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Troost vinden in het Geitepark
Op 20 juni opende vrouwenvereniging Ferm
(de vroegere KVLV) officieel een troostplek in
het Geitepark in Roeselare. Berenice Deryckere,
voorzitster van Ferm Roeselare, is trots op die
realisatie en licht het ontstaan ervan graag toe.

Piet en Stefaan stonden aan de wieg
van de stedenband met Dogbo.

De diensten van het stadhuis en
het Welzijnshuis werken enkel
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De inhoud van dit magazine is gebaseerd op
de informatie gekend op donderdag 8 oktober.
Gezien de huidige coronatijden kan informatie
gewijzigd zijn als het magazine bij jou in de bus
valt. Check daarom steeds www.roeselare.be voor
de meest recente informatie of bel gratis 1788.
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UITZONDERLIJKE
SLUITINGSDAGEN
Recyclageparken en stedelijke sportinfrastructuur
Gesloten op 1 en 11 november & 25 en 26 december.
KOERS. Museum van de Wielersport
Gesloten op 25 december en 1 januari.
Alle stadsdiensten, ook de recyclageparken, stedelijke
sportinfrastructuur en KOERS. Museum van de
Wielersport
Dienstverlening tot 15 u. op 24 december (kerstavond)
en 31 december (oudejaarsavond).

Het vrouwennetwerk Ferm is er om samen leuke
dingen te doen. Maar ook als het even minder goed
gaat met ons, met onze samenleving, vervullen we
een betekenisvolle rol. “Samen meerwaarde creëren
in het leven” luidt onze missie en dat zijn geen loze
woorden. Uitzonderlijke tijden vragen nieuwe daden.
Door de coronapandemie zijn mensen onzeker. Ze
ervaren gemis en verlies of moeten op afstand afscheid
nemen van een dierbaar persoon. Het virus ontwrichtte
het gewone leven en bepaalde gebruiken en rituelen
lopen anders dan voorheen. Dat weegt op het mentale
welbevinden.
Bij verlies en gemis moeten mensen troost kunnen
vinden bij anderen. Met het project Plan Troost gaat
Ferm in op de oproep van de Vlaamse overheid
om samen te werken aan het mentaal welzijn van
de bevolking. Het project sluit naadloos aan bij de
campagne ‘Zorgen voor Morgen’. Als vereniging gingen
we op zoek naar een geschikte plaats in Roeselare, die
beantwoordt aan de behoeften van een troostplek:
• Een groen plekje, dat toegankelijk is voor iedereen en
niet gelinkt is aan een bepaalde geloofsovertuiging.
Groen en natuur helpen mensen tot rust komen.
• Plaats voor een troostpaneel met gedicht. Alle
troostplekken in Vlaanderen worden met elkaar
verbonden door hetzelfde gedicht.
• Bloemen, als teken van hoop, kunnen er worden
aangeplant.
Dankzij het stadsbestuur kregen we een mooi plekje in
het groen, aan het rustgevende water in het Geitepark.
Bij de opening konden familieleden die een dierbare
hebben verloren, een herdenkingssteen met naam
en datum van overlijden in een schaal leggen. We
verwachten een eerste bloei van de aangeplante
bloembollen in het vroege voorjaar van 2021. Een
periode waarin we vol hoop kunnen stilstaan bij de
periode die dan achter ons ligt. Op die manier zorgen
we voor jaarlijks terugkerende ereperken, op de
troostplekken.
We hebben de troostplek bekroond met een kunstwerk
dat ‘Hoop’ voorstelt, gemaakt door Paul Deschrijver. Dat
werk draagt de symbolische steentjes van de overleden
familieleden en de kernwoorden rond verdriet en troost.
De plek werd mede gerealiseerd door Landelijke Gilde
Roeselare, Senioren Landelijke Gilden, Ferm, Kerk in
Roeselare en Ferm Roeselare. Er is plaats voorzien om
nog meer steentjes aan te brengen. Die kunnen door
aanvraag bij een van die organisaties verkregen worden
aan 5 euro per stuk.

Berenice Deryckere
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Het meest epische duo #VANRSL
Bart Goudeseune en Wouter Peeters zetten Roeselare met hun sportieve prestaties op de wereldkaart. De twee
straffe mountainbikers namen deel aan de Swiss Epic, hun tweede deelname aan één van de drie befaamde
mountainbikewedstrijden van de Epic Series. Het duo werd bovendien zelfs tiende in hun categorie en beste
Belgische duo algemeen.
Dag Bart en Wouter, weten jullie nog hoe je elkaar
leerde kennen?
Bart: “We wonen slechts drie kilometer van elkaar, maar
toch kennen we elkaar pas twee jaar: sinds augustus
2018. Ik zocht iemand die zo zot was om in maart
2019 samen deel te nemen aan de Cape Epic en onze
gezamenlijke fietshandelaar VegaBike bracht ons met
elkaar in contact. Hij kende iemand die daar toe in
staat was en dat bleek dus Wouter te zijn. Ik kreeg zijn
telefoonnummer en belde Wouter op.”
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Wouter: “Ik lag op reis aan het zwembad (lacht).
Normaal neem ik nooit op, maar toen toevallig wel.
Bart deed zijn plannen uit de doeken en na enkele
dagen bedenktijd stemde ik in. Een tijdje later zagen
we elkaar dan ook voor het eerst in levende lijve
op het Benelux-kampioenschap mountainbike in
het Kluisbos. Bart stond op het podium en zo wist
ik meteen wie het was. We raakten aan de praat en
daarna begon ons teamverhaal.”

Hoe smeden jullie dat geolied team?
Bart: ”We deden daarna testen en daaruit bleek dat we
echt wel compatibel zijn. Klimmen, dalen, hardrijden,
techniek, … we vormen een sterk team. In de Epic
Series komt ook tactiek kijken. Je moet indelen,
andere teams in de gaten houden, elkaar niet in de
vernieling rijden, enzovoort. We vormen echt wel een
team.”
Wouter: “Het is niet evident om samen te trainen door
onze werkuren en familie. Maar we horen elkaar wel
veel, want zo’n deelname vraagt ook enorm veel
organisatie. We moeten overleggen over de logistiek,
het fysieke aspect, de financiën, enzovoort.”

Vertel eens over die Epic Series!
Wouter: “Er zijn drie Epic-wedstrijden: in Zuid-Afrika,
Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Je neemt deel als
team. Je moet met twee samenblijven en mag
maximaal twee minuten van elkaar verwijderd zijn.
Vorig jaar namen we dus deel aan de Cape Epic
in Zuid-Afrika. Dat is de meest tot de verbeelding
sprekende wedstrijd ter wereld. Vergelijk het
met de uitstraling van de Tour de France in het
wegwielrennen. Die wedstrijd duurt acht dagen en
er staan ongeveer 650 teams aan de start. Het is de
enige wedstrijd waar je je als amateur kan meten met
de wereldtop. Want professionele kleppers toppen het
deelnemersveld.
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Denk aan Nino Schurter bij de mannen of Anna van
der Breggen bij de dames. Wij rijden bij de Masters 1
(40-50 jaar) en startten tien minuten na de profs. We
halen ze dus niet in, hoor.”
Bart: “We eindigden er 26ste en derde beste Belgische
duo. Daar gingen we op voorhand absoluut voor
tekenen. Want we hadden niks van referentie. In de
Swiss Epic van afgelopen augustus stonden door het
coronavirus minder teams aan de start en kenden we
elkaar beter, dus stegen onze ambities. We mikten
op de top twintig. Maar na de eerste van vijf etappes
stonden we achtste en dan … draai je de gas helemaal
open, hé. We finishten als tiende bij de Master 1
en beste Belgische duo algemeen. Een fantastisch
gevoel!”

