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Zondag 11 juli: Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap
KOERS. Museum van de Wielersport is open.
De andere stadsdiensten zijn gesloten.

Woensdag 21 juli: Nationale feestdag
KOERS. Museum van de Wielersport is open. 
De andere stadsdiensten zijn gesloten.

Zondag 15 augustus: Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaart

KOERS. Museum van de Wielersport is open. 
De andere stadsdiensten zijn gesloten.

Hanne toont haar grafisch werk, gemaakt in SASK.

De diensten van het stadhuis en het 
Welzijnshuis werken enkel op afspraak

 www.roeselare.be

 bel GRATIS 1788



Voorwoord

“23 jaar geleden werd ik geboren in Roeselare. 
Na mijn tijd in de basisschool Lenteland en de 
middelbare school Barnum trok ik naar Leuven 
voor een rechtenopleiding. Die studie combineer 
ik vandaag met mijn passie: zingen en teksten 
schrijven. Dat doe ik onder de naam Majé.” 

“Muziek werd een groot deel van mijn leven toen 
ik als tiener in het Jeugd Muziek Atelier mijn eerste 
pianolessen kreeg. Ik ontdekte er mijn passie voor 
zingen en schrijven.”

“Na mijn klassieke opleiding aan de academie 
STAP koos ik voor de Pop & Jazz-richting, omdat 
ik meer wilde leren over composities en aan mijn 
zangvaardigheden wilde werken. Ik herinner me 
mijn eerste ensembleles alsof het gisteren was. 
Jarenlang was de muziekschool mijn tweede 
thuis. Al waren het maar enkele uurtjes op 
woensdagnamiddag, ik keek er altijd naar uit. Ik 
kon er terecht met mijn nummers en kreeg er de 
ruimte, tijd en kennis om me te ontplooien. Daar 
pluk ik nu de vruchten van als singer-songwriter.”

“Naast mijn muziekopleiding heb ik dertien 
heerlijke balletjaren achter de rug. Een mooiere 
vorming en voorbereiding op wat uiteindelijk 
tot mijn debuutsingle zou leiden had ik me niet 
kunnen wensen. In april van dit jaar bracht ik mijn 
eerste nummer uit: ‘Loud & Proud’. De song gaat 
over je onzekerheid loslaten en het groeiproces 
omarmen. Nu ik erover nadenk: ik ben best ‘Loud 
& Proud’ (trots, red.) om een Roeselaarse  
te zijn (lacht).”

“Corona maakt het niet zo makkelijk om vooruit te 
blikken op de zomer in Roeselare, maar één ding 
is heel zeker: het wordt er eentje vol muziek. Wie 
weet komen we elkaar wel tegen op een van mijn 
optredens? (knipoogt)”

Groetjes,

Roeselare zendt haar artistieke dochters uit. Op de muziekplatformen vind je sinds kort de 
muziek van de Roeselaarse rechtenstudente Elvira Lawson (23). Onder de artiestennaam 
Majé leeft ze zich muzikaal en artistiek uit. Een passie die ze oppikte aan de kunstacademie 
en dansschool #VANRSL.

E lvira

“De muziekschool was mijn tweede thuis”
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Op de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie hees Stad Roeselare een 
indrukwekkende regenboogvlag op het Stationsplein. Een 360-tal stukjes stof werd 
ingezameld in zes inzamelpunten. Meer dan 30 vrijwilligers van RSLopPost werkten acht 
dagen lang om de stukjes aan elkaar te naaien tot een vlag van vijf bij zes meter.

Roeselare wil een stad zijn waar iedereen erbij hoort en waar we aandacht hebben voor 
elkaar. In 2021 richten we daarom het Regenboognetwerk op. Met dat netwerk stellen we 
samen een Regenboogactieplan op waarmee we concreet aan de slag kunnen.  
Zin om mee te werken?

www.iedereen.vanrsl.be

Stedelijke Basisschool De Brug  
groeit en wordt groener

Stad Roeselare investeert in meer ruimte voor de meer dan 
550 leerlingen die de school aan de Brugsesteenweg telt. Er 
komt een nieuwe sporthal die buiten de schooluren gebruikt 
zal kunnen worden. Om alle kleuters een comfortabele 
plek te geven, worden twee extra klaslokalen gebouwd. 
Ook de schoolopvang krijgt een nieuw onderkomen naar 
hedendaagse normen.

