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De Cultuurtrofee rockt
De winteragenda #VANRSL
Helden in de eindejaarsperiode

Prettige feesten
In het huis van de Kerstman in Lapland is

HO HO HO! Roeselare staat al jaren met stip op

het momenteel alle hens aan dek. Op dit

nummer 1 als men mij vraagt in welke stad ik

moment zijn de helpers van de bebaarde

het liefst vertoef tijdens de eindejaarsperiode.

man alle kinderbrieven aan het doornemen

Met al die lichtjes stralen het stadscentrum en

om ieders wensen zo goed mogelijk te

de deelgemeentes enorm veel gezelligheid uit. De

kunnen vervullen. Ondertussen vond

huizen in Roeselare beschikken over de properste

de Kerstman in zijn drukke feestagenda

schoorstenen om iedereen te voorzien van de

toch eventjes de tijd om alle burgers van

nodige geschenken.

Roeselare toe te spreken.

Ik heb trouwens vernomen dat er op 26 december
een loopwedstrijd plaatsvindt waarin iedereen

10

zich moet verkleden als mijzelf. Normaal gezien
De leukste Roeselaarse winteractiviteiten netjes gebundeld? Jup, wij deden het voor jou!

ben ik dan al op mijn slee terug richting Finland
vertrokken. Maar ik denk wel dat ik nog een
dagje langer blijf, want die Santa Run wil ik
voor geen geld missen. Die dag kan je ook naar
een kerstparade in het centrum, dus dat wordt
dubbeldik plezier.
Blijkbaar hebben jullie sinds deze zomer ook een
nieuw zwembad in Roeselare. Je zou het niet
verwachten, maar in mijn jonge jaren stond ik
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bekend als een begenadigd zwemmer. Misschien
ga ik volgende week wel eens langs in Sportoase
Schiervelde om mij sportief wat voor te bereiden
op die extra feestkilo’s. Ook KOERS. Museum
van de Wielersport zal ik zeker eens een bezoekje
brengen. Want in de zomer durf ik wel eens
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de bergen van Lapland bedwingen met mijn,
Ons wereldvermaarde kenniscentrum ARhus blaast 5 kaarsjes uit!
We lieten enkele fans aan het woord.

weliswaar elektrische, fiets.
Ik kan het niet verbergen, ik ben een rasechte
bourgondiër op het gebied van voeding. Jullie
hebben in Roeselare blijkbaar iedere vrijdag

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN WINTER

•

24 december: kerstavond
Enkel de sportaccommodaties zijn open tot 17 u., alle andere stadsdiensten sluiten om 15 u.

•

25 december: Kerstmis
Alle stadsdiensten, ook KOERS. Museum van de Wielersport, zijn gesloten.

•
•

31 december: oudejaarsdag
Enkel de sportaccommodaties zijn open tot 17 u., alle andere stadsdiensten sluiten om 15 u.
1 januari: Nieuwjaar
Alle stadsdiensten, ook KOERS. Museum van de Wielersport, zijn gesloten.

een Lokaalmarkt in de Sint Amandskerk? Awel,
dat stemt me nu gelukkig! Smullen van lokale
lekkernijen en producten. Heerlijk toch? Ik
hoorde dat die markt in deze periode volledig in
het teken staat van eindejaar met een aangepast
aanbod. Laat die warme chocomelk maar komen!
Tot slot wil ik alle inwoners van Roeselare
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar
toewensen!
Geniet met mate(n)!
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De Kerstman
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Knallen met
de feesten!
Als je het mooie pand in de Noordstraat 194
binnenstapt waar Decoster Hunting zit, waan
je je meteen in een andere wereld. Je droomt
er weg naar mistige bossen, slingerende
landweggetjes en uitgestrekte landerijen van
Britse landlords. De jachthoorn die voor dag
en dauw het seizoen inluidt en een meute
paarden, honden en jagers die zich langzaam
op gang trekt. Maar naast jachtwapens,
verkopen ze nog iets waar we straks met z’n
allen met veel ooh’s en aah’s naar staan te
kijken.

Decoster Hunting, bestaat dat al lang?
Caroline Decoster (54): “Samen met mijn man
Johan Cortvriendt (55) hebben we de zaak
overgenomen in 2004, maar de zaak zelf bestaat
al sinds 1963. Mijn ouders begonnen de zaak
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als winkel van voedingsmachines voor de
beenhouwerij. De jacht en alles wat erbij komt
kijken, was toen een echte hobby van m’n vader
en in 1973 besloot hij er ook z’n werk van te
maken. Zo ontstond Decoster Hunting. Maar
een zaak evolueert en de wettelijke richtlijnen
in een zaak als de onze geeft die ook mee vorm.
De zaak is dus niet meer exact zoals ze ooit was
en natuurlijk willen we ook onze eigen stempel
drukken. Onze twee grote pijlers nu zijn de
jacht- en de schietsport.”
Jacht- en schietsport zijn jullie
specialiteit, maar jullie verkopen ook
vuurwerk. Is dat puur toeval of is daar een
verband?
Caroline: “Het zit ook in de sfeer van de knallers!
Mijn ouders begonnen vuurwerk te verkopen
nadat ze een echte vuurwerkmaker leerden
kennen. Da’s iemand die vuurwerken ging
afsteken. We waren daardoor begeesterd, dus
die verkoop was een logisch gevolg. Vuurwerk is
magisch, hé!”

© studio#pointu
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Zaakvoerster Caroline Decoster geeft haar
klanten met plezier tips om vuurwerk veilig af te
steken.
www.roeselare.be
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Helden in de eindejaarsperiode
Mag iedereen zomaar vuurwerk verkopen?

Het geluid primeert bij hen echt boven het

Caroline: “Als handelaar ben je

sterke visuele effect. Wij houden vooral

vergunningsplichtig en ieder jaar moet je

van de grote kleurrijke vuurboeketten, de

voldoen aan strikte voorwaarden. Over een

glinsteringen, de spetters in de nachtelijke

zeer veilige aparte opslagplaats beschikken, is

hemel.”

“En? Wat doe jij tijdens de feestdagen?” Het is zo’n vraag die we de komende weken steeds vaker
zullen beantwoorden. De één vindt het een fantastische periode, voor de ander kan het leven niet
snel genoeg z’n gewone gangetje weer gaan. Eén ding is zeker: velen zetten zich ook tijdens de
feestdagen hard in voor anderen. En daar mogen we toch ook eens bij stilstaan! Wij sprokkelden
drie verhalen die dat mooi illustreren.

er één van. Wij

Wij houden van kleurrijke

Hebben jullie
nog een laatste

In de weer voor Santa Run

boeketten en de glinsterende

tip voor ons?

Filip Dekiere uit Roeselare werkt als ambtenaar maar is daarnaast ook een bezige bij in

spetters in de nachtelijke hemel.

Caroline: “Heel

allerhande verenigingen. Jarenlang zwierf hij rond in de volleybalwereld met Knack Roeselare en

wat tips, maar

kwam later via z’n kinderen ook terecht in de atletiekwereld. Samen met enthousiastelingen van

buiten toe steeds

de belangrijkste

de Broederschool vatte hij het idee op om een Santa Run in Roeselare te organiseren.

geopend kunnen

raad die wij altijd

noemen dat ‘de
bunker’. Die moet
een bepaalde
afmeting hebben,
de deur moet naar
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worden, er mogen geen elektriciteitsleidingen

meegeven is afspreken. Bepaal vooraf de één of

Filip: “Dit jaar zijn we met de Santa Run, die

kijken: sponsoring zoeken, contacten leggen,

in zitten. De oppervlakte van de ruimte bepaalt

twee mensen die het vuurwerk zullen aansteken.

plaatsvindt op 26 december, aan onze vijfde editie

aanvragen doen bij gemeente en politie,… en

ook hoeveel vuurwerk je in voorraad mag

En spreek ook af dat zij nuchter blijven tot na

toe. De Santa Run is een organisatie van Flanders

we doen het allemaal tussendoor. In de korte

hebben. Vrij strikte regels dus.”

het vuurwerk. Gebruik je gezond verstand, daar

Atletiek Club (FLAC) en de Broederschool.

aanloop naar en de dag van de Santa Run zelf

komt het eigenlijk op neer.”

