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Spelen, ontdekken, 
genieten en proeven  
van de zomer!
Lokaal en toch verrassend. Het wordt een mooie zomer. 
In het voorjaar begint het al. Voel je de eerste warme zonnestralen, 
dan kan je hem al bijna proeven en ruiken. De zomer! Lange 
dagen, meer zon, een leeg hoofd en tijd voor uitstapjes en trips. 
Nog niets gepland? Of op zoek naar inspiratie? Deze uitkalender is 
jouw gids voor een zorgeloze en plezante zomer in eigen stad. 

Of je nu houdt van kunst, (retro) koersfietsen of podcasts, alle 
evenementen en activiteiten zijn gratis, coronaveilig en #VANRSL.



KOERS met kindjes 
Een bezoekje aan KOERS staat al zo lang op de 
planning. Maar hoe overtuig je ook de kleinsten 
dat een bezoek aan het Museum van de 
Wielersport plezant wordt? 

Simpel! In juli en augustus is er de gratis ‘Schatten 
van Vlieg’-zomerzoektocht voor kinderen tot 
12 jaar. Speurneuzen worden uitgedaagd om 
op avontuur te trekken door het museum, 
want overal in KOERS zit een peloton aan 
miniatuurrenners verstopt. Aan de finish wacht 
een beloning, nét zoals in de echte koers. Haal die 
fietsen van stal en trap samen met de kinderen 
naar KOERS voor een verrassend sportieve 
middag. Schatten van vlieg loopt van 1 juli tot en 
met 31 augustus.

www.koersmuseum.be (Roei)bootje varen 
in het stadspark 
Dat het vorig jaar een succes was, staat als 
een paal boven water. 

Voor het tweede jaar op rij kan je met je lief, 
gezin, buren of vrienden een boottochtje 
maken op de Grote Bassin in het Geitepark. 
Terwijl je roeit, geniet je van een verdoken 
stukje groen in de stad. Heerlijk, zeker als de 
zon schijnt!

www.zomervanrsl.be

Villa Roslar  
gaat de boer op!
Villa Roslar blijft zichzelf heruitvinden. Na 
de intieme huiskamerconcerten waren er 
in 2020 de gezellige bubbeloptredens in 
Roeselaarse tuinen.

Omgeven door groen en per bubbel kon er 
zo toch nog genoten worden van live-muziek. 
En deze zomer gaat Roslar de boer op! Elke 
woensdagavond in juli en augustus stellen 
gastvrije Roeselarenaars op de boerenbuiten 
hun erf open. Werkt het weer niet mee, dan is 
er plaats genoeg in de schuur, loods of serre 
op het domein. Het opzet? Goede muzikanten 
die een link hebben met Roeselare een 
podium aanbieden in een origineel décor. 

www.zomervanrsl.be



Smile! En ga viraal 
Om mooie foto’s te maken hoef je niet ver te 
reizen. Zorg dat je smartphone opgeladen is 
want een Instagram-belevingsroute gidst je op 
een andere manier door het shoppende hart van 
de stad. 

Volg je de tour, dan kom je langs verrassende 
plaatsen, leuk aangeklede etalages en winkels 
waar een instagrammuur opgesteld staat. Vanaf 
juni kan je langsheen de opgefriste Instaroute 
#VANRSL heel wat nieuwe hotspots ontdekken. 

Bekijk ook de interactieve plattegrond op  
www.instaroutevanrsl.be, neem een selfie voor 
de vele instagramwalls, vergeet de hashtags 
#instaroute #vanrsl niet en ga maar eens lekker 
wild (en viraal) met deze coronaveilige activiteit in 
de stad. De digitale instagids Lucas gidst jou via 
interessante weetjes naar leuke shop- en horeca-
adresjes of andere hotspots in de buurt. Hij 
verneemt ook graag wat je van de hotspots vindt!

De Instaroute loopt tot en met 31 augustus. 

www.instaroutevanrsl.be

Kunst ontdekken  
Is shoppen of sociale media minder jouw ding? 
Misschien is een hele maand kunst ontdekken 
wél iets voor jou. Kunstzomer Leiestreek 
is een vaste jaarlijkse afspraak voor veel 
kunstliefhebbers.  