Buiten wordt het helemaal de max! De kinderen krijgen 
een groene, avontuurlijke speelplaats, een sportveld, een 
buitenklas en een avonturenzone. 

www.buurten.roeselare.be

Nieuws

Vzw De Sociale Kruidenier RSL

Heel wat inwoners in Roeselare doen een beroep op voedselhulp. 
Sint-Vincentius Roeselare-Beveren en vzw De graancirkel stonden 
hiervoor de voorbije jaren garant. Om ook in de toekomst kwalitatieve 
voedselhulp te kunnen voorzien, slaan de beide organisaties nu de 
handen in elkaar en worden samen De Sociale Kruidenier. 
 
Na doorverwijzing kun je voor voedselhulp terecht bij vzw De Sociale 
Kruidenier op RSLopPost (Brugsesteenweg 44 in Roeselare). Een groep 
enthousiaste vrijwilligers staat klaar om je wegwijs te maken.

www.rsloppost.be/desocialekruidenier

cijfer 360
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Elke druppel telt! Vang je ze mee op? 

Wist je dat we elk jaar ongeveer 1.100 liter drinkwater gebruiken om 
onze tuin te besproeien? Dat is nodig om onze bloemen en planten 
goed te verzorgen. Maar dat duurzaam kraantjeswater kan je makkelijk 
sparen door regenwater op te vangen en je planten dus slimmer water 
te geven. 

Eind juni organiseert Stad Roeselare een groepsaankoop regentonnen. 
We voorzien drie types en hebben zo voor elk wat wils. Hou zeker 
www.klimaatswitch.be in de gaten.

Medewerkers #VANRSL  
in beeld 

De groenmedewerkers #VANRSL zagen 
16.527 eenjarige plantjes door hun groene 
vingers passeren. Ze werden met veel 
liefde aangeplant en zullen de stad van 
geur en kleur voorzien. Geniet van de 40 
verschillende soorten bloemen in de fris 
ogende bloemenperken en -torens.

Urban art

Heb jij dit nieuwe kunstwerk in Roeselare al gezien? Misschien 
helpt deze foto om het werk van Specht en Bietsch (van de 
Roeselaarse zussen Flore en Lies Casier) te vinden. 

Je leest meer over de urban art-werken op  
www.jeugd.roeselare.be/urban-art
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’t Is beire 
spelen  
in RSL!

Spelen in de stad

Op de foto: Alex in de Biezenstraat



Zomerspeelplaats

Ook deze zomer strijkt de zomerspeelplaats 
neer op het Stationsplein en wordt het een fijne 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Elk jaar 
wordt de zomerspeelplaats met nieuwe toestellen 
gebouwd: de versie voor 2021 is begin juli 
speelklaar. 

Moeten er nog speelpleinen zijn?

Wist je dat Roeselare maar liefst 76 speelpleinen 
en andere originele speelplekken telt? Genoeg 
dus om elk weekend ergens anders op ontdekking 
te gaan.

Op de Speelkaart #VANRSL vind je alle 
speellocaties per gebied. Per speelplein is er ook 
een handig overzicht van alle spelmogelijkheden: 
schommelen, glijden, klimmen, skaten, … . 

De digitale kaart vind je op  
jeugd.roeselare.be/speelpleinen

Wil je een papieren versie? Die kan je ophalen in 
het Vrijetijdspunt (Polenplein 15), Infopunt Huis 
van het Kind (Gasthuisstraat 10) en in RSLopPost 
(Brugsesteenweg 44) tijdens de openingsuren. 

De containerclub! 

De speelcontainers reizen tijdens de zomer rond 
in Roeselare en de deelgemeentes. Ze zijn gevuld 
met spelmateriaal waar kinderen uit de buurt 
naar hartenlust én kosteloos mee kunnen spelen. 
Een speelcontainer blijft telkens drie weken op 
eenzelfde locatie staan. 

In de zomer van 2021 zijn er vier rondreizende 
speelcontainers met elk hun eigen thema; ‘bouw’, 
‘sport’, ‘circus’ en ‘later als ik groot ben’. 

Potje pannasoccer

Al gehoord van pannavoetbal? Het is een 
technisch voetbalspel dat  in een ronde of ovalen 
constructie wordt gespeeld. Het opzet is om via 
de wanden - en bij voorkeur nog door de benen 
van de tegenstander - een doelpunt te maken. 

