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Yuhan Tan mept raak
TRAX opent de deuren
Ga mee vooruit met Roeselare

Meteen verwittigd bij een noodsituatie
Roeselare tekende in op het nationaal alarmeringssysteem BE-Alert. Dankzij www.be-alert.be
kunnen we jou verwittigen in een noodsituatie. De voorwaarde is echter dat jij je registreert.
Dan kan je een boodschap ontvangen zelfs als je niet in Roeselare bent.

2952

Een noodsituatie in je buurt?
BE-Alert verwittigt via sms

Roeselarenaars hebben
zich al geregistreerd.
Registreer je vandaag nog!

Zo weet je meteen wat te doen om jezelf en
anderen in veiligheid te brengen

•

topsporter van het jaar. Twee bekroningen

mijn ritoverwinning in de Ronde van Spanje

waarop de profwielrenner erg trots is. Na

vorig jaar, waar ik net een sprintend peloton kon

een zware val eind januari in de Ronde

voorblijven. De erkenningen tonen nog maar

van San Juan (Argentinië) herstelt ‘Wally’

eens aan dat Roeselare een stad is die sport

momenteel van verscheidene breuken in

ademt. Want de andere kanshebbers voor de

het gelaat. “Maar ik hoop erg snel terug op

verkiezingen waren niet van de minste. Ik moet

de fiets te zitten”, aldus het West-Vlaamse

wel dringend nog eens een bezoekje brengen aan

werkpaard.

KOERS. Museum van de Wielersport, want dat
schijnt echt de moeite te zijn.

om te investeren in een B&B. Komende zomer
hopen we dan ook de deuren te kunnen openen
van onze zaak.
Mijn vriendin Vé, die interieurarchitecte is, zal de
feestzaal verbouwen tot drie gastenkamers die ze
dan ook zal gebruiken als showroom.

UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN

•

het jaar. Die heb ik waarschijnlijk te danken aan

mooi pand. We droomden er namelijk al even van

of aan het onthaal van het stadhuis
of het Welzijnshuis

•

Roeselaarse Persoonlijkheid en topsporter van

van 2018 en op het Sportgala #VANRSL tot

mijn vriendin en ik ons oog lieten vallen op een

www.be-alert.be

•

Ik ben superfier op mijn verkiezing tot

verkozen tot Roeselaarse Persoonlijkheid

zijn, verhuisde ik recent terug naar Staden, waar

Online via

•

Jelle Wallays werd op de Roeselare Awards

Na enkele jaren trotse inwoner van Roeselare te

Om een bericht te ontvangen moet
je je gratis registreren:
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Liefde voor koffie #VANRSL

Sowieso zal ik nog vaak terugkeren naar

21 en 22 april (Pasen en paasmaandag)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur
1 mei (Dag van de Arbeid)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur

Roeselare, want deze prachtige stad heeft veel
te bieden. Vooral voor de heerlijke koffies van
de Mokkabar en Creme de la Crema of een
stevige burger van Flooh’s zal ik vaak in het
centrum vertoeven. Ik heb trouwens een ferme
koffiemachine aangeschaft en ben volop aan
het experimenteren om lekkere cappuccino’s te

30 mei (O.L.H. Hemelvaart)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur

maken. Bij veel wielrenners, waaronder mezelf,

31 mei en 1 juni (brugdagen O.L.H. Hemelvaart)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme, recyclageparken,
stedelijke sportinfrastructuur
Gesloten: stadhuis, Welzijnshuis

ook een vorm van ontspanning voor mij.

9 en 10 juni (Pinksteren en pinkstermaandag)
Open: KOERS. Museum van de Wielersport, Vrijetijdspunt en Toerisme
Gesloten: alle stadsdiensten, ook recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur
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is koffie heel populair. Een dubbele shot espresso
voor of tijdens een training werkt goed! Koffie is
Door mijn zware val is mijn Vlaamse
wielervoorjaar deels om zeep. Maar ik hoop
erg snel terug op de fiets te zitten. Dwars door
Vlaanderen op woensdag 3 april komt voor
mij sowieso te vroeg. Jammer, want dat is een
wedstrijd die ik in 2015 al eens won en die me
erg goed ligt. Het is ook altijd leuk om voor al die
supporters en bekende gezichten in Roeselare aan
de start te komen. Fingers crossed!

Jelle Wallays
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opent feestelijk zijn deuren
In het weekend van 26 t.e.m. 28 april opent de TRAX-site zijn spreekwoordelijke deuren. Met

Het eerste gebouw omvat twee ruime en

Het tweede gebouw bevat de grote polyvalente

een groots feestweekend wil TRAX iedereen welkom heten en de verschillende mogelijkheden

polyvalente repetitielokalen met twee

zaal (tot 800 personen) met flexibele zittribune

voorstellen. De site is een broedplek voor zowel verenigingen als creatieve individuen. Muziek en

ontmoetingsruimtes (De Bar en De Club) en een

(tot 400 personen) en 100 m² podiumelementen,

ontmoeting zijn er de hoofdthema’s. Maar ook tal van andere disciplines, denk maar aan theater,

vergaderlokaal. De Bar is een zaal voor recepties

een uitgeruste bar, een foyer (tot 200 personen),

dans, video, kunst en zo veel meer, vinden er hun plaats.

en andere ontmoetingen tot 100 personen. De

artiestenruimtes en een opwarmkeuken.

glaspartij rondom kan volledig open, waardoor

Het totaalaanbod zorgt zo voor een ideale mix

TRAX is klaar! Wablief? DAT TRAX KLAAR IS!

Het TRAX-DNA

ook een uitbreiding op het terras mogelijk is. De

van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie,

Een klein, of liever groot, vreugdedansje is nu

Door het creëren van creatieve werkruimtes

Club is een zaal voor feestjes, fuiven en concerten

voor zowel publiek als organisatoren.

wel van toepassing. Reden om te feesten dus! En

(repetitielokalen), gecombineerd met publieks-

tot 200 personen. Er is een uitgeruste bar met

De combinatie van overdekte stedelijke pleinen

aangezien we niet van plan zijn om die groene site

en presentatieruimtes (polyvalente zaal,

tapinstallatie en een koelcel aanwezig. De Club is

en de groene parkomgeving biedt een plek

elk jaar zo grondig onder handen te nemen, lijkt

ontmoetingsruimte, bar,…) bereikt TRAX een

ook voorzien van een geluid- en lichtinstallatie.

aan kleine, spontane en grote, georganiseerde

een groot feestje wel op zijn plaats. Eind april,

gevarieerde en inspirerende mix. We leiden jullie

Repetitielokaal 1 en Repetitielokaal 2 zijn

ontmoetingen.

van vrijdag 26 t.e.m. 28 april, kan iedereen uit

graag eens door de infra…str-str-structuur.

polyvalente ruimtes voor bijeenkomsten of

Roeselare een kijkje komen nemen tijdens een

repetities voor fanfares, theater-, muziek- en

drie dagen durend groots openingsfeest.

dansgroepen. Beide repetitielokalen zijn voorzien
van projectiemogelijkheid. Het vergaderlokaal

Op www.traxroeselare.be vind je

is een lokaal voor vergaderingen met een 15-tal

alle info terug rond de verschillende

personen, zonder technische eisen.

mogelijkheden en het huren van één van
de lokalen of zalen.
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Een absolute must