Al dertien jaar stellen de meest beloftevolle 
kunstenaars uit de Leiestreek hun werk gratis 
tentoon. Ook in Roeselare. 

Nog tot en met 27 juni ontdek je een heleboel 
hedendaagse kunst(enaars) in Galerie 
Alfons Blomme, Paterskerk, K-Trolle, Galerij 
Ne9enpuntne9en, L’art Galerie en Sask-Academie. 
Krijg je er niet genoeg van? Dan kan je ook nog 
kunst kijken in Kuurne, Waregem en Harelbeke. 

www.toerisme-leiestreek.be/nl/kunstzomer 



Keicool! 
KETNET komt!
Op 14 en 15 augustus wordt het wel heel 
makkelijk om de kinderen van achter hun 
beeldscherm weg te krijgen, want dan komt 
Ketnet naar Roeselare.

Op zes verschillende locaties in de stad staat 
een Hoodie-hoogteparcours opgesteld, 
een Nachtwacht-hindernissenparcours, een 
reuzegrote Helden-speelplek, een Ketnet Musical 
& Campus 12-bokszone, een #Like Me-fotohoek 
en een Hoppers-hinkstapspel. Wie de juiste 
Ketnet-code kan kraken, gaat naar huis met 
een Ketnet-gadget. Ook aan de allerkleinsten 
is trouwens gedacht, want er is ook een Ketnet 
Junior-hoek met Bumba-springkasteel en 
knutseltafels.

De zoektocht is gratis, maar omwille van de 
corona-maatregelen moet je wel op voorhand 
een tijdslot (tussen 11 u. en 17 u.) reserveren. 
Dat kan vanaf zaterdag 24 juli.

www.ketnetvoorouders.be

Ienieminie-
speurtocht   
Mama, kijk! Nog eentje! Weinig dingen 
maken kinderen zo enthousiast als 
verborgen schatten ontdekken.

Of het moet dat ijsje achteraf zijn. Deze 
zomer sturen we jonge speurneuzen 
op pad in de binnenstad. 

Haal je gratis plattegrond af bij 
Toerisme Roeselare en ga op zoek naar 
ienieminie-tafereeltjes, verstopt op 15 
locaties in hartje Roeselare. Het maakt 
die zoveelste coronawandeling 
zoveel leuker.

www.zomervanrsl.be

Trax Festival en Tuin der 
Lusten vieren samen hun 
10de verjaardag! 
Noteer vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus in 
jullie agenda! Zowel het Trax Festival als Tuin 
der Lusten vieren met deze speciale editie 
hun 10 jarig bestaan. 

Voor deze gelegenheid wordt samengewerkt 
om een topeditie te organiseren en er een 
onvergetelijk event van te maken. Het gratis 
muziekfestival is alive and kicking! Volg 
ondertussen de socials van het Trax Festival 
om de topartiesten te ontdekken die je eind 
augustus aan het werk kan zien! 



Roeselare omhelst zijn 
grootste schrijver
Een heel jaar lang brengt Roeselare je dichter bij 
Rodenbach. Niet alleen dichter bij zijn leven, zijn 
familie,… dichter bij zijn realisaties, dichter bij zijn 
kunnen,… maar ook dichter bij de dichter die hij 
was. Want niet alleen zijn naam klinkt poëtisch, hij 
behoorde tot een van de grootste letterkundigen in 
onze streken. Een dichter van dichtbij dus.

En in het najaar kijken we natuurlijk uit naar de Groote 
Stooringe en het Verjaardagsfeest van Albrecht. Meer 
hierover in ons volgende magazine #VANRSL ! 

Vijf verrassende invalshoeken over 
Vlaanderens Wonderknape
165 jaar geleden werd Albrecht Rodenbach in 
Roeselare geboren. Roeselare heet de Rodenbachstad 
te zijn, en dat niet alleen omwille van dat pittig 
roodbruintje. Vandaag de dag wordt Albrecht nog 
steeds aanzien als Vlaanderens ‘Wonderknape’ en is 
hij het symbool bij uitstek van de Vlaamse Beweging. 
Maar waarom is Albrecht een inspirator voor velen? 