Nog tot oktober reizen twee mobiele pannavelden 
de stad rond, van een (speel)plein in jouw buurt 
tot in het stadscentrum. Het pannaveld blijft op 
elke locatie twee weken staan. 

Een overzicht van de locaties vind je op 
jeugd.roeselare.be/pannasoccer 

Zelf een speelcontainer huren? Dat kan!

Het is perfect mogelijk om een speelcontainer te 
huren. De speelcontainer wordt geleverd, geplaatst en 
opgehaald door de stadsdiensten.

Wil je er eentje huren, of zoek je meer informatie over de 
voorwaarden en huurprijzen?  
 
Neem dan snel een kijkje op de webshop van Stad 
Roeselare: evenementen.roeselare.be
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Spelen in de stad

Maak van jouw straat  
een speelstraat!

Wil je de kinderen uit je straat graag eens 
iets extra’s aanbieden? Zorgeloos op straat 
spelen, bijvoorbeeld. Of een gocart- of 
inlineskateparcours in de wijk? Zie je graag 
reuzegrote krijttekeningen op de weg verschijnen? 
Het kan allemaal als je een speelstraat inricht.

Autovrij spelen

Door  de aanvraag van een speelstraat wordt (een 
deel van) je straat omgetoverd tot een autovrij 
speelparadijs voor de kinderen uit de buurt. Het 
gros van het doorgaand verkeer wordt gebannen, 
alleen bewoners, eigenaars van een garage 
in de straat en prioritaire voertuigen mogen 
nog stapvoets door de straat rijden. Andere 
bestuurders moeten de omleiding volgen. Zo 
wordt op straat spelen veilig voor alle kinderen uit 
de buurt! 

Alle voorwaarden vind je op 
jeugd.roeselare.be/speelstraten

Cyriel (9) speelt samen met broer 

Oscar (5) op de Trax-site

Lievelingsspeelplein: “Aan het voetbalveld 
in Beveren, en op Trax. Hier kan je ook 
steppen!”

Ik ga liefst spelen met… “mijn vrienden. Met 
mijn broers Oscar en Jérome ook, maar die 
doen soms wat ambetant.”

Het speelplein van mijn dromen… “heeft 
een glijbaan.”
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Van klimmen, glijden en 
klauteren word je groot
Vraag maar aan deze speelvogels, gefotografeerd op 
hun favoriete speelpleintje #VANRSL

Tessa (6) is op 
wandel met haar mama en 
doet een tussenstop in het 
Noordhof

Hier is het leuk want…  “Er is een huisje 
en een tutjesboom.”

Ik speel het liefst… “buiten. Op 
speelpleintjes speel ik vaak met 
andere kindjes, zelfs met kleine 
baby’tjes.”

Het speelplein van mijn dromen… 

“heeft een hele hoge glijbaan tot in 
de lucht en dan kan ik glijden tot in de 
boomhut”.

Shivany (8) woont met haar 
zusje Ombeline (2) in de 
Damberdstraat, vlak aan het 
speelpleintje

Ik vind het hier superleuk want… “Mijn 
hobby is gymnastiek en hier op het gras 
kan ik mijn turnoefeningen en splits 
oefenen.”

Ik kom hier… “bijna elke dag? We hebben 
geen tuin.”

Het speelplein van mijn dromen… “heeft 
een hele grote trampoline”

Alex (10) haast zich na school naar het speelplein in de Biezenstraat om er zijn vrienden te zien

Ik kom hier… “in de vakantie elke dag! Zelfs als het regent. Dan zitten we onder de bomen of in het speelhuisje.”

Het leukste… “zijn mijn vrienden. En de pannasoccer die hier nu staat. Ik mag hier soms tot halfacht blijven, tot mijn grote broer me komt halen.”
Het speelplein van mijn dromen: “heeft een heel groot voetbalveld met scorebord, en er is overal muziek.
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Door de ogen van

Creativiteit
is onze 
hobby

“Een superleuke dag vol muziek”

Negen jaar is Marie Casteleyn, een vrolijke 
spraakwaterval met de contrabas als 
lievelingsinstrument. Het was liefde op het 
eerste gezicht. “Op de opendeurdag van STAP 
mocht ik allerlei instrumenten uitproberen, de 
contrabas bleek mijn favoriet. Een superleuke 
dag was dat! Ik volg nu wekelijks notenleer 
en leer mijn instrument bespelen samen met 
een groepje muzikanten en een lieve juf.” 
Muziek maakt een groot deel uit van het leven 
van Marie, dankzij haar muzikale vrienden 
en familie. “Een favoriete groep heb ik niet, 
daarvoor hoor ik té veel liedjes graag. Of ik 
zing ze zelf, ik zit ook in een koor.”
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De academies SASK en STAP hebben 
een rijk aanbod voor elk wat wils, van 
6 tot 106 jaar.