Passie voor akoestiek en decibels

Nele Gekiere van Chiro Zilverberg is erg blij dat de TRAX-site afgewerkt

Dieter Declercq hield zich de laatste jaren onder meer bezig met de

is. “Voor een stad als Roeselare en zijn fuivende jeugd was dat echt een

inhoudelijke uitwerking van het TRAX-project. “Mijn vrije tijd focust

must. Vroeger moesten we altijd uitwijken naar jeugdcentrum DieZie

zich grotendeels rond muziek. Niet enkel het puur muzikale, maar

of het Kerelsplein om iets te organiseren. TRAX met zijn totaalaanbod

even goed de technische aspecten errond. Akoestiek en decibels

aan infrastructuren biedt een mooie mix aan voor ieders goesting.” Met

boeien me enorm en ik geloof dat we door samenwerking tot een

hun fuif Aspassion mag Chiro Zilverberg trouwens als eerste een fuif

kwalitatief en goed uitgewerkt concept zijn gekomen. Discussies

organiseren op de gloednieuwe site. “Klopt, op zaterdag 4 mei is iedereen

over materiaalkeuzes, evacuatiestromen en praktische uitwerking

welkom in de fuifzaal op TRAX voor een heerlijk dansavondje”, aldus Nele.

van de voorzieningen in de zaal klinken niet sexy. Maar ik ga er
gepassioneerd in mee, omdat ik geloof dat een doordachte uitwerking

Topplek voor het hele gezin

van de vele details een absolute meerwaarde betekent voor alle

Op het recent geopende skatepark zijn Sanne Vanderhaeghe, haar

organisatoren.”

vriend Robin en hun zoontje Axel gekende gezichten. “Wanneer we
een vrij moment hebben en het regent niet, komen we vaak naar het
skatepark. Ons zoontje vindt het heerlijk om er samen met zijn papa
volop te skaten en te ravotten.” Waar skaters vroeger moesten uitwijken
naar Wervik of Zwevezele vinden ze hier één van de beste skateparken
van Vlaanderen terug. “Er werd echt aan alles gedacht”, vertelt Sanne.
“Met een openbaar toilet, de mooie speelruimte, de drinkfontein, al
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de groenelementen en de avondverlichting is dit een topplek voor het
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hele gezin. En voor mensen die van verder moeten komen, ligt de site
strategisch vlakbij de ondergrondse stationsparking.”

Een plek voor muziek
Roeselarenaar Dieter Meeuws, bekend van o.a. het rapcollectief NTREK,
benadrukt het belang van de nieuwe concertzaal. “Een groeiende stad

Hou de site www.traxroeselare.be
in de gaten voor het uitgebreide
programma.

De Kreun uit Kortrijk hebben we een perfect voorbeeld waar we naar

Vrijdag 26/04

site als TRAX is toch fantastisch? Het is echt machtig om te weten dat we
binnenkort concerten kunnen meemaken in onze eigen achtertuin. Van
hiphop tot heavy metal, van klassiek tot wereldmuziek. Voor elk wat wils.”

Heel wat mogelijkheden
Ook Bjorn Van Neste, die in de organisatie van het TRAX-festival zit,
kijkt met veel enthousiasme uit naar de opening. “De TRAX-site is
uiteindelijk een pareltje geworden waar Roeselare trots op mag zijn.
Het terrein en de verschillende zalen bieden heel wat mogelijkheden
voor verschillende types organisatoren. Als toenmalig voorzitter van
de jeugdraad vroegen we inspraak en betrokkenheid in het dossier van
fuifzalen. Een kans die we via Stad Roeselare kregen en die voor de
verschillende partijen een meerwaarde was.” Ook bij de stuurgroep
van het TRAX-festival zijn ze tevreden dat de site afgewerkt is. “Dat
betekent dat we voor 2019 eindelijk zullen kunnen gebruikmaken
van de volledige site en niet meer ieder jaar ons last minute moeten
aanpassen aan de bouwwerf”, aldus Bjorn.
RSL#21

goes ‘RSL Zingt’
Zing oude volksliedjes over ambachten mee
onder begeleiding van een instrument dat een

als Roeselare had echt nood aan een concertzaal. Met muziekcentrum
moeten streven. Een plek voor muziek en creativiteit op een dynamische

Zondag 28/04

ontvangt Lokale Helden
Verschillende optredens van lokale helden.
Gratis

volledig orkest vervangt, gespeeld door één
persoon met handen en voeten.

in harmony
De vier Roeselaarse harmonieën creëren een
uniek moment: 140 muzikanten trekken samen
door de stad richting TRAX.

Zaterdag 27/04
in concert
Hooverphonic en een geheime andere Belgische
topact (bekendgemaakt op 20/04)
Afterparty met de Roeselare Allstars

in koor
Uniek concert waarin voor het eerst de
Roeselaarse koorwereld wordt verenigd in een
prachtig hedendaags luisterprogramma.

verhalen

Gratis

‘Wonderling Verteltheater’ door

Limited tickets: inschrijven vanaf 29 maart

De sprokkelaarster

om 19 uur op www.traxroeselare.be

skatecontest
Doorlopend in de namiddag

will entertain you
‘Big Band Rumbeke’ met die typische
bigbandsound.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Dansende Beren, Volta RSL, Stuurgroep TRAX-festival,
orgelkring A. Willaert, Koor & Stem Wvl, KH Gildemuziek, KH Stadsharmonie, KH De Verbroedering en KH
Sint-Cecilia.
www.roeselare.be

Mooimakers: kleine daad, groot resultaat!
Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort. Op lokaal vlak bestaat
hun werking uit dappere vrijwilligers die een
gebied claimen om op regelmatige basis op te
ruimen en proper te houden. Silvie Declercq
(44) is zo’n Mooimaker. Met haar jongste
dochter Noor (9) ruimt ze ‘haar’ Onze-LieveVrouwemarkt in het kleurrijke Krottegem op.

Sinds mei vorig jaar kan Silvie zich officieel
Mooimaker noemen. Officieel, want eigenlijk was ze
dat al. Tijdens haar dagelijkse toertjes met hondje
Pepper raapte ze spontaan al snel een blikje of
papiertje op, wetend dat ze toch nog ’n vuilnisbak
zou passeren. Toen er een briefje in de bus stak voor
een infosessie over Mooimakers, wist Silvie: dat is
iets voor mij!
“Ik ben allesbehalve een milieuactiviste of rasechte
groene-groene-groene, maar ik word echt kwaad
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bij een artikel over koeien die sterven nadat ze een
blikje opaten. Zoiets kunnen we toch vermijden?”
Op Krottegem neemt een tiental Mooimakers elk
een deel van de buurt voor zijn of haar rekening.
“Mirom ondersteunt ons daarin. We zijn verzekerd
tijdens onze activiteiten en Mirom voorziet ons van
het nodige materiaal: een fluohesje, een grijpertje,
handschoenen en vuilniszakken. Een volle
vuilniszak halen ze ook onmiddellijk op. Je voelt de
dankbaarheid echt: zij beseffen ook dat het dankzij
al die vrijwilligers is dat het nog een beetje haalbaar
is.”