De Cape Epic mag je vergelijken
met de Tour de France.
Wouter: “Niet evident, want de Zwitserse wedstrijd
geniet een grote populariteit bij de Belgen. Er nemen
toch telkens zo’n 35 Belgische duo’s deel. We zijn echt
wel trots op onze prestatie en de twee Epic-ervaringen
pakken ze ons nooit meer af.”
Zulke prestaties komen niet vanzelf. Hoeveel tijd gaat
er in de voorbereiding?
Bart: “Dit jaar en voor de afreis had ik 10 000
trainingskilometers op de teller staan. Maar daarnaast
komt ook krachttraining, kiné, aandacht voor voeding,
yoga, stabiliteitstraining, …”

Wouter: “Het enige verschil met topsporters is dat die
meer kunnen rusten, want wij moeten nog gaan
werken. Ik ben tandarts gespecialiseerd in tandvlees
en Bart geeft LO en is huismeester in het secundair
onderwijs.”
Bart: “Door corona en het thuiswerken kreeg ik wel
meer rust. Dat maakte een groot verschil bij onze
deelname in de Zwitserse Alpen.”
Wouter: “Normaal bouw ik vier maanden specifiek op
naar zo’n wedstrijd van het Epic-niveau. Door corona
kon ik nu zes maanden gericht opbouwen, waarvan
tijdens de laatste twee echt dagelijks. Dus dat was dan
weer een voordeel van het virus.”
Volgt nu een periode van decompressie?
Wouter: “Door mijn werk moest ik het noodgedwongen
wel enkele weken kalmer aan doen. Dus dat gevoel
kwam automatisch wel, maar nu voel ik toch weer de
behoefte om mij fysiek uit te leven. Ik zoek wel weer
een doel ergens begin volgend jaar.”
Bart: “Ik nam eigenlijk geen rust. Want ik reed
ondertussen nog het BK marathon mountainbike en
tijdens de winter rijd ik nog cyclocross. Ik blijf liever in
beweging, want het duurt anders te lang om weer op
te bouwen. Ik fiets ook elke dag heen en terug naar
het werk in Menen, dus dat helpt ook. Qua omgeving
was het wel lastig om me op te laden. Je komt van de
Zwitserse bergen en dan heb ik geen zin om hier in de
Vlaamse modder te ploeteren.”
Wouter: “Sowieso zoeken we hier in België wel steeds
de Vlaamse of Waalse Ardennen op. Maar tijdens
de coronamaanden waren de opties beperkt tot
Heuvelland of het Kluisbos en dat verveelt dan wel
sneller. Nu opnieuw diezelfde paden opzoeken maakt
het mentaal iets lastiger.”

Zijn jullie al van jongs af gepassioneerde
mountainbikers?
Wouter: “Ik heb gevolleybald tot mijn dertigste
en daarna zocht ik een alternatief. Ik kwam bij
mountainbiken en de typisch Vlaamse toertochten
uit, maar al snel schreef ik me in bij een club in Tielt
en gingen de ambities de hoogte in. Ik rijd vaak
meerdaagse wedstrijden in België; voornamelijk in de
Ardennen. Dat verliep goed en resulteerde uiteindelijk
in deze deelnames aan de Epic Series, de wedstrijden
die qua naam, faam, parcours en deelnemers het
allerhoogste zijn in het mountainbiken.”
Bart: “Ik schipperde heel mijn leven tussen voetbal
en fietsen. Als klein manneke ging ik mee met de
wielertoeristen en ik bleef daarna wel recreatief fietsen
tijdens mijn voetballoopbaan. Maar het begon pas
echt nadat ik bij Dosko Beveren het ook wat had gehad
met de voetbalcoaches en het blijven plakken in de
kantine voor een plek in de eerste ploeg. Zo werd ik lid
van Versluys MTB Team in Oostende. Tegenwoordig
fiets ik enkel bij ons eigen Roeselaars clubje: PH.SDG.
Dat staat voor ‘Pedal harder. Squadra di Gara’. Ik ben er
bovendien secretaris. We zijn met negen vaste leden
- vrienden eigenlijk - en naast wedstrijden rijden,
gaan we ook op weekend met onze vrouwen mee of
wonen we bijvoorbeeld een voorstelling in De Spil bij.
We zijn meer dan gewoon een fietsclubje.”

Het verschil met topsporters is
dat die meer kunnen rusten,
wij moeten nog gaan werken.

Maken jullie nu de Epic Series af? Dat betekent
deelnemen aan de derde wedstrijd in Nieuw-Zeeland.
Wouter: “Eigenlijk is dat nu gewoon de volgende
logische stap. De Epic Series afmaken en toetreden tot
een select wereldwijd clubje die dat voor elkaar kreeg.
De wedstrijd in 2021 is door corona al opgeschoven,
dus dat komt wel goed uit. Maar we moeten nog eens
goed alles op een rijtje zetten.”

Bart: “Inderdaad, we moeten gewoon die klus afmaken.
Want ook mijn doelen raken eigenlijk stilaan op.
Ik wou in mijn leven een wedstrijd winnen in het
mountainbiken, in het veld en op de weg. De eerste
twee zijn al gelukt. Dat laatste probeer ik nog in het
nevenbondencircuit. In het mountainbiken rest enkel
nog de uitdaging van de Epic New Zealand …”
Tot slot: jullie hebben er wellicht geen probleem mee
dat Roeselare zich profileert als wielerstad?
Wouter: “Iedereen die begaan is met het wielrennen
kent Roeselare en Monseré, Sercu, Maertens, Beheyt, …
Het zegt ook veel dat Vive le vélo naar KOERS afzakte.
Dus dan wel leuk om te zeggen dat je van Roeselare
bent.”
Bart: “Het is mooi dat Roeselare veel doet voor de
wielersport. Maar ik mis nog één aspect: de jeugd
ondersteunen en opleiden in het mountainbiken.
Een club als Jonge Renners doet dat al zeer goed
en boekt mooie resultaten, vooral op de weg. Maar
offroad blijft in onze regio wat achter. Ik droom ervan
om, als ik al mij doelen bereikt heb, een Roeselaarse
mountainbikeschool te starten. Met de steun van
de Stad Roeselare, enkele clubs en sponsors moet
dat lukken. De Stad kan al helpen door bijvoorbeeld
een pumptrack (circuit met bulten en kombochten)
aan te leggen naast Schiervelde, waar de kleine
mannen kunnen oefenen. Ik zie veel mogelijkheden
en wil meehelpen om de nieuwe Roeselaarse
wieler(mountainbike)kampioen te maken! Mijn motto
is dan ook ‘work hard, dream big, never give up’!”