Is een creatieve hobby iets voor jou? 
Surf naar www.staproeselare.be of 
www.saskroeselare.be

“Heerlijk om mijn hoofd leeg te 
maken na een werkdag”

Voor Hanne Vanbecelaere (27) is haar 
eerste jaar grafiek in de SASK-academie 
een welgekomen ontspanning in deze 
coronatijden. “Na een werkdag met veel 
schermtijd is het heerlijk om met mijn handen 
dingen te ontwerpen en te maken.” Het is 
een nieuwe hobby voor Hanne: “Ik doe dit nu 
één jaar! Ik volgde vroeger geen tekenles en 
toch kriebelde het om een creatieve hobby te 
proberen Enkele richtingen in de academie 
spraken me aan, zoals keramiek, juwelenkunst 
of grafiek. Ik koos voor het laatste.” Deze 
sprong in het onbekende bleek een schot in 
de roos: “Ik heb al zo veel bijgeleerd en het 
smaakt naar meer: nog zo veel technieken om 
uit te testen.”

“Een bende toffe mensen met een 
passie voor fotografie ontmoet” 

Miguel Devriendt (41) schreef zich vier jaar 
geleden in voor een opleiding Digitale Fotokunst, 
samen met zijn beste vriend. “Fotografie fascineert 
me al langer. De cursus digitale fotografie aan 
SASK gaf me dat extra zetje om te fotograferen 
en experimenteren met stijlen en onderwerpen.” 
Daarbovenop ontmoette Miguel in de les een 
bende toffe mensen met een gedeelde passie. 
“We zijn een hechte groep geworden: we leren bij 
van elkaars werk, maken plezier en zien elkaar ook 
naast de les.” 

“Een voorliefde voor jazz”

Terwijl ze voor onze fotograaf poseert, speelt 
Louise Delrue (16) op haar saxofoon, buiten aan 
de academie. “Mijn grote droom is om in een big 
band te spelen, zoals het Brussels Jazz Orchestra. 
Ik hou van jazz. De vrijheid van het genre, de 
improvisatie: geweldig!” Louise volgt intussen 
tien jaar les aan STAP en speelt saxofoon, piano, 
gitaar, ukelele en een beetje drums. “Jazz leerde 
ik thuis kennen en mijn leraar wakkerde die liefde 
aan tijdens de lessen in STAP. Een van mijn beste 
herinneringen beleefde ik trouwens dankzij deze 
leraar. Toen ik in het vierde leerjaar zat, nodigde 
hij mij en enkele andere klasgenootjes uit op het 
podium om mee te spelen met een big band-
orkest. Om nooit te vergeten!”
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Werken in de stad

Een nieuwe 
Spanjestraat 
in cijfers
De Spanjestraat krijgt een nieuwe, frisse 
look. Verkeersveiligheid en meer groen zijn 
de uitgangspunten. Hoe dit vertaald wordt 
in de plannen, tonen we met enkele cijfers.

30
Veiligheid voorop! 

In de toekomst zal de maximumsnelheid in de 
Spanjestraat 30 km/uur bedragen. De snelheid 

verlagen maakt dat er minder ongevallen 
gebeuren, verzacht het lawaai en vermindert ook 
de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Zo wordt de 
Spanjestraat veilig om in te fietsen, maar bovenal 
ook een aangename en rustige woonstraat. Een 
win-win voor bewoners en passanten.

48
Duurzaam licht.

De openbare verlichting wordt aangepast 
aan de hedendaagse normen. Er komen 48 
nieuwe lichtpunten met energiezuinige, witte 
ledverlichting in de Spanjestraat,  
Sint-Hubrechtsstraat en Vaartstraat. De betonnen 
palen en bovengrondse kabels verdwijnen uit het 
straatbeeld. Zo ziet de straat er netter uit en is er 
minder hinder voor doorgang op de voetpaden.

Spanjestraat
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3355
Slim en proper water.