Om ter snelst een blikje!
Silvie ruimt de Onze-Lieve-Vrouwemarkt op
wanneer ze zin en tijd heeft of wanneer het afval
echt op haar zenuwen begint te werken. “Meestal
doe ik enkel de markt, maar als ik op zondag wat
meer tijd heb, dan wandel ik rond en neem ik ook de
omliggende straten mee.” Dochter Noor helpt haar
mama regelmatig. “Ik maak er dan ook een spelletje
van: alle twee ons grijpertje in de aanslag en om
ter snelst een blikje vinden! Wat we vooral vinden?
Voornamelijk snoepwikkels, zakjes van chips,
petflessen, blikjes, sigarettenpeuken, zakdoekjes,
enzovoort.” Achteraf glundert Noor dan trots: ‘Kijk
mama, hoeveel we verzameld hebben!’
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Oltegoare vooruit met Roeselare
Ocharme, zie ze bezig…

we kunnen doen is ons focussen op jonge mensen

Zoals we in het vorige nummer van het magazine #VANRSL aankondigden: op 3 april stelt het

Dat ze veel positieve reacties krijgt, dat motiveert.

en kinderen. Hen duidelijk maken dat het over

stadsbestuur het gedetailleerde bestuursakkoord voor in De Spil. Om 20 uur klinkt het startschot

Maar evengoed stoppen mensen en kijken haar

hun toekomst gaat. Willen we al dat metaal in

van een boeiende avond, waar de toekomstplannen voor onze mooie stad toegelicht zullen

meewarig aan met een blik van ‘Ooh, dat meiske

de grond laten zitten? Willen we echt leven op

worden. Maar er is meer: de avond wordt ook gekruid door talent #VANRSL. Je merkt het: een

moet hier nu gemeenschapswerk doen. Wat

bergen sigarettenpeuken?”

topavond die je als Roeselarenaar niet mag missen!

heeft zij mispeuterd?’ of ‘Ocharme, welk onnozel

“Ik doe dat op m’n eigen manier: als er tijdens de

wichtje raapt hier die papiertjes op? Wat heeft dat

zomer kindjes op het pleintje spelen, stap ik erop

Iedere Roeselarenaar is welkom! Mis deze unieke

voor zin?’(lacht) Soms lijkt het ook een verloren

af met snoep in de hand en roep: ‘Iedereen die me

kans niet en schrijf snel in via de website

strijd. “Het zwerfvuilprobleem is zo groot dat ik

helpt opruimen, krijgt een snoep van mij!’ Je zou

www.vooruitmetroeselare.be.

soms denk dat die mensen gelijk hebben. Je kan

ze moeten zien spurten (lacht). En de volgende

letterlijk iedere dag je vuilniszak vullen. Dat vuil

keer roepen ze al: ‘Silvie, we hebben opgeruimd

Een nieuwe website? ’t Zal wel zijn!

komt precies uit de lucht gevallen, niet te geloven.

en kijk wat we allemaal gevonden hebben!’

De aanloop naar de voorstelling van het

In zo’n mindere periode verbood ik mezelf om

Prachtig toch! Ze moeten niet naar India gaan om

gedetailleerde bestuursakkoord kan je op de

iets op te rapen en zei tegen mezelf: ‘Nee, Silvie!

de plasticsoep in zee daar op te ruimen, hé. Hier

voet volgen via die website en de gelijknamige

Anderen hebben het daar achteloos gegooid, jij

moeten we beginnen: voor onze eigen deur, in

Facebookpagina Vooruit met Roeselare.

raapt het nu niet op.’ Maar op een dag deed ik m’n

onze eigen buurt.”

voordeur open en merkte hoe proper het pleintje
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Want sinds de lancering van de krachtlijnen van het bestuursakkoord in oktober, worden momenteel

was. Dat kon toch niet?! Het speelpleintje was

Waarom geen knaloranje of felroze?

opgekuist, alles stak in de vuilbak…. Iemand

Zelf geeft ze de voorkeur aan dat proactief en

Om jou daarbij te betrekken werden die Facebookpagina en website gelanceerd. Je kan dus zowel

anders had het opgeruimd! Toen besefte ik: ‘ok,

preventief werken, op een vriendelijke, sociale

de consultatieronde volgen en daarbij zelf jouw input geven. Op de website vind je daarvoor een

hier sta ik niet alleen voor. Ik ben niet de enige

manier. Mensen erop aanspreken doet ze liever

invulformulier. Maar ook Facebook is natuurlijk een geschikt medium om te reageren.

die het belangrijk vindt dat onze buurt proper

niet, maar als mensen picknicken aan de bankjes

Hup, like snel de pagina! Zo zit je op de eerste rij om alles te volgen!

is en die zich ergert aan al dat vuil. Er zijn nog

wenst ze hen smakelijk eten, doet ’n babbeltje en

mensen zoals ik.’ Dat heeft me zo gemotiveerd en

wijst de vuilnisbakken aan. “Ik bedank ze dan om

www.vooruitmetroeselare.be

ik ben er opnieuw ingevlogen!”

te helpen!”

www.facebook.com/vooruitmetRoeselare

De ultieme oplossing?

“Trouwens, een vuilnisbak … waarom is dat zo
vaak groen? Schilder hem toch geel, zet hem in

“Een simpel voorbeeld: je kocht een blikje en

het felroze of knaloranje zodat men hem ziet

drinkt het op in de wagen. Het staat naast je, je

staan. Een groene vuilnisbak in een groen park,

drinkt er af en toe van en het stoort je niet. Maar

dat valt toch niet op? Dat zijn kleine details die

zodra het blikje leeg is, stoort het wel, moet het

misschien, héél misschien, het de mensen iets

weg en wel liefst onmiddellijk. Sommige mensen

makkelijker maakt om hun vuil correct weg te

kunnen daar blijkbaar echt niet mee wachten

gooien. Motiveer ze. Zoals Holle Bolle Gijs in de

tot ze thuis zijn om het in de PMD-zak te gooien.

Efteling met z’n ‘Papier hier’. Uren waren wij als

Het is die ingesteldheid die ik niet begrijp; ik zie

kind op zoek naar ’n papiertje om er toch maar in

er de logica niet van in. Net omdat het vooral

te kunnen proppen.”

om een ingesteldheid gaat, geloof ik niet in dé
ultieme oplossing voor zwerfvuil. Het enige wat

Word ook Mooimaker #VANRSL!
Surf snel naar www.net.roeselare.be en vul het formulier in. Stad Roeselare neemt dan zo snel
mogelijk contact met je op! Op zaterdag 23 maart is het ook de 21ste (jawel!) editie van de grote
zwerfvuilopkuisdag. Jaarlijks brengt die dag tientallen verenigingen, scholen en wijkcomités op de
been in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.

diverse actoren (verenigingen, organisaties, enzovoort) bevraagd naar hun ideeën en input.
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Belgisch kampioen? Operatie geslaagd!
De Belgische kampioen badminton, die woont momenteel in… Roeselare! Yuhan Tan trok voor
zijn specialisatie-opleiding orthopedie dwars door het Vlaamse land naar onze stad. Werken doet
de tweevoudige olympiër bij AZ Delta, trainen bij de Roeselaarse Badmintonclub. De focus van
Yuhan ligt momenteel op zijn professionele carrière, maar tussendoor pakte hij toch maar leuk
zijn elfde Belgische titel. Specialist badminton is hij al lang, specialist orthopedie binnenkort!

Dag Yuhan, hoe bevalt het Roeselaarse

aan een uitdaging en competitie. Het Belgisch

leven je?

kampioenschap was dit jaar die uitdaging. Zeker

Yuhan Tan: “Heel goed, hoor! Ik ben geboren en

omdat ik vorig jaar niet won. Dit jaar heb ik

getogen in het Limburgse Bilzen, dus schrok

mij weer enkele weken serieus voorbereid. De

ik wel even toen men vertelde dat ik naar

laatste weken voor het BK trainde ik dagelijks

Roeselare moest verhuizen. Da’s de andere kant

en dat loonde: een elfde titel. Nog meer dan

van het land; veel verder kan je niet gaan. Ik heb

de wedstrijden op zich, is het hele proces van

snel eens gegoogeld en dat zag er wel goed uit. Ik

voorbereiden en toeleven naar de competitie het

woon nu in Rumbeke en stel het heel goed.”

leukste.”