Mountainbikeroute Roularius
Kreeg je door dit interview de mountainbikekriebels te pakken? In Roeselare kan je jou uitleven op de
mountainbikeroute Roularius. De start ligt aan Expo Roeselare en daarna fiets je 41 kilometer over bos-, veld- en
grindwegen in het open landschap ten zuidwesten van Roeselare. Een ideale mix voor een unieke mountainbike
ervaring! Meer info en downloadbare route: www.sport.roeselare.be
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Omgeving Brugsesteenweg krijgt update
Wie sinds halfweg oktober in de Brugsesteenweg passeerde, zag er de werfmachines en aannemers opduiken.
Vanaf de rotonde aan de Koning Leopold III-laan tot aan de Noordlaan vinden werken plaats.

Geen wateroverlast meer in het
Gryspeerdts Hof, de Markette en
de Waterdam

Overal bomen! In bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven en scholen, in parken, in het
landschap, enzovoort. Roeselare is vandaag een stad met mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar
het kan altijd beter.

Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in de
Brugsesteenweg. De riolering vanuit het Gryspeerdts
Hof wordt aangesloten naar de rotonde.

Boom je mee?

Boomplantactie Bergmolenbos

Vorig jaar in december plantten we met z’n allen ruim
9 000 bomen aan in het Krommebeekbos in Beveren.
Daar laten we de natuur nu even z’n gang gaan.

Op zondag 22 november plannen we opnieuw een
boomplantactie in het Bergmolenbos. Jong en oud
nodigen we uit om samen maar liefst 2,8 hectare te
bebossen. Doe je laarzen aan, neem eventueel zelf
een spade mee en plant zoveel als je wil!

Zo voert het overtollige regenwater af naar het
bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de
spoorweg.

Dit jaar richten we onze pijlen op het Bergmolenbos in
het zuiden van de stad.

Meer info:
www.klimaatswitch.be/boomplantactie

Een fietsveilige Brugsesteenweg
In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de weg heringericht.
Fietsveiligheid staat voorop: aan weerszijden komt een breed en comfortabel fietspad.
Ook het openbaar vervoer heeft er zijn plaats, met een aparte busstrook die zorgt
voor een vlotte doorstroming. Daarnaast komt er een nieuw wegdek, nieuwe veilige
oversteken voor voetgangers en meer bomen.
De werken gebeuren in drie fases:
1. halfweg oktober tot eind 2020: rioleringswerken in de rotonde,
2. begin 2021 tot vermoedelijk mei 2021: riolerings- en wegeniswerken aan de pare kant van de Brugsesteenweg,
3. mei 2021 tot vermoedelijk september 2021: riolerings- en wegeniswerken aan de onpare kant van de
Brugsesteenweg.
Tijdens de drie fases:
• blijft het doorgaand verkeer richting centrum altijd mogelijk,
• volgt het doorgaand verkeer richting Torhout een omleiding,
• blijven de handelaars in de Brugsesteenweg steeds bereikbaar.
Dank je wel om de signalisatie te volgen en voorzichtig te rijden.
Meer informatie op www.godelieveleeft.be.
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10 jaar stedenband:
blind date werd vaste relatie
Dat Benin een land in West-Afrika is, zullen veel mensen weten.
Dat Dogbo een stad is in Benin, zullen al wat minder mensen
weten. Dat Roeselare al tien jaar een stedenband heeft met
datzelfde Dogbo … daarover kom je in dit interview alles
te weten. Met de stedenband wisselen zowel Roeselare als
Dogbo ervaringen uit. Zo werkt Roeselare in Dogbo mee aan
de geboorteregistratie, het watergebruik en aan de inrichting
van de markt. Stefaan Devarrewaere en Piet Ternest zijn
twee Roeselarenaren die mee aan de wieg stonden van de
stedenband.
Hoe wordt zo’n stedenband opgestart?
Stefaan: “Dat is begonnen bij de Noord-Zuidraad waar ik
voorzitter van ben. De Noord-Zuidraad is een stedelijke
adviesraad en een koepel van mensen en organisaties die
in Roeselare actief zijn rond Noord-Zuid en internationale
samenwerking. In die adviesraad kregen we op een gegeven
moment de mogelijkheid om een bepaald budget te ontvangen
vanuit Vlaanderen om een samenwerking tussen twee steden
op te starten.”
Hoe kwam je dan bij Dogbo terecht?
Stefaan: “Je moet dat zien als een soort van Tinder voor steden,
een datingsite waarin gemeentes en steden elkaar van over
de ganse wereld kunnen ontmoeten. We bouwden een
dossier op waarin we beschreven waar Roeselare voor staat
en wat we belangrijk vinden in onze stad. Een 23-tal steden
hebben uiteindelijk op onze avances/date gereageerd. We
kozen uiteindelijk, met een jury, voor Dogbo om diverse
redenen: vliegafstand, tijdsverschil, de taal, … Zo waren LatijnsAmerikaanse landen minder interessant omwille van de taal en
waren Aziatische landen dan weer duurder om naar te vliegen.”
We spreken over een wederzijdse samenwerking?
Stefaan: “Dat klopt. De doelstelling van de stedenband is elkaar
verrijken en versterken. Het is absoluut niet de bedoeling dat
wij daar Sinterklaas gaan spelen en, bij wijze van spreken, een
nieuwe kolonisatiegolf inzetten (lacht).
Piet: “Als je het puur financieel bekijkt, gaat er natuurlijk meer
geld van hier naar ginder dan omgekeerd. Maar de bedoeling is
en blijft om van elkaar te leren. We noemen dat met een groot
woord: capaciteitsversterking. Dat komt er op neer dat wij met
al onze knowhow tips gaan geven en zaken aanreiken hoe wij
bepaalde dingen in Roeselare aanpakken.
Maar ook wij steken veel op van de mensen in Dogbo. Zo
blijkt bijvoorbeeld hun manier van participatie voeren erg
interessant.”
Stefaan: “Inderdaad. Zo gaat een gemeentebestuur niet zomaar
iets beslissen en werken ze in Dogbo bijvoorbeeld met een
marktcomité waarin iedereen die ook maar iets te maken heeft
met de markt zijn zegje kan doen.”
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Belangrijk is dat Dogbo zelf ook kan bepalen in wat ze
ondersteund willen worden.
Piet: “(knikt) Het is niet de bedoeling dat wij daar
arriveren en gaan bepalen wat we daar allemaal
gaan veranderen of verbeteren. Dogbo reikt zelf een
aantal dringende zaken aan waarin we hen kunnen
ondersteunen.”
En zo kwamen jullie gezamenlijk snel bij L’Etat Civil
(Burgerlijke Stand) terecht?
Stefaan: “Een typisch product voor een plaatselijke
overheid. Je moet weten dat in Dogbo 60% van de
kinderen geen geboorteakte had. Dat betekent dat ze
later geen aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld
een diploma, geen rijbewijs kunnen behalen,
enzovoort. Officieel bestaan ze dus niet. Dat kan zelfs
leiden tot vormen van kinderslavernij.”
Piet: “Met onze tips, ervaringen en hulp doet Dogbo
heel wat inspanningen om de werking van de
Burgerlijke Stand te optimaliseren en scoort het
dan ook als beste stad in Benin op het gebied van
geboorteregistratie.”
Hoe rol je dan zoiets uit?
Piet: “Hun eerste vraag was om hen te helpen met
het archiveren van hun geboorteaktes. Ze trokken
daar een kast open en de geboorteaktes vlogen daar
gewoon uit, aangevreten van de termieten.