Een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel zal goed 
zijn voor 3.355 meter aan hoofdriolering. Door 
het regenwater en vuil afvalwater van woningen 
en bedrijven van elkaar te scheiden, komt enkel 
proper water in onze waterlopen terecht en 
voorkomen we wateroverlast. Goed voor milieu, 
mens en dier.

4
Minder verharding, meer groen. 

Het is een van de motto’s van stad Roeselare. 
In dit project wordt in totaal bijna 20.000 m2 
verharding uitgebroken. Dat is twee hectare, 

ofwel vier voetbalvelden. Nog niet uitgecijferd? 
We voorzien ook 1.000 m² gras, 4.275 kleinere 
planten en hagen en 51 ton groencompost. 

60
Meer groen in onze stad.

In de Spanjestraat, Vaartstraat en Jules Lagaelaan 
worden meer dan 60 nieuwe hoogstambomen 
aangeplant. Voor de liefhebbers met groene 
vingers: het gaat onder meer om zilverlinde, 
piramidale zomereik, Noorse esdoorn, valse 
christusdoorn en Chinese sierpeer. Alle bomen 
krijgen uiteraard voldoende plaats om te groeien.

Spanjestraat
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Zomerestafette

En wat 
doe jij 

deze 
zomer?

Op de foto: Marie-Rose en Charlotte van Rap op Stap
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Gülfidan en Marie-Rose 
Rap op Stap

Dat het een bijzondere zomer wordt, weten we 
allemaal. Maar voor Gülfidan en Marie-Rose (60+, 

meer willen ze daar niet over kwijt) wordt het 
extra spannend. Zij openden begin juni de 

Roeselaarse vestiging van Rap op Stap, 
samen met enkele andere vrijwilligers 
en coördinator Charlotte Devlieger. De 
vzw zorgt ervoor dat mensen met 
een kleine portemonnee toch een 
leuke reis of uitstap in eigen land 
kunnen boeken. En alles begon dan 
nog bij ons eigenste stadsmagazine! 

“Enkele maanden terug zag ik in jullie 
tijdschrift een annonce van vzw Opstap. Ze 

waren op zoek naar vrijwilligers om een sociaal 
reisbureau op te starten. Ik heb daar meteen op 
gereageerd, het was altijd al mijn droom om reizen 
te organiseren”, vertelt Marie-Rose. Ook Gülfidan 
zag het helemaal zitten: “Ik woon nu 10 jaar in 
Roeselare, maar kom oorspronkelijk uit Turkije. 
Door mij op te geven als vrijwilliger kan ik meer 
mensen leren kennen en een sociaal netwerk 
uitbouwen. Rap op Stap is een prachtig project, 
want iedereen verdient een vakantie.” 

Dat de twee sociaal geëngageerd zijn, is wel 
duidelijk. Gülfidan kun je ook bij RSLopPost tegen 
het lijf lopen. Marie-Rose helpt in AZ Delta en is 
asielbuddy. Vinden ze dan wel tijd voor nog meer 
vrijwilligerswerk? Zeker wel, zegt Marie-Rose: “Ik 
reis heel graag. Enkele jaren geleden volgde ik 
zelfs een cursus om reisleidster te worden! Als 
ervaringsdeskundige kan ik de mensen echt helpen. 
Wie met een bescheiden budget moet rondkomen, 
ziet reizen vaak niet eens als optie. Terwijl precies 
die mensen er vaak nood aan hebben om er even 
tussenuit te zijn. Om hen dan te kunnen tonen dat 
het wél mogelijk is, dat is fantastisch.”

Mark Develtere 
Vaccinatiecentrum

Ook tijdens de zomermaanden kan je Mark 
Develtere (65) in het vaccinatiecentrum vinden. 
“Samen met mijn vrouw werk ik hier met veel 
plezier als vrijwilliger. In het begin was het vrij 
rustig, maar de laatste tijd zitten we echt in 
een stroomversnelling. Er wordt bijna elke dag 
gevaccineerd, en dan is het goed om een grote 
ploeg enthousiaste vrijwilligers te hebben om 
iedereen goed op te vangen.” 

Mark aarzelde geen moment toen ze hem 
vroegen om in het vaccinatiecentrum te helpen: 
“De sfeer zit goed en het is echt heel dankbaar 
werk. Soms komen de mensen wat onzeker 
binnen, maar eenmaal het achter de rug is, voel 
je hun opluchting en vreugde. Dan zijn ze haast 
euforisch!” Of hij zelf vakantieplannen heeft? 
“Ik ben met mijn echtgenote overeengekomen 
om deze zomer toch nog in België te blijven. 
Maar zodra het mooi weer is gaan we fietsen en 
wandelen. Stilzitten is niets voor ons!”