Het klinkt wel cru: moeten verhuizen.
Yuhan: “Ik specialiseer me in orthopedie en dat
loopt volgens een opleidingsplan van zes jaar.
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Mijn opleidingsbegeleider bepaalt waar ik aan
de slag ga. AZ Delta Roeselare staat bekend
als een goede opleidingsplaats om assistent-

Naast mijn werk blijft badminton
mijn leven, maar het topsportleven
heb ik vaarwel gezegd.

orthopedisten te laten specialiseren. Vandaar
dat ik tijdelijk naar hier gestuurd werd. En

Geen derde Olympische Spelen meer voor

het klopt wel, de dienst is kwalitatief top en

jou?

bovendien vallen de collega’s ook super mee.

Yuhan: “Neen, na de Spelen van Rio in 2016

Meestal werk ik in campus Brugsesteenweg,

verlegde ik mijn focus naar mijn professionele

maar voor spoedgevallen moet ik af en toe ook

carrière. Als topsporter trainde ik twee keer

eens naar campus Wilgenstraat.”

per dag, terwijl ik dat nu slechts enkele keren
per week doe. Ik kon die specialisatie-opleiding

Heb je ondertussen al een sociaal leven

niet blijven uitstellen. Ik had volgend jaar nog

opgebouwd?

naar de Olympische Spelen in Tokio kunnen

Yuhan: “Dat lukt me minder goed, want ik heb

gaan, maar realistisch gezien zat een ereplaats

een heel intensieve job. Enerzijds draaien we

er niet meer in. Ik wou ook niet per se gaan om

veel uren en anderzijds ben ik nog altijd in

te gaan. Vandaar de bewuste keuze om mij te

opleiding. Dus moet ik tussendoor ook nog

concentreren op mijn werk.”

veel voorbereidend werk doen. Vrije tijd is dus
schaars. Als ik dan eens een weekend vrij heb,

Zijn die twee deelnames aan de Spelen

trek ik graag terug naar Limburg.”

jouw hoogtepunt?
Yuhan: “Ja en neen. Natuurlijk gelden de

En toch pakte je begin februari de

Olympische Spelen als het absolute hoogtepunt.

Belgische titel badminton. Straf!

De concurrentie om deel te nemen is moordend.

Yuhan: “Naast mijn werk blijft badminton

Ik hoorde dus bij de allerbeste van de wereld.

natuurlijk mijn leven. Het topsportleven heb

Maar ik ben niet tevreden van mijn prestaties

ik vaarwel gezegd, maar ik heb nog altijd nood

daar (n.v.d.r.: 33ste in 2012, 29ste in 2016).
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Bedankt
Op andere tornooien speelde ik beter. Los

herkennen. Dat moet je allemaal beheersen

daarvan voelt het wel fantastisch om tussen al

en krijg je pas door genoeg ervaring. De

die wereldsterren uit andere sporten te lopen.

Belgische jeugd mist soms wat ambitie om

Een unieke belevenis!”

aan competitiebadminton te doen. Want je
moet echt wel naar het buitenland om beter te

Over hoogtepunten gesproken: je bent nu

worden.”

lid van Badmintonclub Roeselare.
Yuhan: “Ja, toen ik hier kwam wonen, vroeg

Welke badmintonambities heb jij nog?

ik wat rond bij collega’s. Zo kwam ik snel bij

Yuhan: “Ik bekijk het van jaar tot jaar. Mijn werk

de club uit en nam ik zelf contact op. Ik doe

krijgt momenteel voorrang, maar ik speel nog

meestal mijn individueel trainingsprogramma

altijd ontzettend graag. Ik wil het gewoon veilig

en daarna speel ik soms nog een partijtje

doen; daarmee bedoel ik mij niet blesseren.

met leden van de club. Het is natuurlijk een

Het is een explosieve sport en daarvoor moet je

amateurclub met voornamelijk recreatieve

conditie goed blijven.”

spelers. Om echte sparringpartners te vinden,
zou ik naar het buitenland moeten.”

Bedankt en het allerbeste nog in Roeselare
en bij de club!

Heb je bij de club al toptalenten gespot?
Yuhan: “Daarvoor zou ik eens een jeugdtraining

14

moeten bijwonen, maar dat heb ik nog niet
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gedaan. De weg naar de top is lang. Je begint
best nog voor je tien jaar bent en daarna moet
je trainen, trainen en trainen. Wereldtoppers
van 18 à 20 jaar vind je niet, de meeste zijn al
snel 25 jaar. Dat komt omdat badminton echt
wel een moeilijke sport is: techniek, snelheid,
tactiek, snel denken en patronen uitvoeren en

De Roeselaarse Badmintonclub is verheugd met
de komst van Yuhan Tan. “We waren zeer vereerd
toen Yuhan ons contacteerde”, vertelt voorzitter
Peter Decaluwé. “We hebben nog nooit een lid
gehad van zo’n kaliber. Natuurlijk proberen we te
stelen met onze ogen, maar het niveauverschil is
immens. We zijn blij dat we Yuhan kunnen helpen
om zijn conditie op peil te houden.”
“Onze club telt zo’n 140 volwassen leden. Daarvan
spelen er een 30-tal competitie in zes ploegen.
Voor recreanten vinden twee speelavonden plaats:
de maandag in Schiervelde en de donderdag in
het VTI. Iedereen mag vrij tegen iedereen spelen.
Geïnteresseerden kunnen het hele jaar door
instappen. We hebben ook ongeveer 60
jeugdspelers, die op maandag in Schiervelde training krijgen in twee groepen: beginners en gevorderden.
Voor de jeugd is het wel belangrijker dat ze in het begin van het seizoen (september) aansluiten.
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In het weekend van O.L.H.-Hemelvaart nemen deze vriendinnen deel aan de ‘Think
Pink Bike Challenge’. Concreet fietsen ze dan met hun groep ‘Giro Rosa’ van Parijs
naar Brussel, 400 km gespreid over vier dagen. Zo willen ze fondsen inzamelen ten
voordele van wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Daarmee steken ze
iedereen, die met die vreselijke ziekte geconfronteerd wordt, een stevig hart onder de
riem. Eind vorig jaar zamelden ze met een ‘Think Pink Wintercafé’ in Beitem al extra
geld in. Tal van Roeselarenaren fietsen voor het goede doel. Zo is er onder andere de
Delta Classic van AZ Delta op 27 april, de 1000 km van Kom op tegen kanker, ...
Een dikke merci voor al die sportieve inzet.

www.roeselare.be

Deelstep nu ook in Roeselare
Het concept V-step is het resultaat van drie jonge ondernemers die de handen in elkaar willen

Het concept van de deelstep is vrij simpel en laat weinig aan de verbeelding over: je gebruikt de step voor

slaan om Roeselare nog milieubewuster te maken. Dat willen ze bereiken door de elektrische

een bepaalde duur en betaalt daarvoor een starttarief en daarna per minuut. Na gebruik meld je je af en

deelstep te introduceren. Het idee van de deelstep verovert de wereld. In grootsteden doorheen

laat je de step netjes achter, klaar voor de volgende gebruiker om zich aan te melden. Alles verloopt via

Europa, waaronder Antwerpen en Brussel, is het alvast een groot succes. Dan kan Roeselare toch

een app. Daarmee kunnen mensen de deelstep via de barcode op het stuur ontgrendelen en gebruiken. Bij

niet achterblijven? Hup, trek er maar eens op uit met een step!

het uitloggen krijg je te zien hoeveel de rit je heeft gekost en dat bedrag gaat integraal van de rekening.