Het is een mooie samenwerking waarbij FLAC

brengt iedere vereniging steeds meer mensen

Na al die jaren, merk je een evolutie?

de knowhow van het wedstrijden organiseren

mee om de handen uit de mouwen te steken.

Caroline: “Wij merken dat hoe meer mensen

inbrengt terwijl de Broederschool vooral het

Vooral het logistieke luik neemt dan veel tijd en

logistieke luik voor haar rekening neemt. Samen

werk in beslag. Van de Broederschool werken

vuurwerk in het buitenland zien, hoe meer ze
het ook hier thuis beginnen te doen. Duitsland

Wist je ook dat als je in Roeselare

met Vincent Desmet, leraar in de Broederschool,

heel wat leerkrachten mee en worden ook tal van

en Oostenrijk staan bijvoorbeeld bekend voor

vuurwerk wil afschieten, je een

vorm ik een gedreven tandem die hetzelfde voor

leerlingen vrijwillig ingezet. Nu valt de Santa Run

een heel rijke traditie van vuurwerk. Je kan dus

aanvraag moet indienen bij de Stad?

ogen houdt: een leuke, ludieke kerstloop waarbij

op 26 december en de eerste wedstrijd start om

stellen dat naarmate de mensen meer begonnen

Wil je straks vuurwerk afvuren tijdens

zoveel mogelijk kerstmannen en -vrouwen

19.30 uur net na de Roeselaarse parade. Da’s

reizen, ze veel meer oog voor en interesse in

de eindejaarsperiode, vraag dan ten

door de straten lopen.” De Santa Run bestaat

dus tweede kerstdag. We moeten nog concreet

vuurwerk kregen. Wij als Belgen zien ook graag

laatste op vrijdag 28 december 2018 je

traditiegetrouw uit twee loopwedstrijden: een

afspreken en kijken hoe we alles zullen regelen,

mooi siervuurwerk, terwijl bijvoorbeeld de

vergunning aan. Meer informatie op

wedstrijd van 3,3 kilometer en een tweede van 10

want vorig jaar waren we twee dagen vooraf al

Nederlanders zoveel mogelijk knal willen.

www.roeselare.be

kilometer.

intensief bezig met de voorbereiding. En de dag

vuurwerk

Deelnemen is belangrijker dan …

•

•
•

Koop vuurwerk bij voorkeur in erkende
en gespecialiseerde winkels. Vuurwerk
aangeboden via het internet kan illegaal
en bijzonder gevaarlijk zijn.
Bewaar vuurwerk in een afgesloten, droge
ruimte buiten bereik van kinderen en/of
huisdieren.
Trek stevige kleding aan die bestand is
tegen vonken (geen nylon, fleece,…).
Zorg dat vuurwerk altijd stevig en stabiel
staat. Zet vuurpijlen altijd in een half met
zand gevulde fles. Sla een pvc-buis in de
grond voor grote vuurpijlen.

wordt weer druk straks tijdens de feestdagen!”

Filip: “Wie wint is voor ons echt ondergeschikt

Tips om veilig te knallen!
•

nadien heb je natuurlijk ook de grote opkuis. Het

•
•
•
•
•
•
•
•

Bestudeer vooraf de gebruiksaanwijzing.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen
twee stenen.
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont,
sigaret of sigaar.
Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
Steek niet-afgegaan vuurwerk nooit
opnieuw aan.
Zorg dat anderen minstens 4 à 5 meter
afstand houden.
Richt vuurwerk nooit op mensen, dieren
of brandbare materialen.
Steek nooit zelfgemaakt vuurwerk af.

aan de ervaring. We willen zoveel mogelijk
deelnemers een plezante tijd bieden. Dat we zowel
de Broederschool als de atletiekclub ook eens in
de kijker zetten, is uiteraard mooi meegenomen.
En de winst? Die wordt grotendeels geschonken
aan goede doelen zoals de Rode Lopers. De Rode
Lopers is een vereniging die zich lokaal inzet voor
de strijd tegen kanker.”

Vrijwilligers in de weer
De organisatie van Santa Run bestaat uitsluitend
uit vrijwilligers die al van het begin van het
jaar bezig zijn met de organisatie. Filip: “Het is
niet te onderschatten wat er allemaal bij komt

RSL#20

©
studio#pointu
www.roeselare.be
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Mama’s en baby’s eerst!

Altijd paraat voor ondersteuning

Gerty Vandenbussche en Gudrun Demyttenaere vormen met M’amare een vroedvrouwenpraktijk

Dieter Devoldere, Giovanni Vandewaetere, Giovanni Nowé, Stephanie Van Hoecke, Joost Borry en

uit Beveren. Ze begeleiden zwangere vrouwen en pas bevallen mama’s tot de baby’tjes één jaar

Marnick Verhaeghe vormen samen, onder leiding van Ann Ducessoye, het team dispatchers van

oud zijn.

Stad Roeselare. Een dispatcher is continu bereikbaar buiten de reguliere openingsuren van de
stadsdienst Onderhoud Openbaar Domein.
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Gerty: “Amare is het Latijnse woord voor ‘houden

van groot belang. Gudrun: “Het is zeer belangrijk

van en zorgen voor’ en met de M’ ervoor maken

dat de kindjes een dagelijkse verzorging krijgen.

Dispatchers volgen alle binnenkomende oproepen

Versterkt door de wachtdienst

we de link naar mama’s. Zorg dragen voor

Doordat mama’s na de bevalling maar drie

van zowel sitebeheerders, particulieren,

Dit team werkt uiteraard niet alleen. Een

mama’s, da’s wat wij doen!” Gerty en Gudrun

nachten in het ziekenhuis mogen blijven, komt die

hulpdiensten, brandweer als politie correct op.

dispatcher werkt altijd in combinatie met iemand

staan 7 dagen op 7 en 24 uur per dag paraat voor

taak steeds meer bij ons terecht. Wij komen dan

Stephanie: “Bij ons kan je terecht voor allerlei

van de wachtdienst. Die bestaat ook uit zes

hun mama’s. Ze werken met vaste afspraken maar

aan huis om het baby’tje te wegen, te verzorgen

zaken: problemen met verzinkbare palen,

personen die ter plekke gaan om de problemen

het duo blijft continue beschikbaar voor wie hen

en ook de mama op te volgen.” Dat betekent dus

incidenten op de weg zoals een dier dat werd

op te vangen en in overleg met de dispatcher

nodig heeft. Gudrun: “Mama’s bellen ons meestal

ook tijdens de feestdagen? Gerty: “Zeker. Tijdens

aangereden of glas op de rijbaan, het dichtmaken

de maatregelen te bepalen. Dat betekent dus

op als ze ongerust zijn en met hun vraag niet naar

de feestdagen gebeurt het zelfs heel regelmatig

van deuren en ramen na inbraak of dichtmaken

dat er altijd twee mensen paraat staan voor

het ziekenhuis durven. Meestal kunnen we hen al

dat vrouwen ofwel poliklinisch bevallen (in het

van het dak na een woningbrand, enzovoort.