Maar we wisten dat het probleem wel wat ruimer was,
dan puur het archiveren. We besloten om dan een
uitgebreide analyse te maken van het proces. Je moet
weten dat Dogbo een erg uitgestrekt gebied is met
zeven arrondissementen en zo’n 100.000 inwoners.
Sommige mensen moesten bijvoorbeeld kilometers te
voet afleggen in de brousse om hun pasgeboren kind
te registreren.”
Stefaan: “Na die grondige analyse wisten we
dat sensibilisering zeer belangrijk was bij de
bevolking. Veel mensen zagen het nut niet in van
geboorteregistratie. Er zat daar ook soms wat
wantrouwen en fraude in bij de bevolking.”

Een afgedankte Roeselaarse
brandweerwagen wordt ingezet
voor meer dan 500.000 inwoners!
Piet: “Zo kwamen we bij Cinéma Numérique Ambulant
terecht. Een mobiele cinema die rondtrok naar
de 53 verschillende dorpen van Dogbo met een
sensibiliserende film rond geboorteregistratie. Vóór de
film aanving, was er animatie met dans, zang en een
komische film om iedereen zijn aandacht te krijgen.
Dan kwam het sensibiliserende gedeelte omtrent de
noodzaak van geboorteregistratie. Tot slot volgde dan
een discussie rond het thema tussen de inwoners,
hun dorpshoofd en ambtenaren van de L’Etat Civil
(Burgerlijke Stand).”
Ook de Afrikaanse voodooreligie kwam er bij te pas?
Stefaan: “Voodoo is ontstaan in Benin en blijft er
nog steeds erg belangrijk. Voodoo wordt bij ons
geassocieerd met stoffen popjes waar je naalden
insteekt en mensen de naarste dingen toewenst.
Maar dat beschouwt men als de Amerikaanse variant
die door de Afrikaanse slaven mee naar Amerika
werd gebracht. In Benin geldt voodoo als een erg
positieve religie, waar mensen enorm in geloven.
Het was dan ook erg belangrijk om voodoopriesters
te overtuigen om tijdens hun preken het belang van
geboorteregistratie te benadrukken.”
Piet: “Ondertussen is het project zo uitgerold dat er
vanuit de gemeente naar de verschillende dorpen
in de brousse iemand langsgaat om alle geboren
kinderen te registreren. Zo zitten we aan 100%
registratie en blijkbaar staat Dogbo ondertussen
gekend voor zijn manier van geboorteregistratie in
de erg wijde omgeving van Benin. Er werd ook al een
Europese prijs in de wacht gesleept voor dat project. “
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Naast de geboorteregistratie hielp de stedenband ook
in het ontwikkelen van een wekelijkse markt.
Stefaan: “Zowel voor het lokale bestuur als voor de
burgers heeft de markt een grote economische
waarde. Omdat de gemeente daar zijn fondsen
uithaalt qua standgeld en andere taksen. In Dogbo
staat er om de vijf dagen markt gepland, met de
simpele reden dat ze geen frigo’s hebben. Dus alles
wordt vers verkocht. Wij hielpen een studie rond de
markt financieren, maar het was het lokale bestuur dat
de studie maakte.”
Piet: “Je ziet mensen van heinde en verre afkomen om
producten te kopen of te verkopen. Duizenden kleine
kraampjes die van alles aanbieden: van enkele eieren
tot schapen. De markt moet je ook zien als een sociaal
gebeuren, want dat begint daar rond 11 uur ’s morgens
en eindigt pas ’s nachts om 2 uur. Na de studie werd er
geïnvesteerd in de infrastructuur van de markt. Op de
markt waren heel wat problemen met afwatering na
hevige regen, hygiëne, ... Samen met Dogbo zetten wij
in op zonering van de markt, openbare verlichting en
een sanitair blok. Sinds 2016 is er ook een ploeg actief
op de markt die zorgt voor de naleving van de regels
inzake netheid en controle.”
Klopt het dat er een Roeselaarse brandweerwagen in
Dogbo rondrijdt?
Stefaan: “Bij één van de bezoeken van de Afrikaanse
delegatie aan Roeselare, kregen wij de vraag of
we geen brandweerwagen konden missen. Want
blijkbaar was er op dat moment in Dogbo, een
gebied met meer dan 100.000 inwoners, geen enkele
brandweerwagen. Er is daar ook geen stromend water,
dus een tankwagen was wel een must in een gebied
waar er vaak branden zijn door het stro op de daken
en het gebruik van petroleumlampen. Ondertussen
zetten ze de afgedankte Roeselaarse brandweerwagen
in voor een gebied van meer dan 500.000 inwoners!”
Naast de stedenband bestaat er ook een vzw die zich
inzet voor enkele projecten in Dogbo.
Piet: “Je moet weten dat wij tijdens onze bezoeken
constant werden aangesproken door plaatselijke
ngo’s. Zo besloten wij om met enkele personen van

Roeselare een vzw op te richten om een tweetal
projecten te ondersteunen. De inwoners van Dogbo
begrijpen mentale problemen niet. Ze denken vaak dat
mensen behekst zijn en laten ze behandelen in kerken.
Ze denken dat ze de boze geesten kunnen verdrijven.
‘De tuin van Toyo’ wil mensen met mentale problemen
ervan overtuigen dat er wel hulp mogelijk is. Er komt
een psychiater langs en er zijn verplegers. Het centrum
vangt de mensen op en verzorgt ze, bovendien gratis.
Toyo was de eerste patiënte die opvang kreeg, vandaar
de naam.”
Stefaan: “Een tweede project steunt een centrum
voor meisjes die in het buitenland als kindslaaf
hebben gewerkt. Om te overleven zien ouders soms
geen andere oplossing. De meisjes, die ook soms
mishandeld zijn, kunnen er een opleiding krijgen tot
kapster of naaister en krijgen ook een diploma. Zo
staan ze weer ietsje sterker in het leven.”
Piet: “Ondertussen werd er door een lokale actiegroep
een ngo opgericht met de naam ‘De Vrienden van
Roulers’ (lacht), waar we in nauw contact mee staan.”
‘De Vrienden van Roulers’, we spreken dus van een
vriendschap?
Piet: “Dat klopt! Met onze contacten daar zijn we na 10
jaar ondertussen echte vrienden geworden. Je moet
weten dat we jaarlijks één à twee keer afreizen naar
Benin. En ook doorheen het jaar horen we elkaar
geregeld via telefoon, mail, Skype, … De lokale ngo
houdt eigenlijk in onze plaats mee een oogje in het
zeil en bezorgt ons regelmatig een update rond onze
twee projecten.”
Stefaan: “We hopen trouwens dat we nog jaren die
vriendschap kunnen verderzetten, want op een
stedenband staat geen tijdslimiet.”
Geen tijdslimiet … Dat is dan zoals in de beste relaties.

Meer info op: www.dogbo.roeselare.be
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Shoppen, horeca en gastronomie in winters RSL!
Bonnenmagazine in de bus

Een jaar als dit, dat hadden we nog niet meegemaakt. Ook de eindejaarperiode belooft net dat ietsje anders te
worden dan we gewoon zijn. Anders, maar daarom niet minder plezant! We hebben alvast dit in petto!

Black Friday

Safari #VANRSL

Black Friday komt uit Amerika overgewaaid en is ook
in Roeselare al een gekende traditie. Het vindt telkens
plaats op de laatste vrijdag van november en meteen
ook het startschot voor de eindejaarsaankopen!