Getest en goedgekeurd
Lode Demey, geëngageerde klimaatmedewerker bij Stad Roeselare,

Met de step ben ik doorgaans
sneller dan met de fiets.

mocht de elektrische step uittesten. “De firma Troty contacteerde
Stad Roeselare. Zij hebben hun systeem met de deelstep al in andere
steden uitgerold. Onze dienst Mobiliteit kreeg tijdelijk twee steps ter
beschikking om uit te testen. Ik vind het uitdagend om nieuwe dingen
uit te proberen. Zelf tracht ik al mijn verplaatsingen in de stad te voet
of met de fiets te doen. En wanneer ik een auto nodig heb, doe ik aan
autodelen. Ik test nu al een aantal weken de elektrische step uit en merk
dat ik me er zeer vlot mee kan verplaatsen in de stad, op eender welk
moment. Wanneer het druk is in de stad en er is stapvoets verkeer, kan
ik gemakkelijk overal door.”
“Rijden met de step is absoluut niet moeilijk en je bent er snel weg
mee. Je moet natuurlijk wel oppassen van borduren en bij glad weer.
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Het gaat goed vooruit, dus als je veilig wilt rijden, gebruik je best een
helm. Ik denk dat de deelstep echt wel een populair vervoersmiddel
kan zijn, want het is ontzettend leuk om je daarmee te verplaatsen. Mij
lijkt het ideaal voor iemand die met de trein aankomt in Roeselare en
niet meteen met het openbaar vervoer op zijn eindbestemming kan
geraken.”
“We zullen sowieso andere manieren moeten zoeken om ons te
verplaatsen. Ik denk dan vooral aan nieuwe combinaties van het
openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit. Een elektrische step is een
leuke manier om je lijstje van ecologisch verantwoorde voertuigen aan
te vullen”, besluit Lode.

Dowload de app en steppen maar!
Begin maart rolt de firma het project uit in de stad. Vanaf ’s morgens
om 7 uur zullen de deelsteps aan de startlocaties aan het station en bij
KOERS. Museum van de Wielersport staan, een 10-tal in totaal.
’s Avonds om 21 uur worden de steps telkens opgehaald om ze op te
laden. Daarna brengt de firma ze terug naar hun startlocatie.
Het enige wat jij hoeft te doen is de app Troty op je smartphone
downloaden, zo kan je onder andere zien waar de steps in de stad staan,
en je kan steppen! Je betaalt 1 euro per gestarte rit en dan 15 cent per
minuut. Vergeet niet na het gebruik je weer uit te loggen.
‘Free floating’ hoort ook bij het concept van de deelstep: om 7 uur staan
de steps op hun startlocatie, maar na gebruik kan je die achterlaten
op jouw eindbestemming. Vanaf die locatie kan iemand anders hem
gebruiken. ’s Avonds verzamelt de firma de steps opnieuw.
RSL#21

www.roeselare.be
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Met z’n allen naar de stembus
Op zondag 26 mei is het opnieuw zover. We trekken met zo’n 47 000 Roeselarenaars naar de

Volmacht geven

stembus voor Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Het kiezen zelf verloopt per computer.

Als je onmogelijk kan gaan stemmen, kan je een andere kiezer machtigen om in jouw naam te stemmen.

Nieuw is dat je van 8 tot 16 uur kan stemmen, dat is een uur langer dan bij de verkiezingen in

Je moet een goede reden hebben voor je afwezigheid. En je moet een bewijs of attest kunnen voorleggen.

oktober 2018. Om de stembusgang in goede banen te leiden, zoeken we vrijwilligers die een taak
op zich nemen in één van de stembureaus.

Oproep vrijwillige medewerkers
Voor de verkiezingen van 26 mei zijn we op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken in
één van de 58 Roeselaarse stembureaus. Je kan meewerken als voorzitter of als bijzitter. Ben je graag
onder de mensen? Of wil je graag eens een unieke belevenis meemaken? Stel je dan zeker kandidaat!
Want met een leuke groep krijg je ongetwijfeld een onvergetelijke dag!
De bijzitters helpen de voorzitter bij het aannemen van de identiteitskaarten, de controle van de lijsten,
het afstempelen van de kiezersbrieven en helpen kiezers die hulp vragen bij het stemmen. Je bent
aanwezig van 7 tot 16 uur. Daarvoor ontvang je een kleine vergoeding. De Stad voorziet drank, ontbijt
en een broodjesmaaltijd. Wie de taak van voorzitter opneemt, krijgt een opleiding.
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Ben je een meerderjarige stemgerechtigde Roeselarenaar? Wil je graag de Roeselaarse stembureaus
versterken? Stel je kandidaat via www.roeselare.be/verkiezingen, mail naar
verkiezingen@roeselare.be of kom eens langs bij de dienst Burgerzaken.

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 25 mei 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 25 mei bij de
dienst Burgerzaken

Stemmen is verplicht
Als Belg ben je verplicht om te gaan stemmen. Je oproepingsbrief wordt uiterlijk 15 dagen voor de
verkiezingen verstuurd. Je mag je brief dus halfweg mei in de bus verwachten. In de oproepingsbrief staat

Aan wie kan ik volmacht geven?

vermeld waar je moet gaan stemmen. De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer die voor dezelfde verkiezingen als jij kan stemmen (op

Maar misschien heb je problemen met je oproepingsbrief of kan je niet gaan stemmen. De dienst

26 mei = Europese, Vlaamse en federale). Een kiezer kan slechts één volmacht krijgen.

Burgerzaken helpt je dan graag verder. We lichten alvast enkele oplossingen kort toe.

Hoe moet ik een volmacht geven?

Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen.

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

Als je op 14 mei nog steeds niks hebt ontvangen, kan je een duplicaat afhalen bij de dienst Burgerzaken in

bij de dienst Burgerzaken of via www.roeselare.be/verkiezingen. Het document wordt ingevuld en

het stadhuis. Dat kan tijdens de openingsuren en ook op zondag 26 mei tussen 8 en 16 uur.

ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat
stemmen). Geef het volmachtformulier samen met het bewijs/attest aan de volmachtdrager.

Ik kwam na 1 maart 2019 in Roeselare wonen.
Ben je tussen het vaststellen van de kiezerslijst (1 maart) en de dag van de verkiezingen (26 mei) verhuisd
naar Roeselare en daar ingeschreven in het bevolkingsregister? Dan zal je toch in de gemeente moeten
gaan stemmen waar je voordien was ingeschreven.
Ik ben inwoner, maar geen Belg
Heb je de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie? Dan kan je stemmen voor het Europees
parlement als je je vóór 1 maart ingeschreven hebt op de kiezerslijst. Als je ingeschreven bent op de
Roeselaarse kiezerslijst, ben je verplicht om te stemmen in Roeselare.

RSL#21

www.roeselare.be
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Zo stem je digitaal
Ik ben volmachtdrager.

1

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

Je moet in de plaats van de volmachtgever gaan stemmen in het stembureau vermeld op zijn/haar
oproepingsbrief. Dat kan dus betekenen dat je in twee stembureaus moet stemmen: in het eigen
stembureau én in het stembureau van de volmachtgever. Om te kunnen stemmen in de plaats van een

2
Volg de instructies
op het scherm.

ander neem je volgende documenten mee:
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•

het ingevulde en ondertekende volmachtformulier

•

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

•

de oproepingsbrief van de persoon voor wie je komt stemmen

•

je eigen oproepingsbrief

•

je eigen identiteitskaart

3

4
Bevestig je stem.

Breng je stem uit.

Situatie

Te bezorgen documenten

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

6
Neem je stembiljet
(papierstrook).

Neem de witte
chipkaart terug.

7
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8
Kijk je stembiljet na.
Jouw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt.

Vouw je stembiljet dubbel
met de gedrukte tekst
naar binnen.