ondersteuning, ook tijdens de feestdagen. Dieter:

snel geruststellen. Maar als het nodig is, aarzelen

ziekenhuis zonder opname) of slechts één of twee

Tijdens grote evenementen staan we stand-by en

“We zijn elk een week van wacht. Dit jaar ben

we niet en verwijzen we hen door. Ons werk is

nachten blijven. Net omdat ze die feestdagen graag

bij een noodsituatie zorgen we voor de logistieke

ik de gelukkige die oudjaar doet. De drukte valt

echt eerstelijns.”

thuis met hun familie doorbrengen. Dan is het

ondersteuning van andere disciplines en

op zich best mee. Maar hoe meer verenigingen

heel belangrijk dat wij ze thuis goed opvolgen.”

hulpdiensten.”

locaties van de Stad huren voor feestjes, hoe

Joost: “Wanneer het stormt of sneeuwt, gaan

groter de kans dat wij worden opgeroepen

onze mensen ook de baan op om te strooien of

natuurlijk.” Joost: “Uiteraard ook als het sneeuwt

De eerste vijf cruciale dagen
Niet alleen de mama’s maar ook de pasgeboren

Wachtdienst

baby’s volgen Gerty en Gudrun deskundig op.

De vroedvrouwen werken met een wachtdienst

takken en omgevallen bomen te verwijderen.”

of als de hulpdiensten ons opbellen.” Droom je

Vooral de eerste vijf dagen na de geboorte blijken

waarbij steeds één van de twee beschikbaar is.

Dieter Devoldere: “Probleemoplossend denken

van een witte kerst? Denk dan ook even aan de

Zo hebben ze elk ook een periode rust en weten

en handelen vormen echt de kern van onze

dispatchers en de wachtdienst.

ze dat ‘hun’ mama’s in goede handen zijn bij

activiteit.”

de ander. Het was ooit anders. Toen Gerty nog
alleen werkte, werd ze eens op nieuwjaarsdag om

Iedere wacht z’n verrassingen

8 uur ‘s morgens - na een nachtje stappen - uit

De dispatchers vormen een pool van zes mensen

bed gelicht voor een mama met weeën. Gerty:

die naast hun taak als dispatcher werkzaam zijn

“Dat hoort bij de job en vinden wij helemaal niet

in verschillende domeinen. Die mix van expertise

erg. Ook dit jaar is de kans groot. Er zijn er heel

en kennisdeling is heel belangrijk, want de

wat uitgerekend voor 25 december en 29 of 30

binnenkomende meldingen kunnen echt over van

december, net zoals Evelien Tanghe (op de foto).

alles gaan. Dieter: “Je moet toch al wat ervaring

Het wordt weer spannend!”

hebben in de organisatie en werking van de Stad

Telefoon tijdens het kerstdiner

© studio#pointu

en andere diensten. Zonder die kennis kan je
onmogelijk snel genoeg optreden, weet je niet bij

Wat vindt het thuisfront daar eigenlijk van?

welke dienst je terechtkan of wie je waarvoor kan

Gudrun: “We hebben nog geen kinderen, maar

inschakelen.” Joost: “Bij iedere melding moeten

wel een vriend. En ja, die moeten heel wat

we ook de afweging maken of een onmiddellijke

verdragen van ons. Ze hebben ermee moeten

interventie noodzakelijk is. Dat bepalen we op

leren leven, hé.” Gerty: “Als mijn vriend al iets

basis van een reeks criteria: komt de veiligheid

vervelend vindt, dan is het dat ik ’s nachts veel te

van burgers of het gebruik van de openbare

luid spreek als ik de telefoon opneem.” De twee

ruimte in het gedrang? Kan de schade oplopen

lieve dames moeten er eens hartelijk om lachen.

als er niet meteen wordt opgetreden? Want

Het is duidelijk: mama’s en baby’s komen hier

onmiddellijk reageren betekent meestal ook een

altijd op de eerste plaats!

extra kost.”

© studio#pointu
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LAAT JE BETOVEREN!
26 december
Iedereen die van gezelligheid, shoppen, schaatsen, de Kerstman, cadeautjes en/of lekker eten
houdt, is het aan zichzelf verplicht om deze winter eens naar Roeselare en haar deelgemeenten
af te zakken. We pakken alvast uit met enkele redenen waarom een uitstapje zeker de moeite zal
zijn. Welkom in de WINTER #VANRSL!

KERSTMARKT LOKAAL

10

De ondertussen wereldberoemde overdekte
boerenmarkt in de Sint-Amandskerk,
komt tijdens de eindejaarsperiode met een
gezellige kerstmarkt. Lokaalmarkt wordt
van 7 december tot en met 4 januari elke
vrijdag ondergedompeld in een warme
kerstsfeer, met een aangepast aanbod
van de boeren, verse glühwein en lekkere
chocomelk. Heerlijk toch? Bovendien komen
de standhouders met extra veel proevertjes
op de proppen en geven ze jou inspiratie
voor je feestmenu. Zak dus zeker eens af om
originele en lokale ideetjes op te doen.
www.lokaalmarkt.be

NIEUWJAARSDRINK
BEITEM
5 januari
De vzw Feestcomité Beitem organiseert naar
jaarlijkse traditie hun Nieuwjaarsdrink op
Beitem Platse vanaf 17 u. Een event dat staat
voor gezellig keuvelen in een winters kader.
Lokale verenigingen bieden er een enorm
gamma aan lekkere hapjes en drankjes
aan. Iedereen op post om te klinken op het
nieuwe jaar!

KERSTMARKT IN RUMBEKE
22 december
Jaar na jaar staan de Rumbeekse
verenigingen met veel enthousiasme
klaar op het Kerkplein met een gevarieerd
aanbod aan drankjes en hapjes op de lokale
kerstmarkt. Vanaf 16 uur gaat het jaarlijkse
gezellig samenzijn met familie en vrienden
weer van start. Vergeet je kerstmuts niet!

De Kerstparade is een schitterende praalstoet
die door het hart van de stad de feestelijke
kerstsfeer brengt. Kleurrijke figuranten en
sprookjesachtige praalwagens paraderen
doorheen het centrum en verwarmen
deze winter weer duizend en één families.
De Kerstparade is dan ook een uniek
totaalspektakel boordevol gezelligheid en
amusement.
Op 26 december worden er naar aanleiding
van de kerstparade, die start om 16.30 u.,
ook gratis shuttelebussen ingezet. Van 14 u.
tot 20.30 u. vertrekt er om het kwartier
een shuttlebus vanaf site Schiervelde (halte
zwembad) naar het centrum.
www.kerstparade.be

KERSTCONCERT IN
BEVEREN
14 december
De Koninklijke Harmonie De Verbroedering
Beveren maakt zich op voor het kerstconcert
o.l.v. Guillaume Noppe. Met als gastartieste
de Roeselaarse zangeres, Hanne Nollet.
Aangevuld met optredens van De
Bevernootjes o.l.v. Sara Markey en Cantate
Domino o.l.v. Martine Titeca. Het concert
vindt plaats om 20 uur in de parochiekerk in
het centrum van Beveren.