Ah, de zomer! Dat is zon, zee, vakantie. Of 
toch niet? Wij spraken met enkele inwoners 
#VANRSL die deze zomer hun strandstoel 
links laten liggen. Zij gaan er ook in juli 
en augustus tegenaan om jouw en onze 
vakantie aangenamer te maken. In deze 
estafette geven ze elkaar één vraag door: ‘En 
wat ga jij doen deze zomer?’
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Shanna Wolfcarius 
De viervoeter 
 
“Sinds 2017 baat ik het dierenpension De 
Viervoeter uit. Voor ons zijn juli en augustus 
de drukste maanden. Mensen houden van 
reizen, maar huisdieren blijven liever in hun 
vertrouwde omgeving. In de vakantieperiode ben 
ik van ’s morgens tot ’s avonds op pad.” Shanna 
Wolfcarius (30) heeft een hart voor dieren. 
Naast haar pension, een waar resort voor je hond 
of kat, gaat ze ook langs bij de dieren die liever 
thuisblijven. Zelf heeft ze 5 honden, 25 katten en 
2 konijnen. Ervaring genoeg dus. “Door corona 
was het voorbije jaar kalm, maar voor deze zomer 
stromen de aanvragen binnen. Daar ben ik erg blij 
mee, want voor dieren zorgen voelt voor mij niet 
als werk.”

Shanna geeft graag nog enkele tips voor de 
warme maanden: “Let erop dat je dier altijd een 
koel plekje heeft. Ga ook niet in de hitte wandelen 
met je hond. Jij draagt schoenen, maar je hond 
kan zijn poten verbranden aan heet asfalt.”

Lies Vande Vyvere 
De Frezeboer

Is er iets verfrissender in de zomer dan een 
ijscoupe met aardbeien? Voor Lies Vande Vyvere 
(30) alvast niet. Al 6 jaar is ze zaakvoerder van 
De Frezeboer, een echt familiebedrijf: “Ik nam 
het roer over van mijn ouders. Mijn man neemt 
de technische kant voor zich, mama staat het 
liefst tussen de plantjes. Ze plukt nog steeds elke 
aardbei zelf, daar maakt ze een erezaak van. De 
naam van ons bedrijf is een eerbetoon aan papa: 
hij was dé frezeboer van Roeselare.” 

Het voor- en najaar zijn de drukste periodes 
voor de verkoop, maar dat betekent niet dat de 
familie in de zomermaanden achteroverleunt: 
“In de zomer kweken we de nieuwe plantjes 
op. Dan moeten we altijd in de buurt blijven. 
Weersveranderingen kunnen een grote impact 
hebben. Gelukkig kunnen we af en toe even 
ontspannen tijdens een barbecue met vrienden. 
En als dessert? Aardbeien natuurlijk! (lacht)”
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Kris Maertens  
AZ Delta ICU

“Ik ga graag ver op reis, maar dat zit er dit jaar niet 
in. Op onze dienst blijft het alle hens aan dek.” 
Dat geloven we graag, want Kris Maertens (52) 
is verpleegkundige op de afdeling Intensieve 
Zorg van het ziekenhuis AZ Delta. Samen met 
zijn collega’s geeft hij het beste van zichzelf om 
COVID-patiënten te verzorgen. “Mentaal is het 
heel zwaar, omdat er zoveel patiënten zijn die 
we niet kunnen redden. De eerste golf was nog 
erger. Toen wisten we helemaal niet wat er op ons 
afkwam. We moesten al onze moed bijeen rapen 
om vol te houden. Gelukkig brengen de vaccins 
nu hoop, ook al is het frustrerend als mensen hun 
inenting weigeren. Dan komen ze soms bij ons 
terecht, met alle gevolgen van dien.” 

Ondanks alles hoopt Kris toch op wat 
ontspanning: “Vorig jaar ben ik met een vriend 
gaan kamperen in de Ardennen. Met een glas 
wijn rond het kampvuur, dat zal dit jaar extra veel 
deugd doen.”