Instagram in ’t echt én in RSL? Je leest het goed! Vanaf
eind november tot na de krokusvakantie kan je dé
perfecte Instagramfoto maken in Roeselare.

Dit jaar vindt Black Friday plaats op 27 november en zal
je weer volop kunnen genieten van leuke koopjes in
onze gezellige winkelstraten!

Na de meer dan succesvolle editie van de
Oltegoare bonnenkrant in de zomer, geeft de
Stad in samenwerking met Respons opnieuw een
bonnenmagazine uit! Met deze actie wil de Stad alle
zaken uit Roeselare en deelgemeenten ondersteunen
die een verplichte sluiting hebben gekend omwille van
de coronamaatregelen.

De fantastische Instagram-belevingsroute loodst je
langs instawalls in enkele van onze hippe winkels, langs
etalages waar jij de ultieme foto kan maken en langs
vloerschilderijen of murals in ons stadscentrum. Het
wordt een ervaring om nooit te vergeten en wat meer is:
in het voorjaar van 2021 komt nog een extra editie! Kom
shoppen, doe je coolste outfit aan en post het perfecte
plaatje!

Het magazine valt eind oktober in elke Roeselaarse
bus en roept op om steeds lokaal te winkelen en te
consumeren. Zo helpen we elkaar! Trouwens: in het
nieuwe bonnenmagazine wordt nu ook de Roeselaarse
horeca opgenomen. Dat maakt het extra aantrekkelijk,
toch?

Warme winterterrassen
Al eens tijdens de wintermaanden naar Parijs geweest?
Dan herinner je je vast die gezellige winterterrassen
wel waar je met je jas aan kan genieten van een lekker
drankje. Vergeet Parijs! Ook in Roeselare loopt het
terrasseizoen dit jaar heel de winter door.
Onze horeca #VANRSL konden een aanvraag doen om
hun terrasvergunning te verlengen en eventueel tijdelijk
te overkappen. Dankzij deze actie kunnen we deze
winter op een veilige manier blijven genieten van een
Roeselaars hapje of drankje!

Gezellig tafelen dankzij Gastro RSL
Shoppingweekends!
Heerlijk shoppen in RSL! Wil je een nieuwe
outfit voor de feesten of op zoek naar dat ideale
geschenk? Niet getreurd: er staan twee kerst- en
eindejaarsshoppingweekends op de kalender! De
shoppingweekends vinden plaats in het weekend van
zaterdag 19 en zondag 20 december en in het weekend
van 26 en 27 december. Perfect getimed dus om al
jouw geschenkjes (ook voor jezelf ) bij jouw favoriete
Roeselaarse winkels aan te kopen!
Tijdens beide shoppingweekends zijn alle winkels open.
Op alle shoppingzaterdagen kan je lekker lang parkeren
(1 euro voor 4 uur, 2 euro voor 8 uur) op de OoststraatStationsparking, Parking De Munt, de Wallenparking en
Moermanparking. Alle info over eindejaarsshoppen en
-activiteiten in het stadscentrum: www.visitroeselare.be
of de facebookpagina ‘Shopping & centrum Roeselare’.
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Nog tot en met 11 december krijg je de kans om op een
donkere en koude vrijdagavond gezellig én voordelig
te gaan tafelen dankzij Gastro RSL! Enkele Roeselaarse
restauranthouders pakken twee keer per jaar uit met
‘Culinaire Kriebels’. Daarbij kunnen klanten in elk van de
deelnemende restaurants een menu krijgen aan
70 euro, gemaakt met dezelfde basisingrediënten, maar
telkens met een eigen interpretatie van de chef.
De kwaliteit van de producten zorgt voor een
schitterend palet van smaken, geuren en kleuren. Dit
najaar versterken Cornet en Rodenbach het smaakpalet
van één van de gerechten.
Data en deelnemende zaken vind je op
www.gastrorsl.be
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100% kerstsfeer in de Mandellaan
Corona zal onze kerstperiode er anders doen uitzien. Van één ding kunnen we alvast zeker zijn: Senne Debaene,
Cindy Declercq en dochter Judith doen ook dit jaar de Mandellaan glinsteren. In december steekt hun kersthuisje
langs binnen en buiten in een heerlijk feestelijk kleedje dankzij verschillende kerstbomen, kerstballen en lichtjes.
Véél lichtjes!
Senne: “Ja, met veel trots kan ik je vertellen: vorig jaar
waren er 10 224 lichtjes om precies te zijn. Dit jaar
zullen het weer enkele honderden meer zijn. Van
jongs af aan was ik verzot op alles wat licht gaf. Met
lichtjes bedoel ik wel gekleurde lichtjes: het moet
warmte uitstralen. Witte lichten zijn niks voor mij
(lacht).”
Vanwaar komt de fascinatie voor kerst?
Senne: “Mijn vrouw komt uit een familie die erg van kerst
houdt. Toen Cindy enkele jaren geleden haar mama
verloor in december werd eindejaar een moeilijke
periode. Om het opnieuw gezellig te maken voor
ons gezin besloot ik om ons huis te decoreren met
een massa felgekleurde lichtjes. Zo is ons kersthuisje
geboren.”

Senne: “Dit jaar kochten we een 3D-printer om
ornamenten te printen waarin ik de lichtjes dan
monteer. Zo hebben we unieke, zelfgemaakte stukken
in onze collectie.”
Cindy: “We genieten erg van samen te knutselen en
bezig te zijn met alle versieringen. Daarrond draait
kerst voor ons: ‘oltegoare’ gezellige dagen beleven.”
Senne: “Na eindejaar bergen we alle kerstspullen weer
op, maar we vallen niet in een zwart gat. Het is mooi
geweest, en zo kunnen we weer uitkijken naar een
volgende kerstperiode en iets extra bedenken voor in
en rond het huis.”

Noem ons gerust ‘lichtjes bezeten’.
In ons kersthuisje fonkelen
meer dan 10 000 lichtjes.
Cindy: “In een tv-programma zagen we een verlicht
kersthuis in de regio van Aalst. Toen we het huisje
met duizenden lichtjes hadden bezocht, wisten we
het zeker: zo’n gezellige plek creëren, wilden we ook
doen.”
Hoeveel werk vraagt het kersthuisje?
Senne: “De voorbereidingen zijn niet min. Na het
zomerverlof start ik met de programmatie van de
muziek en het licht. Veel mensen weten dit niet: alle
lichten flikkeren synchroon op muziek. Het klank- en
lichtspel werkt volledig computergestuurd: in één
minuut kruipt er acht uur werk. Dat programmeren
heb ik mezelf trouwens aangeleerd met behulp van
andere kersthuisfans.”
Cindy: “Vanaf november starten dan de grote werken.
Binnen en buiten steken we van kop tot teen in een
kerstjasje met kerstbomen, ornamenten, slingers,
kerstballen, kerstmannen, … . Elk jaar komt er
iets nieuws bij. We doen inspiratie op bij andere
kersthuisjes in Vlaanderen of tijdens onze reizen naar
kerstmarkten in Duitsland.”
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Ontmoet het warme pleeggezin van Suzy
Jullie hebben een grote collectie van kerstspullen.
Ontbreekt er nog iets?
Cindy: “We hebben een grote collectie van houten
notenkrakers. Een levensgrote notenkraker om buiten
te zetten staat nog op onze verlanglijst. We mogen
nog dromen, he!”