SANTA RUN
26 december
De traditionele afsluiter van het Roeselaarse
loopseizoen! De vijfde editie van de
Santa Run wordt gelopen op woensdagavond
na de Roeselaarse kerstparade. Net als de
voorbije jaren kan je kiezen tussen twee
afstanden: 3,3 of 10 km, telkens met start
en aankomst aan de Broederschool. Wie
voor 12 december is ingeschreven, kan zijn
borstnummer op 21, 22 en 24 december
afhalen bij AVEVE (Rotsestraat 3). AVEVE
zorgt daarbij voor een geschenkje! Wie
wil lopen in een kerstmanpak, kan in de
Broederschool een exemplaar bemachtigen.
www.santarunroeselare.be
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KERSTMARKT ZILVERBERG
29 december

SCHAATSEN OP DE
GROTE MARKT

12

De kerstmarkt en de ijspiste blijven staan
tot en met zondag 6 januari. De ijspiste, die
de vorige jaren centraal stond op de markt,
verhuist naar de straatkant. Voor families
en begeleiders van de schaatsers wordt er
ook een speciale ‘kerstplaza’ voorzien om
het comfort te verbeteren. Dat alles moet
voor een aangenamere beleving zorgen.
Tussen de ijspiste en de chalets komt er een
‘Kerstboulevard’. De gang zal tien meter
breed zijn en biedt zo meer comfort aan de
bezoekers. Het Stationsplein verwelkomt
opnieuw Radio 2 met de ‘1.000 Klassiekers’
en ook ‘Santa in the Sky’ is terug van
weggeweest. Net zoals in 2015 zal een
torenkraan de slede van de Kerstman de
hoogte in hijsen.

Alle verenigingen van de Zilverberg
staan vanaf 16 u. op het gezellig plein
van de Chiro (einde van de Maximiliaan
Demeulenaerestraat) met de nodige drank
en eetstandjes tussen de cokesvuurtjes.
De organisatie ligt in handen van vzw De
Zilverlink. Goed nieuws komt nooit alleen: er
is ook een verwarmde tent aanwezig.

WANDELING IN HET
STADSCENTRUM
16 december
De gids neemt je mee doorheen het centrum
van Roeselare en vertelt je meer over zowel
het historische als hedendaagse karakter
van onze stad. Tijdens de wandeling maak je
kennis met de talrijke bezienswaardigheden,
hedendaagse architectuur en het knap
staaltje erfgoed waar onze bruisende stad
over beschikt. Kuier doorheen de gezellige
straten en passeer de musea, galerijen en
toffe hotspots die na de wandeling zeker een
bezoekje waard zijn. Ontdek de
mooie natuur in het stadspark,
een groene long van ruim
4 hectare groot. Afspraak
om 14.30 uur, vooraf
inschrijven bij Toerisme
Roeselare.

HEERLIJK
EINDEJAARSSHOPPEN
Of je nu hoort bij Team eindejaarsshoppen
of Team anti-eindejaarsshoppen. Roeselare
probeert jou zo veel mogelijk gezelligheid en
gemak aan te bieden.
Er staan nog vier eindejaarsshoppingweekends op de kalender:
•
zaterdag 8 en zondag 9 december
•
zaterdag 15 en zondag 16 december
(centrum verkeersvrij + kerstmarkt
Goede Doelen + alle winkels open)
•
zaterdag 22 en zondag 23 december
(centrum verkeersvrij + kerstmarkt
Goede Doelen + alle winkels open)
•
zaterdag 29 en zondag 30 december
(openingsuren afhankelijk van winkel
tot winkel)
Tijdens de eindejaarsshoppingweekends
zijn de busritten met De Lijn op het
Roeselaarse grondgebied gratis en op alle
shoppingzaterdagen kan je lekker lang
parkeren (1 euro voor 4 uur, 2 euro voor
8 uur) op de Ooststraat-Stationsparking,
Parking De Munt, de Wallenparking
en Moermanparking. Alle info over
eindejaarshoppen en -activiteiten in het
stadscentrum: www.shoppingroeselare.be

ANGELS, WITCHES
& BITCHES
16, 17, 23 & 24 februari
Een passioneel renaissance-event in het
kasteel van Rumbeke voor en door alle
leeftijden. Tijdens de maand februari, rond
Valentijn, stelt Roeselare haar grenzen open
voor ontmoetingen met beeldende kunst,
woord, muziek en zoveel meer in een nieuw
en uniek kunstproject: Angels, Witches &
Bitches. Een zinnenprikkelend parcours
in het kasteel van Rumbeke (Sterrebos)
met hartverwarmende ontmoetingen.
Laat de liefde op je afkomen! Alle info en
inschrijvingen op
www.angelswitchesbitches.be

of de facebookpagina ‘Shopping & centrum
Roeselare’.

© Marc Walican
© Gino Wallaert

© Stefaan Beel
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Muziek, dans & kunst #VANRSL
winter naar buiten met hun creaties. Ze doen mee met de

‘ Voe dse l’ … de opendeu rd ag
van de SASK die je zal smaken!

Warmste Week, stellen werken tentoon en pakken uit

O p zaterd ag 16 febr ua r i zet de SA SK

met een concert en dansvoorstelling.

haar mond wagenw ijd open voor jou.

Leerlingen en leerkrachten van onze academies komen deze

Het k lassieke opendeur-recept bestaat uit
e e n o v e r d a d i g a a nb o d a a n op e n le s s e n ,

De Warmste
STAP-maand

als thema en inspiratiebron kunst.

14

Leerlingen en volwassenen zetten
hun kwiekste dansbeentjes voor in
De Spil. w w w.staproeselare.be

a nder lek kers. Maa r daa r naa st staa n ook
veel andere ar tistieke gek k igheden op het
menu zoals een wandelende kauwgomballen-

Academie voor Podiumkunsten verschillende

machine en muzikaal fornuis. We hopen op een

concerten en andere acties in het kader van de

gulzig publiek! Download de parkeerkaart op

Warmste Week. Met de opbrengst steunt STAP de vzw

w w w.saskroeselare.be en parkeer tijdens

waar één van de leerlingen bij STAP mee geconfronteerd

februari een dansvoorstelling met

bier- en w ijnbar, frieten, pannenkoeken en

Nog tot 22 december organiseert de Stedelijke

Ichthyosis België. Ichthyosis is een erfelijke huidaandoening
De dansers van STAP brengen op 16

workshops, grime, huisgemaakte limonades,

wordt. Leerkracht Els Dedecker gaf de aanzet om
daarvoor iets te doen. De hele school zet zich
enthousiast in voor dat goede doel. Meer info
dewarmsteweek.stubru.be/acties/
de-warmste-stap-maand

Op zaterdag 26 januari laten enkele leerlingen

je bezoek grat is op de voorziene pa rk ing.

van STAP aan de zijde van hun ‘meester’ horen
wat zij in huis hebben. De titel meester/gezel gaat
terug naar de middeleeuwen waar meesters hun
gezellen op sleeptouw namen, hen begeleidden en
de knepen van het ambacht leerden. STAP kent
heel veel enthousiaste, inspirerende leerkrachten.
En de band met de leerling is vaak erg bijzonder

SASK
OPENDEUR

16.02.'19

VoedseL

10U - 18U
WORKSHOPS
& EXPO

15

en uniek. Leerlingen en leerkrachten vertolken
die relatie in een warm concert vol muzikale

Laureatenexpo in SASK
In de SASK, Leenstraat 14, loopt nog

genegenheid in concertzaal De Kleine Stooringhe
in Rumbeke om 19 u. Meer info en tickets:
www.toonvzw.be

tot en met 21 december een tentoonstelling
met werken van leerlingen die vorig
schooljaar afstudeerden in hogere of
specialisatiegraad.
De afstudeerprojecten zijn de kroon op

En verder:

het werk van jarenlange inspanningen

15 - 22 februari: La Condition Humaine:

die beginners tot echte kunstbeoefenaars

schilderijen van vijf studenten

omvormde. Meer info:

specialisatiejaar SASK in Galerie Blomme.