Yari Van Geem  
Horecabrigade

“Als scoutsleider heb ik sowieso een drukke 
zomer, maar dit jaar wil ik ook een centje 
bijverdienen. Deelnemen aan de horecabrigade 
was voor mij ideaal: het systeem is heel flexibel. 
Ik kan van dag tot dag beslissen, perfect voor 
een student!” Wie deze zomer een terrasje 
doet, zou weleens bediend kunnen worden 
door Yari Van Geem (20). Samen met een groep 
leeftijdsgenoten werd hij klaargestoomd om als 
jobstudent in de horeca aan de slag te gaan. 

“Ik vond de cursus echt tof. We leerden niet alleen 
hoe we zonder ongelukken met een vol dienblad 
of een stapel borden kunnen manoeuvreren, 
maar ook hoe we het best met klanten omgaan 
en zelfs welke wijn we kunnen aanbevelen.” En al 
dat hard labeur mag beloond worden: “Ik hoop in 
september met mijn vrienden op reis te kunnen 
gaan. Dan kan wat extra budget nooit kwaad.”
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Tussen deze twee foto’s zit iets meer dan 
een eeuw tijd. Op de archieffoto zie je 
een panorama van de Grote Markt en 
het stadhuis van vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog. Zie je trouwens dat het huis 
rechts van het stadhuis niet het belfort is 
dat wij vandaag kennen? Het belfort werd 
pas opgetrokken in 1923, in de heropbouw 
na de oorlog.

Even doorspoelen naar 2024: op de foto rechts 
zie je het conceptbeeld van jouw nieuwe 
stadhuis. Aan het eind van de zomer starten de 
werken aan de Botermarkt 2. De verouderde en 
energieslurpende gebouwen maken plaats voor 
een duurzaam en toegankelijk stadhuis waarin 
Roeselarenaars, bestuur en stadsmedewerkers 
elkaar ontmoeten. Het historische stadhuis, 
het belfort en de drie waardevolle gevels in de 
Zuidstraat worden uiteraard gerestaureerd. Wat 
meteen in het oog springt op het conceptbeeld 
van het nieuwe stadhuis uit 2024: de Grote Markt 
krijgt een nieuwe ingang.

www.roeselare.be/stadhuisvanrsl 

Vroeger en nu 

Het stadhuis, een huis vol historiek

2024

Voor WO I



Straatpraat 

De kracht van een babbel
Jannes Decock (27) heeft van jongeren 
aanspreken op straat zijn job gemaakt. 
Als vormingsmedewerker bij Arktos 
helpt hij jongeren aan een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. 

“Mijn collega’s Pieter, Dieter, Laura en ik werken 
‘vindplaatsgericht’: dat betekent dat we jongeren 
letterlijk zoeken op straat, op populaire hangspots, 
maar bijvoorbeeld ook in de Okan-klassen 
(Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers).” 

“We spreken hen aan en proberen ze warm 
te maken voor onze projecten. Die variëren 
van samen sporten, een wijkfeest organiseren 
of contact maken met de buurtbewoners tot 
taalstimulatie en een bredere kennismaking met 
het vrijetijdsaanbod in Roeselare. Dat kan een 
rondleiding in de bibliotheek zijn, of een bezoek 
aan de Kringwinkel.”

“Een praatje slaan is de basis van 
ons werk”

Zeker in de voorbije coronaperiode hadden de 
jongeren baat bij het luisterend oor dat Arktos 
wil bieden. “We zijn heel lang beperkt geweest 
in onze werking, maar stilaan kan er weer iets 
meer”, zegt Jannes. “Zo beman ik onze sportkooi 
aan het station nu weer elke vrijdagavond 
tussen 16 en 19 uur – Het doet deugd om te 
zien hoeveel jongeren opleven door samen te 
sporten en nieuwe mensen te leren kennen.” In de 
lockdownperiode behielpen de vormingswerkers 
van Arktos zich met livesessies en challenges via 
sociale media, maar dat bleek niet evident. “Een 
babbeltje slaan is echt wel de basis van ons werk.”
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#VANRSL 
Jouw foto op deze pagina's? Post ze op de sociale 
media met #igroeselare of #vanrsl of mail ze naar 
communicatie@roeselare.be.