Ik kan niet gaan stemmen en wil geen
volmacht geven.
Dan kan je een bewijs van verhindering

9

binnenbrengen aan het onthaal of bij de dienst

10
Verlaat het stemhokje
met je stembiljet en
chipkaart.

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

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

het stembureau waar je normaal moet stemmen.

11

Oefencomputers
Ben je niet vertrouwd met computers? Wil je het digitaal stemmen al eens oefenen? Dat kan op zes
locaties tijdens de openingstijden. Vanaf 7 mei vind je een testcomputer op de volgende locaties:
• Stadhuis, Botermarkt 2
• Dienstencentrum Schiervelde, Schierveldestraat 55
• Dienstencentrum De Zilverberg, Knokuilstraat 35
• Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101
• WZC Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 12
• ARhus, De Munt 8

RSL#21

12
Ga naar de stembus,
vouw je stembiljet terug
open en scan de QR-code.

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

Nog vragen over de verkiezingen?
•

Surf naar www.roeselare.be/verkiezingen

•

Mail naar verkiezingen@roeselare.be

•

Bel naar 051 26 21 40

•

Ga bij de dienst Burgerzaken in het stadhuis langs.
www.roeselare.be

in Roeselare
DWARS DOOR VLAANDEREN

WINKELNACHT

3 april

30 april

De wielerklassieker vertrekt traditioneel
op de Grote Markt. Vanaf 10 uur kan je
de rennersvoorstelling bijwonen aan het
startpodium. Daarna klinkt om 12.15 uur
het startschot voor de spetterende World
Tour-wedstrijd.
www.ddvl.eu

Geen lente zonder Winkelnacht, dus ook
dit jaar staat de klassieker opnieuw op de
kalender. Alle winkels in de centrumstraten
zijn open tot 22 uur op dinsdag 30 april!
Op de vooravond van 1 mei kan je dus naar
hartenlust flaneren door de winkelstraten,
hippe adresjes spotten, gevestigde waarden
binnengaan en vergeet ook niet af en toe
een pauze in te lassen in de vele gezellige
horecazaken.

VEELZIJDIGE VINGERS OP
ERFGOEDDAG
28 april

22

Een hand met zes vingers? De hand van
een echte vakman is dan ook erg veelzijdig:
die vaardigheden sluipen niet zomaar in de
vingers. Tijd, engagement en volharding:
zonder die drie ingrediënten geen
vakmanschap. Je raadt het al: de 19de editie
van Erfgoeddag op zondag 28 april zet met
het thema ‘Hoe maakt u het?’ vakmanschap,
het (klaar)maken van iets, volop in de
schijnwerpers.
Uit de voorstellen van dertien ambachtelijke
of culinaire maker(s) uit de regio Roeselare,
werd door het brede publiek per maker een
activiteit gekozen. Zo werd het programma
samengesteld waaraan jij kan deelnemen.
Meer info op:
www.bienet.be/egd2019.

WEEK VAN DE OPVOEDING
14- 22 mei
Het thema voor de Week van de Opvoeding
is dit jaar ‘Opvoeden, dat doen we samen’.
Van 14 tot 22 mei zijn er tal van activiteiten
voor (groot)ouders, opvoeders en hun
kinderen.
www.huisvanhetkindroeselare.be
(ga naar ‘activiteiten’)
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WIE ZOEKT, DIE VINDT …
PAASEIEREN!
19 april
De paashaas heeft er sinds vorig jaar een
nieuwe tuin bij om zijn heerlijke chocoladeeieren te verstoppen: het verborgen pareltje
achter de Sint-Amandskerk.
Op vrijdag 19 april zoekt Lokaalmarkt dan
ook kindjes die willen helpen speuren naar
al dat lekkers. De paaseierenraap start rond
17 uur in de tuin bij mooi weer, of binnen
in de kerk bij slecht weer. Hang een mandje
aan je arm en … zoeken maar! Deelname
is gratis. Meer info over de paaseierenraap
en andere acties van Lokaalmarkt vind je
binnenkort op www.lokaalmarkt.be.
Want op zondag organiseert Lokaalmarkt
ook regelmatig een brunch. Op 21 april
organiseert men samen met Kloen vzw een
paasbrunch en ook moeder- en vaderdag
krijgen elk een eigen bruncheditie op
respectievelijk 12 mei en 9 juni!

RSL OP POST: VOOR ELK WAT WILS
In het oude bpostgebouw aan de
Brugsesteenweg vormt RSL op Post een
plek voor maken en ontmoeten. Naast
materialen of kennis, vormen netwerken van
talenten daar de voedingsbodem voor creatie
en innovatie. Op vandaag zijn er enkele
vaste activiteiten zoals gratis buurtsport
op dinsdag- en donderdagnamiddag,
naaiatelier met koffie en fijn gezelschap
op dinsdagvoormiddag (naaimachines
en materiaal aanwezig) en op dinsdag,
woensdag en elke tweede zaterdag van
de maand is er makerslab. Je maakt er
kennis met een 3D-printer, lasercutter en
vinylsnijder en je kan creatief aan de slag.
RSL op Post is open en toegankelijk voor
iedereen. Wat vind jij leuk? Waar liggen jouw
interesses? Raadpleeg de agenda op
www.rsloppost.be of doe zelf een voorstel
via samen@rsloppost.be.

WANDELING VAN DE MAAND
Een frisse neus halen is goed voor je conditie
en je verliest er calorieën mee. Het haalt
ook je stressniveau omlaag waardoor je
minder gaat piekeren. En samen met je lief
of vriend(in) maak je er échte quality time
van. Ontdek daarom de ‘Wandeling van de
Maand’ en krijg een instant lentegevoel!
Tijdens het voorjaar organiseert Toerisme
Roeselare iedere maand een andere
thematische wandeling. Zo ga je in maart op
verkenning in het Bergmolenbos, dat stilaan
een echte groenpool wordt, word je in april
ondergedompeld in de boeiende geschiedenis
van onze stad van de 19de eeuw tot de Eerste
Wereldoorlog, kruis je in mei plaatsen die
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog
en de Poolse Bevrijding en in juni ga je
Jempi Monseré achterna! De brochure vind
je bij Toerisme Roeselare (Polenplein 15,
Roeselare).

www.roeselare.be
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BUITEN SPELEN IS (NÓG)
BETER SPELEN!
24 april

24

Haren in de war, besmeurde kledij,
geschaafde knieën en een gezonde blos
op hun vrolijke snoet! Het zonnetje komt
weer piepen en dat betekent: tablet, tv en
smartphone aan de kant en… buitenspelen!
Samen met alle kinderen mogen we het
buitenspeelseizoen opnieuw feestelijk
inzetten met de twaalfde Buitenspeeldag!
Wanneer? Zoals steeds de eerste woensdag
na de paasvakantie, dit jaar dus op
woensdag 24 april! Hoe? Met jouw hulp!
Registreer jouw activiteit(en) op een (speel)
plein, schoolspeelplaats, … of vraag een
autovrije speelstraat aan via de website
www.spelenmetdestad.roeselare.be
en nodig alle vriendjes uit om mee buiten
te spelen. Goed nieuws komt nooit alleen:
scholen geven dan speciaal geen huiswerk
mee zodat kinderen ongestoord buiten
kunnen ravotten!