Hoe leuk zou het zijn,
mochten wij de gezelligste
straat van Roeselare worden?
Senne: “Onze collectie barst uit haar voegen: onze
zolder en tuinhuis staan vol en we hebben een
garagebox gehuurd om onze spullen kwijt te kunnen.
Gelukkig hebben onze buren ook de kerstmicrobe
te pakken: hun voorgevel is intussen ook helemaal
versierd. Bovendien, hoe leuk zou het zijn, mochten
nog meer huizen meedoen en wij de gezelligste straat
van Roeselare worden?”
Hebben jullie een favoriete kersthit?
Senne: “Hier speelt tijdens de kerstperiode non-stop
muziek dankzij onze radiozender. Daar zijn we vier jaar
geleden mee gestart. In de buurt van ons huis kan je
via de frequentie 95.5FM genieten van onze radio met
kerstliedjes. Als fans van de stad hebben we trouwens
het Roeselarelied ‘Wieder zin van Roeselare’ ook in de
afspeellijst gestopt.”

Cindy: “’Driving home for Christmas’ van Chris Rea hoor
ik heel graag.”
Krijgen jullie veel reacties?
Cindy: “Veel! Ook van mensen die we helemaal niet
kennen. Dat vinden we tof. We krijgen kaartjes in de
bus, berichten via sociale media, auto’s claxonneren,
mensen zwaaien, bestuurders zitten al lachend
in de auto te luisteren naar onze radio. Een klasje
kwam eens op bezoek, kinderen doen mee aan onze
kleurwedstrijd. Kortom: iedereen is enthousiast.
Daarvoor doen we het uiteindelijk: iedereen
meekrijgen in de gezellige kerstsfeer.”
Hebben jullie op het einde van de maand een forse
elektriciteitsrekening?
Cindy: “Die vraag krijgen we het vaakst te horen (lacht).
35 euro extra om precies te zijn. Dat valt heel goed
mee. Het is allemaal duurzame LED-verlichting.”

Hou halt aan het gezelligste
kersthuisje van Roeselare
Vanaf 7 december schittert het kersthuisje (Mandellaan
nr. 70) in alle glorie: geniet van 16.30 tot 22 uur van
de computergestuurde lichten op het ritme van de
kerstmuziek, aan de deur of via de (auto)radio op
95.5FM.

Vandaag zijn er meer dan 5000 pleeggezinnen in
Vlaanderen. Ook dicht bij ons hebben kinderen
en jongeren of volwassenen met een beperking
het moeilijk. Vaak omdat hun ouders voor korte
of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen.
Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar
kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de
kans om te groeien richting toekomst.

Week van de pleegzorg

Dit Roeselaarse gezin van papa Karel, mama Kate
en dochter Michelle is al jaren het warme nest
voor Suzy*. Kate steekt van wal: “Ons motto is: ‘het
moet leuk zijn voor iedereen’. Dat wil zeggen dat
wij tijdens mooie en minder mooie momenten
altijd rekening houden met elk lid van het gezin.
Een pleegkind in huis betekent zowel voor het
kind als voor ons een sprong in het onbekende.
Maar het verrijkt wel ons leven.”

Ontdek op www.pleegzorgvlaanderen.be wat
pleegzorg betekent én of het iets voor jouw
gezin kan zijn.

“Pleegouderschap komt vanuit je hart. We voelden
al langer aan dat ons huis en hart groot genoeg
waren om een kind in nood op te vangen. Na
een heus traject is Suzy* met ons gematcht. We
weten niet voor hoe lang, maar toch maakt zij
onvoorwaardelijk een deel uit van onze familie”,
vult Karel aan. Dat beaamt zus Michelle: “Ik was
nog klein toen Suzy bij ons kwam wonen. Toen
was ze een speelkameraadje, nu zijn we een
hechte familie.”

Van 13 tot 22 november loopt de Week van
de pleegzorg. Een moment bij uitstek om stil
te staan bij het belang en de kracht van de
Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw
klaarstaan voor kinderen en jongeren of
volwassenen met een beperking.

*Uit respect voor de privacy is er een schuilnaam gekozen
en mag Suzy niet herkenbaar zijn op de foto. De foto werd
buiten de openingsuren in ARhus genomen. Voor de foto
mochten de mondmaskers even af.

“We hebben een grote collectie
van houten notenkrakers, maar een
levensgrote notenkraker staat nog op
onze verlanglijst.”
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NRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VA
Vragen over coronamaatregelen?
Wat mag en wat niet in coronatijden?
Op www.info-coronavirus.be en op www.roeselare.be
vind je de recentste informatie.
Volg Stad Roeselare op de sociale media en verneem
nuttige info en updates over de maatregelen.
De federale overheid verspreidt actuele informatie
via het alarmeringssysteem Be-Alert. Ben je nog niet
geregistreerd? Dat kan gratis via www.be-alert.be.
Is al die informatie niet duidelijk? Heb je toch een vraag?
Bel 1788 of mail naar 1788@roeselare.be.
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen
Volg zeker de algemene regels op rond handhygiëne
en afstand houden. Draag een mondmasker op het
openbaar vervoer, op drukke openbare plaatsen en op
het werk als je de fysieke afstand niet kan bewaren.
Een babbel kan wonderen doen … Hou contact met
je buren, familie en vrienden en informeer of ze hulp
nodig hebben. Neem eventueel contact op met
Roeselare Helpt via www.roeselare.be. Roeselare Helpt
zoekt voor hulpvragen een vrijwilliger die kan helpen.

Gratis e-boeken lenen via ARhus
Licht zet inbrekers in het zicht!
De donkere wintermaanden komen eraan. In de
duisternis van de vooravond gaan inbrekers graag op
pad om ongestoord binnen te dringen in je woning. Ben
je eventjes het huis uit? Volg dan onderstaande tips om
bij thuiskomst niet voor een onaangename verrassing
te staan!
•
•
•
•

Laat een licht aan … dat geeft een bewoonde indruk
Stel tijdschakelaars aan op wisselende tijdstippen
Zorg voor buitenverlichting met bewegingssensor
Snoei struiken kort om goed zicht te houden op de
voordeur

Naast deze handige tips, kan je ook een beroep doen op
een diefstalpreventieadviseur van de politie. De adviseur
komt gratis bij je thuis om je woning te controleren en
geeft je advies over de maatregelen die je kan nemen
om je woning beter te beschermen tegen inbrekers.
Dikwijls volstaat het al om een paar kleine ingrepen te
doen om inbrekers buiten te houden!

E-boeken wonnen de afgelopen jaren sterk aan
populariteit in Vlaanderen. Steeds meer mensen
ontdekken de voordelen van digitaal lezen. Een e-boek
heb je immers altijd op zak. Ook de bibliotheken zijn nu
helemaal mee!
Het pilootproject met Engelstalige e-boeken, dat ARhus
samen met vier andere bibs in 2017 startte, wordt nu
verdergezet in een Nederlandstalige e-boekendienst
die gratis is voor leden van bibliotheken over heel
Vlaanderen en Brussel.
Via cloudLibrary kan je als lid van ARhus gratis e-boeken
lenen van thuis uit, op vakantie of onderweg. Uitlenen
kan op je eigen tablet, smartphone, computer of
e-reader en verloopt 100% coronavrij!
Is e-lezen voor jou onbekend? De baliemedewerkers
van ARhus helpen je graag verder.
Alle informatie over e-boeken in ARhus vind je op
www.arhus.be/e-boeken.