S TE D E L I J K E AC A D E M I E S C H O N E K U N S TE N
L E E N S TR A AT 14 , 8 8 0 0 RO E S E L A R E
0 51 2 0 3 0 2 9 - W W W. SA S K RO E S E L A R E . B E

www.saskroeselare.be

30 maart: FEEST in STAP met workshops,

RSL#20

April: Een maand genieten van muziek, woord en

concerten en voorstellingen

dans tijdens het podiumkunstenfestival

www.staproeselare.be

www.staproeselare.be

www.roeselare.be

Van het Kerelsplein tot
in China: HELL YEAH
“En de winnaar is… Spoil Engine!”
Die woorden weerklonken op de uitreiking van de Cultuurtrofee
bij Steven Sanders als muziek in de oren. De Roeselarenaar ramt al
veertien jaar op zijn gitaar bij de metalband die hij mee oprichtte. De
groep scheert hoge toppen en veroverde afgelopen zomer zelfs China.

16

17

© Marc Walican
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www.roeselare.be

Dag Steven, je reist de wereld rond, maar

onder meer in Vorst Nationaal, in de AB, op

Zo’n tournee, gaat dat bij jullie

niet opgeven. Persoonlijk heb ik nog doelen in

Roeselare blijft je thuis, hé.

Pukkelpop en een aantal keer op Graspop.

ook gepaard met de beruchte

mijn hoofd die ik wil bereiken. Maar ik hou ze

Steven Sanders: “Ik ben al 42 jaar een rasechte

We namen ook een plaat op bij Roadrunner

rock-’n-rollverhalen?

voor mezelf; ik wil het lot niet tarten. Voor ons

Roeselarenaar. Ik ben hier opgegroeid en liep

Records, op dat moment het grootste label in de

Steven: “Rock ’n roll? We verzetten regelmatig

blijft het een passie, waar ik het grootste deel

school in het Klein Seminarie. Door het werk

metalwereld. Het succes bleef beperkt tot België

een stevig pintje, maar het is toch hoofdzakelijk

van mijn vrije tijd en verlof aan spendeer. We

van mijn vader heb ik tijdens mijn jeugd kort

en Nederland, maar dat veranderde in 2014.

een druk tourschema volgen en fit ‘aan de

focussen ons momenteel op de nieuwe plaat.

in andere gemeentes gewoond. Maar ik bleef

Onze zanger Niek stopte en in de plaats kwam

meet’ verschijnen. Het coolste effect vind

Met de hele band repeteren we in Antwerpen.

in Roeselare op internaat. Sinds 2003 woon

de Nederlandse Iris. Ze heeft de befaamde

ik dat je soms alle referentie kwijtspeelt en

Da’s praktischer voor onze twee Nederlandse

ik zelfs terug in ons ouderlijke huis. Ik ben

X-factor en dat was de sleutel om internationaal

niet meer weet waar je bent of hoe laat het is.

bandleden. Met de drie ‘locals’ repeteren we

ingenieur van opleiding en behaalde daarna

te groeien.”

Total freedom! Die tour in China was tot in de

nog lekker ‘old school’ in het Kerelsplein (lacht).

puntjes geregeld. Dagelijks een paar uur op de

Voor de opname van het album trekken we

nog een Master of Science in Leeds. Samen met

18

een vennoot leid ik Quicksand, een bedrijf dat

Tot waar leidde die groei?

hogesnelheidstrein, dan met een minibusje naar

naar Göteburg in Zweden. Daar is een typische

micro-elektronische systemen ontwikkelt. Ik

Steven: “De nieuwe EP en sound sloegen meteen

het hotel, soundcheck, een hapje eten, de show

metalstudio, waar onze sound optimaal klinkt. ”

woon hier nog altijd heel graag. De laatste jaren

aan. We tourden een paar keer door Europa.

spelen, wat nagenieten op hotel en de volgende

bruist de stad ook. Ik vergelijk Roeselare graag

Maar dit jaar was pas echt een grand cru-jaar.

dag op ‘repeat’ duwen. De lokale tourmanager

En dan, met die nieuwe plaat op het TRAX-

met een festival. 60.000 man, maar je vindt nog

We speelden tien dagen in China. Met als kers

regelde alles en vergezelde ons gedurende de

Festival spelen? Of ooit op een groot

altijd vlot je weg.”

op de taart een optreden op het Midi-festival.

ganse tour. En op de rustdagen konden we een

metalfestival in Roeselare?

Eén van China’s grootste rockfestivals. Als enige

beetje de toerist uithangen: Chinese muur,

Steven: “Wie weet… Maar we pushen dat zeker

En zo landen we meteen bij je passie:

Europese band, voor 13.000 mensen op het

Shanghai Tower, enzovoort. Wat rondhangen

niet. De organisator maakt een bepaald festival

de muziek!

strand: fantastisch! Dat was echt een unieke

in de grootsteden is altijd fijn, meestal omdat

en doet dat heel goed. Een groot metalfestival

Steven: “Ik leerde gitaar spelen in het college.

ervaring in ons leven. Dat optreden zorgde

de clubs of zalen zich ook pal in het centrum

creëer je ook niet op één dag, daar heb je veel

Mijn interesse ging direct naar metal. Wanneer

voor de nodige weerklank. We haalden zelfs het

bevinden.”

middelen voor nodig. Maar ik ontken niet dat

ik bands zag spelen, wist ik: ik moet dat ook

VTM-nieuws. We werden ook gepromoot als

kunnen! Eerst speelde ik bij enkele lokale

één van de drie Belgische bands op Eurosonic,

Vertel eens een leuke anekdote van op zo’n

zouden we wel in Roeselare willen doen. Bij

bandjes en van 1996 tot 2002 bij Deformity.

dé jaarbeurs in de Europese muziekindustrie.

tournee!

de vorige platen moesten we naar De Kreun

Daarmee speelde ik ook al op Dour en doorheen

De band heeft ook de nodige sponsordeals met

Steven: “We speelden eens in het voorprogramma

of zo. In TRAX komt een magnifieke zaal en

Europa. In 2004 begon het verhaal van Spoil

fabrikanten van instrumenten. Die krijgen de

van Motörhead en gingen aanschuiven bij de

die mogelijkheid zullen we met de Stad eens

Engine. We haalden De Afrekening, speelden

band op maat geleverd.”

catering. Maar toen riep hun bekende zanger

bekijken.”

dat leuk zou zijn. De releaseshow van het album

Lemmy: “Hey, that’s my soup!” We stonden dus
aan z’n persoonlijke buffet. In China kregen we

De Cultuurtrofee opent misschien de

dan weer soep met stierenpenis in. Blijkbaar een

deuren!

echte delicatesse daar. Maar dat bordje hebben

Steven: “Die overwinning vinden we geweldig! De

we aan ons laten voorbijgaan…”

Cultuurraad maakt daarmee ook een statement:
we zijn open minded. Chapeau! Toen we onze

Wat willen jullie nog bereiken?

kandidatuur indienden, vroegen we ons af of dat

Professioneel artiest zijn?

wel iets voor ons was. Maar iedereen gunde ons

Steven: “Het klinkt misschien raar, maar we

de trofee. Die appreciatie van de Stad voelt zalig.

willen er niet van kunnen leven. De concurrentie

Het geeft ons een extra boost energie waarmee

is te groot en dan ben je ook afhankelijk van

we opnieuw voort kunnen bouwen aan ons

externe partijen. Je moet je gaan wringen om

eigenzinnige verhaal!

geld binnen te halen. Onze band is een vzw en

© Stefaan Temmerman
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we komen rond. De machine draait en dat is op

Bedankt Steven en hopelijk tot binnenkort

zich al zot. Die onafhankelijkheid willen we ook

in TRAX.

