSette1968

foto_grafiek

Dewulf Sofie

mijn gevelbankje, bankje #VANRSL , dank u
@Stad_Roeselare voor de professionele
installatie
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

bel GRATIS 1788
aan het onthaal
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