EXPO ‘THE WOLFPACK’
tot 14 april
De wielrenners van Deceuninck - Quick-Step
omschrijven zichzelf als ‘The Wolfpack’. Ze
maken deel uit van een roedel, waarbinnen
iedere renner zijn plaats in de hiërarchie
kent. Daardoor ontstaat een uniek
groepsgevoel, dat tot op vandaag leidt tot
het aaneenrijgen van overwinningen. De
fototentoonstelling is een selectie van de
beste beelden uit het boek ‘The Wolfpack’
aangevuld met nieuw fotomateriaal. Dicht
op de huid van de renners herbeleef je de
fantastische hoogtepunten van een jaar
profwielrennen, en dit in het unieke kader
van KOERS. Museum van de Wielersport.
www.koersmuseum.be
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ZET JE CARNAVALSMUTS OP!
23 & 24 maart
In de vorige eeuw, in het jaar 1983, in
een donker hoekje van een bruine kroeg,
beraadden enkele lolbroeken het snode
plan om van Roeselare een carnavalsstad
te maken. En zo geschiedde. De nodige
attributen werden aangekocht en de eerste
officiële Roeselaarse carnavalsgroep
‘De Orde van De Veuzers’ werd boven de
doopvont gehouden in café Oud Brugge.
Gedurende de vele jaren gebeurde veel:
prinsen kwamen, prinsen gingen, men ging
mee met z’n tijd en sprong op de kar van
actuele thema’s.
We starten op zaterdag 23 maart vanaf
14 uur in de tent op de Grote Markt met het
kindercarnaval.
Op zondag 24 maart kleurt de 35ste carnavalstoet dan ook opnieuw onze straten. De
publiciteitskaravaan start om 14.30 uur, de
carnavalstoet zelf om 15.11 uur. Meer info op
www.rodenbachcarnavalroeselare.be.

DAG VAN DE BUREN (31 MEI):
DIEN JE ACTIE IN!

VLAANDEREN WANDELT
IN ROESELARE

‘Over die van hiernaast kan je zeggen wat je
wil, maar ze hebben wel leuke buren’, ‘Beter
een goede buur dan een verre vriend’, ‘Een
goede buur verdubbelt de waarde van je
huis’, … De quotes over buren zijn legio en
dat toont ook meteen het belang van goed
buurschap aan. De laatste vrijdag van mei
kunnen we met z’n allen weer die warme
wijk vieren op Dag van de Buren. Het
concept is simpel: neem je stoel mee naar
buiten, vraag je buren hetzelfde te doen en
maak er een superleuke avond van! Dien
jouw actie in op www.buurten.roeselare.be
en organiseer jouw burenbabbel!

28 april

JAZZY TUNES IN DE VRIENDSCHAP
25 mei
De vijfde editie is het al, van RSL Jazz.
Place to be voor jazzminnend Roeselare op
zaterdag 25 mei is zoals vorig jaar de tuin
van de oude BIB op de O.-L.-Vrouwemarkt.
De ideale stek om te genieten van een
muzikaal programma dat samen met het
team van Gent Jazz wordt uitgestippeld.
Namen volgen nog, maar de organisatoren
geven alvast mee dat ze opnieuw wat
muurtjes tussen muziekgenres slopen.
Hou het zeker in de gaten op
www.roeselarejazzfestival.be.

© Kay Lacombe

Wandelclub vzw De Colliemolen Staden
bestaat 25 jaar! Dat viert ze op zondag 28
april! De club en Stad Roeselare organiseren
daarom samen Vlaanderen Wandelt vanuit
Roeselare. De wandeling loodst je langs de
meest groene en mooie plekjes van onze
Rodenbachstad. Ook minder bekende en
verrassende plaatsjes zullen niet ontbreken.
Onderweg wordt gezorgd voor ruime
rustposten waar je kan genieten van een
hapje en een drankje. Er zijn acht omlopen
die starten aan Expo Roeselare.
De kortste omloop van 5 kilometer richt
zich op de kleinsten onder ons en bevat
een verrassend KIDS-parcours. Kinderen
jonger dan 12 jaar nemen trouwens gratis
deel, maar inschrijven is wel een vereiste.
Praktische info vind je op
www.vlaanderenwandelt.be.

www.roeselare.be
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De markt, da’s altijd ’n beetje vakantie!

Week van de Markt

Laten we eerlijk zijn: de geur van gebraden kip aan het spit zorgt voor het ultieme marktgevoel.

Vertel eens, hoe ben je met de Kiphalle

Van 8 tot 14 april is het de week van de markt.

Op de hoek recht tegenover KOERS. Museum van de Wielersport: daar vind je Birger (39) en Eline

gestart, Birger?

Daarom geven de marktkramers drie weekendjes

(33) iedere week tijdens de dinsdagmarkt met hun Kiphalle. Al jarenlang staan zij op die plaats

Op m’n achttiende ben ik bij m’n ouders beginnen

West-Vlaanderen weg voor twee personen én

met hun kippenkraam, dat van vader op zoon overging. Ook tijdens de andere weekdagen staan

werken en in 2008 hebben we het volledig

27 geschenkpakketten. Tijdens de dinsdagmarkt

ze op markten in de regio. Met twee vaste medewerkers en twee flexi-jobbers houden ze de boel

overgenomen. M’n ouders deden al langer

van 9 april krijg je op de markt per aankoop

draaiend. 's Avonds begint hun tweede shift, want dit duo heeft ook nog eens een kroost van vier

de markten sinds ze vele jaren geleden hun

nog een extra bon. Rep je met deze bon naar

kinderen. Petje af!

winkeltje uitbreidden met een kippenkraam.

het promostandje aan het stadhuis en deponeer

Eline werkte oorspronkelijk bij ons als

alle ingevulde bonnen in de urne vóór 11.15 uur.

jobstudent en tijdens het braden van de kippen

Conclusie: hoe meer aankopen, hoe meer bonnen,

is de vlam overgeslagen, hé.

hoe meer kans om te winnen!

Hoe vroeg begint jullie dag?

Naam en voornaam

De dag begint tussen 3.30 uur en 4 uur ’s morgens.
Na wat voorbereidingen vertrekken we tegen
6 uur naar de markt zelf. In Roeselare staan
we er al om 5 uur: veel mensen hebben dan
net gedaan met de nachtploeg en komen nog
snel om een kippetje. Wie aan z’n shift moet

Adres

beginnen, haalt iets voor op de boterham. In

26

Roeselare is het natuurlijk ook plezant dat we

27

persoonlijk veel meer volk kennen. Of we gaan
snel iets drinken met de collega’s na de markt.
Merk je een groot verschil met vroeger?
Zeker! Vroeger kochten mensen op de markt
groenten en vlees of vis voor zeker vier à vijf

Telefoon

dagen vooruit. Nu is dat de goesting van het
moment, hé. Ze kopen een kip voor ‘s middags
en in de namiddag begint men te denken
‘wat gaan we vanavond eten?’ In vergelijking

E-mail

met vroeger hebben de mensen veel meer
mogelijkheden: op iedere hoek vind je wel een
slager of een bakkerij of een warenhuis.
Wat is de impact van het weer op jullie

Gerealiseerd met de steun van Europa, de

werk?

provincie West-Vlaanderen, de Onafhankelijke

Het weer is echt onze grootste concurrent! In

Orde van West-Vlaamse Marktkramers

de winter blijft men liever warm binnen. In de

en stad Roeselare.

zomer maakt men er een uitstapje van: ze doen

Reglement op www.west-vlaanderen.be.

een terrasje en blijven al eens hangen waardoor

Maximum één prijs per persoon te winnen.

er soms van boodschappen doen niet veel

Prijstrekking aan de promostand om 11.30 uur.

meer in huis komt. Of ze lopen nog eens in de

Winnaars die niet aanwezig zijn, worden

winkelstraat of gaan iets eten en doen dat dan

verwittigd.

ook liever niet te zwaar beladen. Maar het lukt,
hoor. We gaan mee met onze tijd en zo kunnen
we overleven.