Volg je Stad op 

   www.facebook.com/Roeselare.iservoorjou

   @StadRoeselare

Sociale media

@wouddemasurefotovideo

@el4ke

howkai_by_airgame

@lekkitn
@momrunsthecity

@girl.goeswest

@verrecasvirginie@dewulfmieke
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@dauw_vdmu

@roeselare_op_fotos

@lekkitn @annelieseeckeloo

@girl.goeswest

@verrecasvirginie
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In het kort

Een wespennest in 
mijn tuin
Contacteer de brandweer voor het verwijderen 
van een wespennest. Bel naar 051 80 60 00 of 
plaats een melding op www.zonemidwest.be

Een wespennest verwijderen kost 48,80 euro. Als 
de brandweer in hetzelfde kalenderjaar opnieuw 
wordt opgeroepen voor hetzelfde nest, 
dan is dat gratis.

Bijen- en hommelnesten zal de brandweer niet 
verwijderen. Een imker weet in dit geval meer 
raad. 

Ga voor meer info naar www.mandelbie.be

Bijen en hommels zijn nuttige dieren, net als 
wespen trouwens. Als het wespennest jou niet 
hindert en geen gevaar vormt, hoef je het niet per 
se te laten verwijderen.

Het nest van een Europese of Aziatische hoornaar 
zal de brandweer altijd verdelgen omdat die 
wespensoort wel schadelijk is.

De grote Vlindertelling

Juli is de vlindermaand bij uitstek. Ideaal om de 
vlinders in je tuin te tellen. Om mee te doen is 
één keer vijf minuten tellen voldoende. Maar het 
is voor het onderzoek natuurlijk nóg interessanter 
als je op meerdere dagen telt. Tel jij ook mee? 

www.natuurpunt.be 

Vakantie gepland? 

Dan heb je misschien de buren gevraagd om 
de planten water te geven en de poes van een 
hongersdood te redden. Maar is je woning ook 
goed beveiligd tegen ongewenste bezoekers? Een 
tijdschakelaar op een lamp, iemand die de post 
uit je brievenbus haalt of je gras maait tijdens je 
afwezigheid: het zijn tips waardoor jouw woning 
een bewoonde indruk krijgt. Dat schrikt dieven af. 

Ook de politie kan een oogje in het zeil 
houden tijdens je afwezigheid. Vraag gratis 
afwezigheidstoezicht aan via 
www. politiezoneriho.be. 

Dan komt de politie regelmatig langs om te kijken 
of alles nog in orde is rond je woning. 
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Ken jij Bikebank al?

Ieder jaar halen de stadsdiensten zo’n 500 fi etsen 
op die onbeheerd worden achtergelaten. Alle 
teruggevonden fi etsen worden ingevoerd in het 
platform van Bikebank. Zo kan je zelf nagaan of je 
fi ets teruggevonden werd. 

• Surf naar app.bikebank.be en vul de 
zoekvelden in.

• Staat jouw fi ets erbij? Vul het formulier 
in zodat de stadsdiensten je kunnen 
contacteren.

Bikebank is een extra hulpmiddel in de zoektocht 
naar je verdwenen fi ets. Het vervangt de aangifte 
bij de politie niet. Maak een afspraak via 
www.politiezoneriho.be of 051 26 26 20 om 
aangifte te doen als je tweewieler gestolen is.

Word jij olympisch sorteerkampioen?

Op 23 juli starten de Olympische Spelen in Tokio, 
maar dichter bij huis gaat MIROM op zoek naar 
dé olympische sorteerkampioen. In vijf disciplines 
kunnen inwoners #VANRSL de eer van Roeselare 
hoog houden en zich meten met sorteeratleten 
uit 11 andere MIROM-gemeenten. De ultieme 
sorteerkampioenen wacht eer en glorie en
… een mooie prijs.

Ontdek de Spelen vanaf 1 juli op
www.mirom.be/sorteerkampioen. 

Warme dagen, zorg dragen

De zomer… we kijken er al naar uit! Hou het op 
warme dagen veilig en gezond. Drink voldoende, 
hou jezelf en je huis koel. Draag ook zorg voor 
anderen. Let er bijvoorbeeld op dat kinderen of 
ouderen in je buurt voldoende drinken en genoeg 
afkoeling vinden.

Nuttige tips vind je op www.warmedagen.be. 
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De ronde van de 
KOERSbus 
Je kon er onlangs in de media 
niet onderuit: KOERS kocht een 
tweedehands bus en bouwde die om tot 
wielermuseum-op-wielen. 

Van zondag 11 juli tot en met woensdag 
21 juli trekken KOERSbus en bemanning 
er op uit voor de Ronde van België, 
waarbij ze op zoek gaan naar het 
WK-verleden van ons land.