De drie ‘locals’ repeteren wekelijks nog in het
Kerelsplein. Met de twee Nederlandse bandleden
erbij wijkt Spoil Engine uit naar Antwerpen.
www.roeselare.be
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ARhus vijf jaar!
Op 23 februari 2019 is het precies vijf jaar geleden dat de twee vroegere Roeselaarse bibliotheken

ARhus is in vijf jaar uitgegroeid tot een

behouden en stimuleren van werkgelegenheid

de deuren sloten. Het kenniscentrum ARhus op het plein De Munt opende haar deuren! Als

geïntegreerd totaalconcept. Er is een hoop

in de vakmanschapsberoepen. Het project wil

kenniscentrum wil ARhus het mooie verhaal dat de bibliotheken schreven voortzetten. ARhus

veranderd en – gelukkig – ook veel hetzelfde

jongeren en werkzoekenden enthousiast maken

gaat daarbij terug naar de oorsprong van het concept bibliotheek: een bruisende ontmoetingsplek

gebleven. We spraken met enkele mensen over

over ambacht en techniek.” Dat gebeurt via

waar onderzoek, kennis, mensen en ideeën samenkomen en waar iedereen welkom is! Sinds 2014

5 jaar ARhus.

het ontwikkelen van een innovatieve mix aan

timmerde het ARhus-team, samen met talrijke partners en met jullie, hard aan de weg om die

opleidingen, vakmanschapsbeurzen, leer- en

missie om te zetten in daden. Vijf jaar later is de droom meer dan ooit realiteit, maar het verhaal

Kenniscentrum bouwt mee

is nog lang niet af.

Medewerkster Ilse Van Hevel maakte de

bootcamps. “Ik raad dan ook vaak geëngageerde

verandering van de voormalige bib naar

jongeren aan om met de mensen van ARhus rond

het kenniscentrum ARhus van nabij mee.

de tafel te gaan zitten. Een dikke pluim voor het

“Oorspronkelijk leefde er bij iedereen, zowel bij

kenniscentrum”, aldus Reinout.

ons als bij ons vast bibliotheekcliënteel, wat angst
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werkplaatsen, internetcolleges, excursies en

voor verandering. Maar al snel werd duidelijk

Slam Poetry

dat ARhus veel opportuniteiten aanbood. En dat

En dat het aanbod van ARhus heel breed gaat,

hadden de bezoekers ook snel door.” Ilse stond

dat bevestigt Razvan Niculescu (15). Samen

mee aan de wieg van tal van jeugdprojecten. “Zo

met zijn broer Andrei (17) schreef hij een lied

startten we bijvoorbeeld een Makkelijk Lezen

en leerde hij rappen tijdens een workshop

Plein op voor kinderen met leesproblemen.”

Slam Poetry. “Iedere vrijdag gingen we naar

Met een ruime en vernieuwende blik biedt ARhus

de bibliotheek om Playstation te spelen. Daar

tal van kansen aan gezinnen en ouders. “Het

werden we op een dag aangesproken door rappers

kenniscentrum bouwt bijvoorbeeld graag mee

Dieter Meeuws (NTREK) & Tomas Vanderbeke

aan goed onderwijs. Daarom hebben wij voor

(MC Equal). Zij gaven er die dag een workshop

scholen extra diensten uitgewerkt, waaronder

Slam Poetry in samenwerking met Pelzen, een

de gratis onderwijspas, de klasbezoeken en de

doe-het-zelfinitiatief omtrent muziek, expo’s,

speciale schoolcollecties. Naast het onderwijs zijn

kleding en ontmoeting. Zo mochten we eind vorig

we nu ook bezig om samen met Zorgpunt N, het

jaar ons lied brengen op de preopening van de

therapeutisch zorgpunt van Zorgbedrijf

conferentieruimte ARgora in het kenniscentrum.

Roeselare, bepaalde projecten nog wat uit te

En daar zijn we erg trots op”, vertelt Razvan.

breiden.” Wat Ilse het leukste vindt aan werken
in ARhus is het vernieuwende en het optimaal
ondersteunen van groepen. “Ik hou van de
interactie en de gesprekken met de bezoekers
van het kenniscentrum. Dat maakt het hier
superaangenaam werken”, aldus Ilse.

Volop kansen voor jongeren
Dat ARhus volop kansen biedt aan jongeren
bevestigt Reinout Van Zandycke, een jonge
ondernemer. “Het kenniscentrum opende tal
van deuren voor mij. Je krijgt er namelijk volop
kansen, je kan er nieuwe ideeën ontwikkelen.
En dat is een grote troef voor Roeselare.”
Reinout werkte onder andere samen met ARhus
aan het driejarig project REVIVAK. “Dat is

Wie jarig is, trakteert!
Als je jarig bent, trakteer je. En omdat ARhus
vijf jaar bestaat, trakteert het kenniscentrum
met een feest aan al wie hielp om dat mogelijk
te maken: jij, de bezoeker van elke dag! Het is
tenslotte voor jou dat ARhus het doet, en voor
jou dat de deuren zeven dagen per week elke
keer opnieuw openen. Aan wie de afgelopen
vijf jaar nog niet in ARhus is binnengestapt:
ook jij bent welkom – zonder blos op de
wangen – op het feest ‘vijf jaar ARhus’ op
zaterdag 23 februari 2019!
Ontdek het feestprogramma binnenkort op
www.arhus.be.

een ambachtenacademie die zich richt op het
© Marc Wallican
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3D-expert in de prijzen
De titel ‘West-Vlaamse KMO van het jaar’ en een internationale bekroning in Londen: het
gaat deze dagen hard voor Nanopixel. Het Roeselaarse technologiebedrijf maakt 3D-beelden,
interactieve applicaties en virtuele beleving. En dat valt duidelijk in de smaak.

CEO Dietrich De Blander stopt zijn ambitie

Het onbestaande verbeelden

niet onder stoelen of banken: “We hoeven niet

In 2007 zwaaide Dietrich af als architect. Om

in Gent, Antwerpen of Brussel te zitten om een

projecten te visualiseren en met overtuiging voor

vooruitstrevend digitaal product te maken. Met

te stellen aan klanten, begon hij 3D-beelden te

Nanopixel willen we Roeselare op technologisch

maken. Wat toen nieuw was, geldt ondertussen

vlak op de kaart zetten. In België, maar ook

als standaard. Toch blijft Nanopixel een

wereldwijd.” Met hun 3D-toepassingen mikken

pioniersrol vervullen voor de 3D-technologie in

ze op sectoren als vastgoed, industrie en

ons land.

entertainment.

“We moeten onszelf voortdurend opnieuw
uitvinden. De technologie staat niet stil. Ons

Meer dan een werkplek
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bedrijf evenmin. Dat houdt ons scherp. We volgen

Bij de beoordeling voor de titel van ‘West-

buitenlandse cases, onderzoeken veel en proberen

Vlaamse KMO van het jaar’ door Unizo hoorde

de juiste keuzes te maken. Zo zijn we vandaag

ook een jurybezoek aan het bedrijf. Dietrich

hard bezig met augmented reality, waarbij we

verwelkomde hen in het kantoorgebouw in

virtuele elementen toevoegen aan een echte

de Meensesteenweg. Een plek

omgeving”, vertelt Dietrich De

waar werk en ontspanning hand

Blander. Producten op een digitale

Goede

in hand gaan. Naast het open
kantoorgedeelte is er een bar
met pooltafel, een cinema en een
bedrijfsfitness. De werknemers
krijgen er geregeld verse soep,
taart of een hapje. “Want goede
medewerkers moet je in de watten

medewerkers
moet je in de
watten leggen

leggen”, weet de Roeselaarse

manier voorstellen en gebruikers
een unieke beleving bezorgen, is
het uitgangspunt voor Nanopixel.
Met succes, want dit jaar ontvingen
ze ook de VR Architecture and
Real Estate of the Year-award in
Londen. De Blander: “2019 wordt
een uitdagend jaar. Hopelijk

ondernemer. “Zeker in onze branche. Expertise

kunnen we de nationale impact die we vandaag

vinden en mensen werven is één zaak. Wij willen

hebben op internationaal vlak doortrekken. Al

hen vooral tevreden houden. Ze vormen stuk voor

blijft het belangrijkste om kwalitatieve producten

stuk waardevolle onderdelen van ons team.”Die

af te leveren, dag na dag. En liefst in Roeselare.”