Wij respecteren jouw privacy. Je gegevens worden niet
gebruikt voor andere doeleinden dan voor de campagne
‘Ik lig goed in de markt’.

Roeselare KORT
GRATIS BRANDPREVENTIEADVIES
BIJ JOU THUIS
In ons land sterven nog te veel personen in een
woningbrand. Eenmaal je in een brandende
ruimte bent, komt alle brandweerhulp vaak te
laat. Dat kan eenvoudig voorkomen worden door
in te zetten op brandpreventie, het plaatsen van
rookmelders en het opmaken van een vluchtplan
wanneer het toch misloopt.
Daarbij kan de brandweer jou helpen. Heb
je vragen omtrent de brandveiligheid van
jouw woning? Dan kan je gratis beroep doen
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HINDER DOOR WIELERWEDSTRIJDEN
Het wielerseizoen draait opnieuw op volle toeren.
Zeker in een wielerstad als Roeselare. De GP
Jempi Monseré hebben we al achter de kiezen;
Dwars door Vlaanderen en de vele lokale koersen
komen er nog aan. De koers gaat natuurlijk hand
in hand met tijdelijke verkeersreglementen. Die
maatregelen communiceren per brief naar de
omwonenden is de taak van de organisatie.
Maar je vindt de tijdelijke verkeersreglementen
ook steeds op onze website: www.roeselare.be
tijdelijke verkeersreglementen.

BLINDENGELEIDENHONDEN TESTEN
IN ROESELARE

GEWIJZIGDE CIRCULATIE
RECYCLAGEPARK ROESELARE

Vrienden der Blinden is een opleidingscentrum

De circulatie op het recyclagepark van Roeselare

uit Koksijde voor blindengeleidehonden. Hun

(in de Oostnieuwkerksesteenweg) is sinds kort

ultieme doel is om zo veel mogelijk honden op te

gewijzigd. Er is een betere scheiding van de

leiden en de autonomie en de zelfredzaamheid

groene groep met de oranje/rode groep. Daardoor

van personen met een visuele beperking te

verloopt een bezoekje vlotter als je bijvoorbeeld

verhogen. De opleiding van zo’n hond kost

enkel iets voor de groene fractie meehebt. Door

ongeveer 25 000 euro, waarvan de helft gesteund

de vlottere doorstroming op het park zelf, kan

wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen

je ook vloeiend naar een tussenweging en naar

met een Handicap (VAPH). Uiteraard is er nog

de uitgang. Het nieuwe plan is aangeduid met

de andere helft, waarbij men op de onmisbare

borden en afgewerkt met dranghekken.

op een brandweerman/-vrouw die bij jou

steun van de samenleving rekent. De hond zelf is

thuis de brandveiligheid komt opmeten.

volledig kosteloos voor een blinde of slechtziende

Hulpverleningszone Midwest beschikt daarvoor

persoon. Maar wist je dat Vrienden der Binden

over een team van brandpreventieadviseurs.

ook vaak te zien is in Roeselare? Wanneer het

Dat zijn brandweerlui die opgeleid zijn om jou te

opleidingstraject van de hond bijna is voltooid,

informeren over brandveiligheid. Aan de hand

wordt er eerst een eindtest ondergaan. Het

van een checklist gaat de adviseur samen met jou

examen gebeurt altijd in Roeselare omwille van

na hoe brandveilig je woning nu effectief is.

de drukte, de prikkels en waarbij de omgeving

Je krijgt allerlei praktische tips en tricks om op

volledig nieuw is voor de hond. Tijdens de test

een eenvoudige manier jouw veiligheid en die van

loopt de instructeur geblinddoekt met de hond in

je huisgenoten te vergroten.

opleiding een bepaald traject door.

Het brandpreventieadvies is gratis en volledig

Vooraleer een hond in opleiding gaat, verblijft de

vrijblijvend. Om een afspraak te maken met een

hond tot één jaar bij zijn pleeggezin. Momenteel

brandpreventieadviseur, stuur je een e-mail naar

zoekt men nieuwe pleeggezinnen in de regio van

brandpreventie@zonemidwest.be.

Roeselare! Ben je geïnteresseerd?

Ook voor toelichting aan een groep of

Neem zeker contact op via 058 53 33 00 of via

vereniging kan je beroep doen op een

pleeggezinnen@vriendenderblinden.be.

brandpreventieadviseur.

www.vriendenderblinden.be
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STAD ROESELARE ONDERSTEUNT
MANTELZORGERS
Heel wat inwoners van Roeselare ondersteunen
en helpen personen met een zorgnood: de
magnifieke mantelzorgers! Denk aan ouders
met een kind met een beperking of iemand
die dagelijks zorgt voor een partner met een
chronische ziekte. Stad Roeselare wil die
mantelzorgers ondersteunen. Enerzijds door het

WEES DIKKEDARMKANKER TE SNEL AF!

aanbieden van een mantelzorgpremie, anderzijds
door het organiseren van gratis mantelzorgcafés

Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen

Aanvankelijk heb je bij dikkedarmkanker

en praattafels. Het mantelzorgcafé De Mantelare

te horen dat ze dikkedarmkanker hebben.

geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak

wordt maandelijks georganiseerd in ARhus. Alle

De frequentie neemt snel toe na de leeftijd

pas laat ontdekt. Het is daarom belangrijk om

mantelzorgers uit Roeselare zijn daar welkom.

van 50. Het Vlaams Bevolkingsonderzoek

dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten

Het doel: nadenken en bijleren over bepaalde

Dikkedarmkanker geeft daarom mannen en

hebt.

thema’s zoals wonen, werk-privébalans, financiën,

vrouwen van 51 tot en met 74 jaar de kans om

Dikkedarmkanker en de voorlopers ervan

psychologische steun, opvang, praktisch hulp, ...

elke twee jaar deel te nemen aan een onderzoek.

kunnen met een stoelgangtest vroegtijdig

Maar ook eens ontspannen en mensen leren

Je ontvangt je uitnodigingspakket met de

worden opgespoord. De behandeling is dan

kennen die je situatie begrijpen. De praattafels

post. Het bevat een uitnodigingsbrief met een

meestal minder zwaar en je hebt meer kans om

vinden plaats op geregelde basis en zijn gericht

deelnameformulier, een folder en een afnameset

te genezen. www.bevolkingsonderzoek.be/

op de werkende mantelzorger. Alle info vind je op

met gebruiksaanwijzing.

dikkedarmkanker

www.roeselare.be

mantelzorg

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
Didier Dejonghe

Surf: www.1788.be

Antoon Verkinderen

WhatsApp: 0499 92 1788

Korneel traen
@TraenK

volare_mmv

@Stad_Roeselare zicht vanaf #azdelta.
Sneeuw heeft toch altijd iets feeëriek!
Beantwoorden
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Retweeten

Favoriet
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Bert De Smet
@bertdsmet
Ingebeeld van #isidoorgoddeeris in
galerij #terposterie #reflections

Het moet gezegd: dankzij de vele afgescheiden
trage fietswegen in (en dankzij) @Stad_
Roeselare is verschillende dienstverplaatsingen
maken in dit weer meer zegen dan vloek.

Caroline Blommaert

Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

Alle stadsdiensten
werken nu ook
OP AFSPRAAK

Robin Walleghem

We live in a topsy-turvy world
#reflection #spring #nature

www.roeselare.be

Dezitter Patrick
@IstabraqRubio

bernard_buyse

Mooi weer op deze 15de februari. Wandelpad
Beveren @Stad_Roeselare @frankdeboosere
@JillPeetersWX
Beantwoorden

Retweeten

Favoriet

bel GRATIS 1788
aan het onthaal
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