Ben je geïnteresseerd in advies van de
diefstalpreventieadviseur? Stuur dan een e-mail naar
List.PZ.RIHO.Preventie@police.belgium.eu met je
contactgegevens en passende data voor een afspraak,
of bel naar 051 23 14 85 tijdens de kantooruren.

Bel sneeuwtelefoon
voor hulp bij sneeuwruimen
Hou je kot gezond

Niet thuis?
Licht aan!

Doe de deur dicht …
… en red levens bij brand! Door alle binnendeuren in
huis dicht te doen, kan je levens redden. Als er brand
uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook - de
grootste bedreiging - langer opgesloten. Zo heb je
meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen
wanneer een rookmelder alarm slaat.
Doe de deur dicht en je bent een held!

Verlichting geeft een bewoonde indruk.

Ventileren wordt dit najaar een belangrijke maatregel in
de strijd tegen COVID-19. Mensen hebben de neiging
om ramen, deuren en ook ventilatieroosters dicht te
doen. Altijd een slecht plan, maar zeker tijdens corona.
Met deze tips zorg je voor een goede ventilatie en
verluchting in je huis:
•

LICHT ZET
INBREKERS
IN HET ZICHT!

•

•
•
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Zorg voor een constante luchtdoorstroming door
enkele ramen op een kiertje of op de kipstand te
zetten. Heb je een ventilatiesysteem? Zet het aan of
zet het ventilatierooster open.
Zet een extra raam of deur open bij activiteiten
met water zoals de was binnen laten drogen,
schoonmaken of koken. Dat helpt het huis te
verluchten.
Beperk giftige stoffen in huis en als je rookt ….
rook dan buiten.
Vermijd CO2-vergiftiging door
verwarmingstoestellen te laten nakijken.

Elke winter doen de medewerkers van Stad Roeselare
inspanningen om de wegen sneeuwvrij en veilig te
houden. We pekelen fietspaden en strooien wegen
volgens vaste schema’s om zoveel mogelijk gladheid te
bestrijden.
Van burgers verwachten we dat ze zelf het voetpad voor
hun gevel ruimen. Enkele tips daarvoor:
• Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen
effect.
• Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van de
stoep en niet bovenop de rioolputjes.
• Giet bij vriesweer geen water op de stoep.
Wees solidair met je buren en help hen wanneer zij niet
in staat zijn om die klus te klaren.
Ben je zelf zorgbehoevend of ben je beperkt mobiel?
Dan kan je hulp inroepen via de sneeuwtelefoon.
Inschrijven op de sneeuwtelefoonlijst kan door te bellen
naar het gratis nummer 1788 of door het formulier in te
vullen op www.roeselare.be.
Als je ingeschreven bent, komt er telkens wanneer het
sneeuwt iemand langs om jouw stoep sneeuwvrij te
maken. De kostprijs bedraagt 2 euro, rechtstreeks te
betalen aan het team dat jouw stoep sneeuwvrij maakt.
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“Wij hebben de hoogste positie van Roeselare”
Recent maakten we via de nationale pers kennis met het klokkenspel. We leerden dat in amper drie kerken in
Vlaanderen de klokken nog manueel worden geluid. In onze Sint-Michielskerk wordt die unieke traditie dagelijks
in stand gehouden door een team van enthousiaste vrijwilligers van de Roeselaarse Klokkengilde (RKG). Op een
zondagochtend ontmoeten we de jongste aanwinst: Brecht De Schepper (40). Sinds drie jaar luidt hij elke zondag
om 10.15 uur de klokken, vóór de zondagsmis. Samen met de oudste klokkenluider, Jan Joye (65), lacht hij heel
wat af in de historische klokkentoren.
Hoe kwam je erbij om klokkenluider te worden?
Brecht: “Mijn ouders waren steunend lid van de
Roeselaarse Klokkengilde. Drie jaar geleden werd
ik door de gilde gevraagd of ik klokkenluider wou
worden en toen heb ik meteen aan die oproep gehoor
gegeven.”
Waarom koos je voor die hobby?
Brecht: “Ik vond dat we die rijke traditie niet mochten
laten uitsterven. Ik ervaar het als een privilege om de
sleutel te hebben van deze historische toren en om
als één van de weinigen ter wereld dit erfgoed mee in
stand te kunnen houden.”
Jan: “Ik heb ooit eens aan de burgemeester gezegd:
“Jij bent wel burgemeester, maar ik heb hier de
hoogste positie.” (lacht) De toren is uiteindelijk het
oudste erfgoed van de stad, de basis (de bleke steen)
dateert uit de elfde eeuw, dus die staat er duizend
jaar. De muren zijn er drie meter dik gemetseld en
de fundering onder de 62 meter hoge toren bestaat
nochtans uit eikenstammen in koevellen, die slechts
drie meter diep zitten. Stabiel gebouwd dus, want we
proberen elke dag met drie man om de boel om te
trekken (lacht).”
Hoe vaak luiden de klokken?
Jan: “Elke weekdag om 6.45 uur, 12 uur en 20 uur wordt
het Angelus geluid. Dat klokkenspel riep de gelovigen
op om dan het Engel des Heren te bidden. Men stopte
even met het werk en bad in stilte. De traditie van het
klokkenluiden gaat zelfs terug tot de middeleeuwen,
toen de klokken het openen en sluiten van de
stadspoorten aangaven.
Daarnaast luiden we ook steeds bij begrafenissen.
De begrafenis luiden van iemand die je goed gekend
hebt, is niet makkelijk. Maar dat wordt natuurlijk erg
geapprecieerd door de familie. Kleine venstertjes
in de toren laten toe dat we enerzijds in de kerk
kunnen binnenkijken en zien wanneer men bij de kist
verzamelt achteraan de kerk en anderzijds hebben we
zicht op de ingang van het oude kerkhof. Dat was om
te zien wanneer de rouwstoet daar aangekomen was
en de klokken mochten zwijgen.
Brecht: Ikzelf luid elke zondagochtend om 10.15 uur.
Dan zijn we met drie personen om de do-klok te
luiden. Daarnaast doen we ook nog feestelijke
luidingen, zowel kerkelijke als burgerlijke, zoals
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bij de opening van de Batjes en de kermis, wat we
helaas dit jaar niet hebben kunnen doen. Ook bij
communiefeesten en kerkelijke feestdagen zoals de
Middernachtmis luiden we. Daarvoor hebben we twee
feestelijke akkoorden: een klein akkoord (fa/mi/re) en
een groot akkoord (mi/re/do). Om dat groot akkoord
op traditionele wijze te luiden, zijn er zes personen
nodig: drie personen om de do-klok te luiden, twee
personen om de re-klok en één persoon om de
mi-klok te luiden. Die persoon zit dan op een stoel
helemaal bovenin de toren, tussen de klokken.

Elke dag dat je niet hebt gelachen,
ben je vergeten te leven!