inzet op een sterk personeelsbeleid maakte
indruk op de jury. Net als de 3D-producten
van Nanopixel. Rondlopen in een appartement
dat nog moet gebouwd worden? Geen enkel
probleem.
“Eigenlijk verkopen wij beleving, in de vorm van
3D-toepassingen. Voor onze klanten begint de
beleving wanneer ze ons gebouw binnenstappen.
De huiselijke omgeving geeft dus zowel aan
onze medewerkers als aan onze klanten een
meerwaarde.”
Dietrich De Blander zet als zaakvoerder sterk in op personeelsbeleid en dat maakte indruk op de jury.
© studio#pointu
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Op bezoek
met Oewist?
Oewist? Het lijkt een vraag die je dagelijks
meermaals beantwoordt, maar sommigen
krijgen die vraag amper te horen. Vandaar
het project Oewist?. Vrijwilligers gaan op
regelmatige basis langs bij 80-plussers die
anders weinig bezoek ontvangen. “Een babbel
met een potje koffie. Da’s altijd plezant”, zegt
de 88-jarige Gaston Wyffels.

Eerst de cijfers: Roeselare telt zowat 3500
80-plussers. Als je weet dat daarvan 17 procent,
of bijna 600 mensen, zich geregeld eenzaam voelt,
weet je dat heel wat bejaarden maar wat blij zijn
met een extra bezoekje. Dat is precies de opzet
van Oewist?, een gemeenschappelijk initiatief
van de stadsdiensten en dienstencentrum
Schiervelde. Samen sturen ze vrijwilligers langs
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bij 80-plussers met een beperkt sociaal netwerk.
Zoals Gaston.
Gaston Wyffels woont al twintig jaar in de
Kattenstraat. Sinds zijn partner drie jaar geleden
stierf, is hij vooral op zichzelf aangewezen.
Kinderen heeft hij niet. Wel gaat hij bijna elke
dag op wandel in zijn buurt. Naar de winkel, naar
het café op de hoek, naar een koffienamiddag. Ja,
Gaston is een goedlachse man en hij is er graag
bij. Net daarom fleurt hij op als Erik voor zijn
deur staat. Een welgekomen gelegenheid om een
babbel te slaan. Om te vertellen over vroeger. Om
een koffie te drinken en als het meezit ook een
dreupel.

Van ontmoeting tot
maandelijkse afspraak
Erik? Dat is Erik Mortelmans. De geboren
Mortselaar woont nu drie jaar in Roeselare en
gaat elke maand langs bij Gaston. “Ik ben van
nature graag onder de mensen. In mijn jeugd
zat ik altijd bij de jeugdbeweging – ik was nog
bondsleider bij de KSA – en hou er gewoon van
om mensen te ontmoeten.”

© studio#pointu

Gaston kan het moeilijk verbergen: de bezoekjes
van Erik doen hem plezier. Het is een moment om
herinneringen op te halen en op te leven.
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Bedankt
Toen Erik in Roeselare kwam wonen, was een

En ondertussen vraagt Erik honderduit. Hoe

bezoekje aan de stadsdiensten een logische stap.

dat daar precies zat tijdens zijn legerdienst in

“Ik ging langs met de simpele vraag of ze geen

Duitsland. Of hoe het gesteld is met poes Minou,

vrijwilliger konden gebruiken.” Erik kreeg al snel

de oogappel van wijlen Gastons vriendin. Gaston

een aantal namen en adressen om te bezoeken.

antwoordt met plezier en doet er graag een

Gewoon om eens een babbeltje te doen. “Op de

anekdote bij.

lijst stond ook Gaston. Het eerste bezoek groeide
al snel uit tot een maandelijkse afspraak.”

De eeuwige jonkheid
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Dubbele winst
Gaston kan het moeilijk verbergen: de bezoekjes
van Erik doen hem plezier. Het is een moment

Tijdens die maandelijkse rendez-vous vloeit de

om herinneringen op te halen en op te leven.

koffie rijkelijk, gaat de koekjesdoos open en blijkt

En ook voor Erik hebben de bezoeken een

er ook aan gespreksonderwerpen geen gebrek.

onverwacht voordeel. “Ik ben een Antwerpenaar

Erik: “We praten over koetjes en kalfjes, over

van geboorte. Dat hoor je wel. En ook al woon ik

het weer, over wat in de wereld gebeurt. Maar

al een tijd in West-Vlaanderen, ik leer nog elke

ook vaak over het verleden. Over Gastons tijd

dag nieuwe West-Vlaamse woorden. Ook van

bij het leger. Over de spinnerij waar hij als jonge

Gaston.” Dubbele winst dus. “Bovendien leer ik

gast werkte.” “Maar ik ben nog altijd jong, Erik!”,

ook veel over Roeselare via Gaston. Hij vertelt

verklaart Gaston enthousiast. “Ik ben nooit

over families die hier in de straat woonden. Over

getrouwd geweest. Ik ben officieel een jonkheid”,

zonen en dochters van die of die familie. Dat vind

lacht hij terwijl Erik polst

ik plezant. Bovendien: wat

naar het kattenkwaad

houdt een uurtje koffie

dat hij uitspookte als
kind. “Hé, Gaston, vertel
eens wat jij allemaal

Een babbel met een potje

drinken nu in? Ik ben

koffie. Da’s altijd plezant.

Gaston een leuk moment
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blij dat ik met dit bezoek

deed?” Gaston pikt graag

kan bezorgen. Ik doe het

in: “Het waren geen

zelf ook graag.”

bandietenstreken, hé, maar met de kameraden

Het kletsmoment eindigt met een officiële

deden we belletjetrek in de straat. Of we bonden

uitnodiging. Twee keer per jaar zijn alle

een koordje aan een portefeuille en verstopten

vrijwilligers en 80-plussers in groep welkom in

ons achter de hoek.”

dienstencentrum Schiervelde. Als de afstand een

Even later komen de familiefoto’s boven.

probleem vormt, haalt een busje hen op. Gaston

Gaston doet het relaas van zijn ouders. De hele

twijfelt niet. De datum doet er niet toe, de agenda

familiegeschiedenis passeert de revue. “Kijk hier:

raadplegen is niet nodig. “Ja, dat is goed. Ik ben er

een foto van mijn nonkel. Hij is 104 geworden. Als

zeker bij”, beantwoordt Gaston meteen de oproep.

ik zo oud word, ga je nog veel mogen passeren,
Erik”, klinkt het smakelijk.
De LINK, dat is lokaal groepsvervoer van deur tot deur op aanvraag! Met hun busje

Vrijwilligers welkom
Drink je zelf graag koffie en wil je wel eens op bezoek bij een
80-plusser die er nood aan heeft? Oewist? is op zoek naar extra
vrijwilligers. De enige vereiste is dat je graag een babbel doet.
Niet zo moeilijk, lijkt ons. Info of je kandidaat stellen kan bij
de dienst Samenleven: samenleven@roeselare.be of 051 26 24 26 of
via www.roeselarevrijwilligt.be

RSL#20

gaan de vrijwilligers van De LINK waar ze nodig zijn. Want niet iedereen heeft een
eigen wagen en het openbaar vervoer is lang niet voor iedereen altijd een geschikte
optie. Ben je bijvoorbeeld niet zo goed te been en is de bushalte net iets te ver?
Gelukkig is er dan De LINK! Vrijwilligers brengen hun leden van punt A naar B en
ondertussen doen ze een babbel. Gezellig! En samen in dat busje is ook nog eens lief
voor het milieu. Dat verdient een dikke pluim voor de organisatie én alle vrijwillige
chauffeurs! Meer informatie vind je op www.oekenenv.be.