Er is ook een speciaal protocol op 2 (Allerzielen) en
11 november (Wapenstilstand), het ‘over dood luiden’,
waarvoor door drie personen helemaal bovenin de
toren met de mi-klok geluid wordt.
Andere specifieke momenten waarop geluid
wordt: op de sterfdag van de dienstdoende paus,
de dienstdoende koning en de dienstdoende
burgemeester. Ook als er een klokkenluider in functie
sterft.
Met hoeveel zijn jullie?
Jan: “We zijn met een tiental actieve luiders. Eddy Matyn
is onze hoofdluider en vijfde generatie klokkenluiders,
wat wellicht ook een unicum is in België. Michel
Veracx is de voorzitter van onze gilde.”
Hoe vinden jullie nieuwe klokkenluiders?
Jan: “Carine bijvoorbeeld, is begonnen door een
begeleid torenbezoek. Traditioneel eindig ik het
bezoek met de mededeling: “Mochten er plots
mensen last hebben van artikel 177 van het wetboek,
zijnde de onweerstaanbare drang om te starten met
klokkenluiden, mag je je altijd aanmelden.” Helaas zijn
er dit jaar door corona geen rondleidingen geweest.
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Dienstverlening op afspraak
In de eerste plaats moet je erin geïnteresseerd zijn, de
tijd kunnen vrij maken en zin hebben om vroeg op
te staan. Er is een oplossing voor alles, maar eerst en
vooral moet er de wil zijn. We hebben onze eigen
Messengergroep waardoor we vlot kunnen afspreken.
We zijn erg flexibel qua planning en nemen over van
elkaar indien nodig.

Het is een engagement.
Als ik zeg dat ik iets ga
doen, dan kan je er van op
aan dat ik het ga doen.
Hoeveel mensen werken er niet in de directe omgeving
van de toren? Er is de trend van meer beweging op
het werk! De oplossing ligt onder onze neus! Geen
fitnessabonnement nodig, met alle trappen krijg je hier
de beste cardio.
Brecht: “De kunst van het klokkenluiden wordt
mondeling overgedragen, je moet het eens gezien
hebben vooraleer je bijvoorbeeld alleen een
begrafenis gaat luiden.”

Ga zeker eens langs bij de klokkenluiders
wanneer de geleide bezoeken terug
georganiseerd worden. Verhalen en
legendes omhullen die fantastische
oude traditie. Je bezoekt ook de
beiaardkamer; een echte belevenis!
En wie weet, krijg je plots last van
artikel 177 van het wetboek …

Tijdens de coronacrisis zijn onze diensten beginnen werken op afspraak. Dat blijven we doen: want met een
afspraak op zak hoef jij niet langer in de wachtrij te staan. Een afspraak leg je in een-twee-drie vast via de website
van de Stad of via de telefoon.

Een afspraak heeft veel voordelen

Hoe meld ik me aan in het stadhuis?

Door corona moest de Stad zich anders organiseren,
maar dat heeft ook voor jou voordelen. Je hoeft niet
meer in een wachtrij aan te schuiven, je ontvangt een
herinneringsmail en -sms en je dossier ligt klaar.

Afspraak gemaakt? Kom enkele minuten voordien
naar het stadhuis (ingang via Botermarkt 2), volg de
coronamaatregelen (voor jouw en onze veiligheid) en
meld je aan bij één van de ticketzuilen.

Voor welke zaken maak je een afspraak?

Heb je het Welzijnshuis nodig?

Wist je dat je heel wat zaken gemakkelijk van thuis
uit kan regelen? Bekijk ons overzicht van onze online
diensten op www.roeselare.be/digitaal-loket.

In het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10) vind je het OCMW
en de welzijnsdiensten van Stad Roeselare. Ook die
diensten werken op afspraak, net als verschillende
organisaties die er een zitdag hebben.

Misschien is een bezoek aan onze diensten zelfs
overbodig. In enkele muisklikken kan je veel zaken
online regelen, aanvragen of doorgeven. Zo hoef je
geen rekening te houden met onze openingsuren en
hoef je jou niet te verplaatsen.

Een afspraak in het Welzijnshuis
Een afspraak in het stadhuis
Een afspraak vastleggen kan op twee manieren:
• surf naar www.roeselare.be/afspraak
• bel naar het gratis nummer 1788

Een vraag stellen over het welzijnsaanbod of een
afspraak maken kan op drie manieren:
• bel naar 051 80 59 00
• mail naar welzijnshuis@roeselare.be
• surf naar www.welzijnswijzer.roeselare.be

Wat zijn de eigenschappen van een goede
klokkenluider?
Brecht: “Een goed gevoel voor ritme. Je moet geen
muziek kennen of notenleer. Je moet de slagen tellen
en gevoel voor ritme komt zeker van pas. Bij het
angelus is de do-klok met drie personen: de knoop
bovenaan het touw moet simultaan naar beneden
getrokken worden tot de knoop op ooghoogte komt.
Bim, bam, bom, … Bij het groot akkoord op traditionele
wijze moet het ritme zeker juist zitten want de derde
persoon zit ‘blind’ boven om de mi ertussen te trekken.
Soms moeten we al eens alles stilleggen en opnieuw
beginnen, want je kan het ritme nooit meer juist
krijgen. Maar humor is uiteindelijk de rode draad, want
wat niet leuk is, blijf je natuurlijk niet doen. Tussen
twee klokkenluidingen in, hebben we soms eens
twintig minuten tijd om samen anekdotes te vertellen
en moppen te tappen.”
Jan: “Het is een hobby die zeer klokvast is! Je kan niet te
laat komen. Je moet ook genoeg gewicht hebben om
de klokken stil te leggen. Brecht heeft de grote gestalte
om de klokken te luiden, maar ikzelf heb het gewicht.
Zo zie je maar, niet alle klokkenluiders hebben een
bult, er zijn er veel die een buik hebben ook.” (lacht)

In afwachting kan je drie keer per dag
genieten van hun klokkenspel!
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RSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE
#VANRSLsamen
#IGROESELARE
Roeselare
tegen #VANRSL
corona #IGRO
den.witten
Arhus hal / dna van rsl.

bernard_buyse
Life is all about perspective...
#cemetery #perspective #cobblestones
#autumn #fall

Was je handen

Hou afstand

Beperk nauwe
contacten

Doe je
activiteiten
liefst buiten

Denk aan de
kwetsbare
mensen

Volg de
regels over
bijeenkomsten

freddylepouttre
#rumbeke#igroeselare
prachtparkje in Rumbeke goed verscholen
achter de industrie en bewoners, #hangbruggen
#beetjejungelachtig #leukeparkomgeving voor een
bezoekje zeker waard, ook de jeugd komt er aan zen
trekken #vanrsl #visitroeselare #Rumbeke te vinden in de
hoogestraat, afslaan rechts koestert en je beland erin

arhus_roeselare
Collectieverantwoordelijke Sara
demonstreerde in het middagjournaal
de nieuwe, gratis Nederlandstalige
e-boekendienst cloudLibrary. Getest en
goedgekeurd door minister Jan Jambon, Rudi
Vranckx en Leen Demaré. Wil je ook gratis
e-boeken lezen op je eigen toestel?
www.arhus.be/e-boeken
#kennisdeling #lezen #eboeken #VANRSL
#arhusroeselare #igroeselare #roeselare
#librarylife #reading
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Alle laatste info over de coronamaatregelen
vind je op www.roeselare.be/corona
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Wist je dat dit bos nog verder wordt uitgebreid? Lees er alles over in het
actieplan RSL Boomt op www.klimaatswitch.be!

Week van het Bos werd op 11 oktober fantastisch ingezet in het Bergmolenbos.
Jong en oud kwam er een frisse neus halen en genieten van het groen!