©
studio#pointu
www.roeselare.be

Roeselare KORT
DINSDAGMARKTEN TIJDENS
EINDEJAARSPERIODE

ZET JE WONING OP DE KAART

GEBRUIK JIJ NOG DE PAPIEREN
TELEFOONBOEKEN?

Is het dak van jouw woning al geïsoleerd?

HULP BIJ SNEEUWRUIMEN
Na een sneeuwbui is iedereen verantwoordelijk

We kijken met z’n allen weer reikhalzend uit naar

Denk je aan zonnepanelen? Verbruik je meer

Als het antwoord op die vraag ‘neen’ is, dan

voor het sneeuwvrij maken van het voetpad aan

de eindejaarsperiode. Het kerstdorp en de ijspiste

of minder energie dan een gelijkaardig gezin in

hoef je de gidsen ook niet meer te ontvangen

de eigen woning. Wie zorgbehoevend of beperkt

zorgen ook dit jaar voor veel gezelligheid en

een gelijkaardige woning? Op de website kan

en vermijd je onnodig drukwerk. Om papier te

mobiel is en niet zelf de sneeuw kan ruimen,

plezier. Dat betekent ook dat de Grote Markt van

je een vragenlijst invullen en ontdek je in vier

besparen kunnen niet-gebruikers van de Gouden

kan een beroep doen op de sneeuwtelefoon. Het

zondag 25 november tot en met vrijdag 10 januari

eenvoudige stappen of jouw verbruik lager of

Gids en de Witte Gids zich tot 1 april 2019

is nodig om je daarvoor in te schrijven voor de

volledig verkeersvrij is en dat de marktkramers

hoger is dan het gemiddelde. Surf snel naar

uitschrijven via het online formulier op

volledige winterperiode. Opgelet: inschrijven

die daar wekelijks staan voor de dinsdagmarkt

www.klimaatswitch.be om te ontdekken hoe

https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek.

moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Dat kan door

tijdens die periode verhuizen naar de Oost- en de

jouw woning scoort.

Wie zich uitschrijft voor die datum, krijgt

je online te registreren via www.roeselare.be
sneeuwtelefoon of door te bellen naar 1788.

Noordstraat. Op dinsdag 25 december (kerstdag)

de telefoongids niet meer in de bus bij de

en dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) is er geen markt.

eerstvolgende bedeling. Bedrijven en adressen

Als je geregistreerd bent, komt er bij sneeuwval

opzoeken kan ook via www.goudengids.be en

telkens iemand langs om jouw stoep sneeuwvrij te

www.wittegids.be.

maken. Wanneer het sneeuwt en je bent nog niet

DE WARMSTE WEEK #VANRSL
Moest je ook glimlachen toen je van de actie
‘Wie biedt ons onderdak?’ hoorde waarbij vader
en dochter samen met hun ezel Black Berry
tijdens de Warmste Week te voet van Roeselare

geregistreerd, bel je naar 1788. Een ruimbeurt

DUIK JE MEE HET
ZAPPERAANBOD IN?

bedraagt 2 euro en wordt rechtstreeks betaald
aan de ruimer(s).

naar Wachtebeke trekken? Hun kilometers
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laten ze sponsoren en het ingezamelde geld gaat

Vanaf zaterdag 19 januari om 9 uur kan je

rechtstreeks naar de vzw D.O.G.B.O. – DOGBO.

kinderen en jongeren online inschrijven voor

Sinds 2010 heeft stad Roeselare een stedenband

de Zapperactiviteiten voor de krokus- en

met de stad Dogbo. De vzw ondersteunt ngo’s

paasvakantie 2019. Ook kan je al inschrijven voor

die zich in Dogbo inzetten voor mensen met een

de kampen voor de paas- en zomervakantie. Via

verstandelijke beperking. Die mensen worden in

de website www.zapper.roeselare.be kan je

het Afrikaanse Benin nog al te vaak als behekst

meteen doorklikken naar de inschrijvingswebsite

gezien en dus verstoten, maar worden dankzij de

van waaruit je jouw kind voor één of meerdere

ngo’s terug opgenomen in de gemeenschap. Van

activiteiten kan inschrijven. Of maak gebruik

zulke acties krijgen wij het dus helemaal warm!

van de gezinslogin waarbij je aanmeldt als

Wil je weten welke warme acties nog zoal op til

ouder en zo al je kinderen tegelijk online

staan? Check dan als de bliksem de website

kan inschrijven. Bij vragen over de werking

Tijdens de eindejaarperiode kan het best druk

dewarmsteweek.stubru.be/acties en filter op

van het online inschrijven, het inloggen of

zijn op de recyclageparken. Veel mensen hebben

postcode ‘achtduuzdachtonderd’ (8800)!

RECYCLAGEPARKEN
NODIGEN UIT …
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WINTERDIENST

vergeten wachtwoorden kan je terecht bij het

Sinds 1 november is de winterdienst opnieuw

vakantie en doen nog snel wat klusjes voor de

Vrijetijdspunt op het nummer 051 26 24 00 of

actief en staan onze mensen paraat om te strooien

feesten beginnen. Dat laten de parkwachters van

per mail via zapper@roeselare.be

en te pekelen. De winterdienst van Stad Roeselare

de recyclageparken in Roeselare en Rumbeke niet

heeft als doel om tijdens de wintermaanden

onbenut.

de stadswegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij

Op zaterdag 15 december staan zij voor alle

te houden. Zij moeten dus berijdbaar gemaakt

bezoekers klaar met een babbel en een glaasje

worden voor alle weggebruikers. Daarvoor

warme chocomelk of kruidige glühwein. Op

maakte Stad Roeselare een strooiplan op dat

die manier willen ze de bezoekers bedanken

gebaseerd is op de verschillende weertypes. Elk

en samen met hen in een warme kerstsfeer het

weertype hoort bij een bepaalde code. Zo zijn er:

jaar afsluiten. Iedereen is dus uitgenodigd om

code groen dat geen winterweer betekent, code

samen met de parkwachters een glaasje te komen

geel, code oranje en code rood bij sneeuwval.

drinken tijdens de openingsuren.

Meer info op www.roeselare.be

RSL#20

winterdienst
www.roeselare.be

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.

Marie Depreiter
@DepreiterMarie
Da ochtendfeest in @Stad_Roeselare was al
zalig! #dagvandejeugdbeweging
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Didier Dejonghe

Bel GRATIS: 1788
Mail: 1788@roeselare.be
Surf: www.1788.be
WhatsApp: 0499 92 1788
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Robin Walleghem

P Vandecandelaere
@Pvdcandelaere
Leuk bezoek aan @KOERSmuseum met
debatclub #nink. Een aanrader om te
bezoeken in @Stad_Roeselare. En ja ... er was
ook een link met geneeskunde!
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Alle stadsdiensten
werken nu ook
OP AFSPRAAK

Stephane de Staercke

Didier Dejonghe

Miranda Luyckx

www.roeselare.be

WVI
@wvi_
Schapen als grasmaaier op #bedrijvenpark
Beveren-Onledebeek @Stad_Roeselare
Davy Callant

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

bel GRATIS 1788
aan het onthaal
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