Daarvoor nemen we je in de expo mee naar zijn 
leefwereld, naar zijn familie, naar Roeselare in zijn tijd. 
We focussen op zijn leven en werk en op Roeselare’s 
verering van de Rodenbachfiguur.
Wanneer? Van 23 juni tot 12 september 2021
Waar? Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, Ooststraat 35 
Openingsuren? van woensdag t.e.m. zondag, van 14u. tot 18u. 
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Theater in het park
De Roeselaarse theatermakers slaan ook deze 
zomer hun tenten op in het stadspark. Op twee 
zondagnamiddagen (18 juli en 22 augustus) brengen 
11 toneelverenigingen heerlijk theater, met een knipoog 
naar Albrecht Rodenbach. Stel zelf je programma 
samen en geniet een hele namiddag van toneel van 
eigen bodem!

Reserveren is verplicht (max. 25 personen
per voorstelling). Aanvang om de drie kwartier: 
14 u., 14.45 u., 15.30 u., 16.15 u., 17 u. en 17.45 u.

De wereld van…
Op 27 oktober 2021 vieren we de 165ste verjaardag van 
Albrecht Rodenbach. Stad Roeselare ontwikkelde een 
belevingsroute op plaatsen in de stad waar Albrecht 
Rodenbach tot op vandaag aanwezig is.

Fietsroute 
Je fietst op Roeselaars grondgebied langsheen een 
tijdelijk bewegwijzerd parcours over 30 kilometer. 
Je doorkruist plekken die herinneren aan Albrecht 
Rodenbach, denk aan straten, pleinen, standbeelden, …
fiets langsheen meer dan 20 plekken.

Zomerzoektocht 
Krant van West-Vlaanderen trakteert alle lezers tijdens 
de maanden juli en augustus elke week op een leuke 
fiets- of wandelzoektocht. Roeselare passeert opnieuw 
de revue. Dit jaar staat de zoektocht volledig in het 
teken van Albrecht Rodenbach, naar aanleiding van 
zijn 165ste verjaardag.

dichterbijrodenbach.be
#dichterbijrodenbach

#VANRSL



West-Vlaanderens Mooiste 
Ook dit jaar gaat West-Vlaanderens Mooiste digitaal. 
Geen 4-daags evenement dus maar wel 1 maand lang 
fietsen door West-Vlaanderen waarbij je zelf bepaalt 
wanneer je (helemaal coronaveilig) deelneemt. 

West-Vlaanderens Mooiste is meer dan fietsen. Nieuwe, 
verrassende routes gidsen je langs verborgen parels, 
adembenemende vergezichten, toeristische trekpleisters 
én heerlijke terrassen. Er zijn zowel routes voor 
recreanten, wielertoeristen als mountainbikers. 

Download de route op je smartphone of gps-toestel, 
pomp je banden, smeer je kuiten en geniet van al het 
moois dat West-Vlaanderen te bieden heeft! 

www.sport.roeselare.be/westvlaanderensmooiste

Straffe street art 
Je kunt er niet naast kijken, en maar goed ook. 
Roeselare zet zich op de kaart als stad van 
de street art, zeker sinds de muurschildering 
Slapende vrouw van de Britse kunstenaar David 
Walker door de luisteraars van Radio 1 verkozen 
werd tot strafste Street Art van Vlaanderen. 

De uitgestippelde streetartroute al geprobeerd? 
Ze brengt je langs verborgen hoekjes en vergeten 
gevels die de afgelopen jaren kleur en karakter 
kregen. Ze gidst je langs metershoge murals 
en kleine creatieve ingrepen die verrassen of 
ontroeren! De vernieuwde streetartroute (van 
ongeveer tien kilometer) kan je wandelen of 
fietsen. Inkorten kan ook. Kunst op straat van 
nationale en internationale artiesten, gratis en 
toegankelijk voor iedereen. Net als het plannetje 
dat je bij Toerisme Roeselare kan afhalen. 

www.zomervanrsl.be



Shopping
Eind mei werd het nieuwe winkelseizoen 
afgetrapt met een feestelijke opening. 
Roeselare is meer dan ooit dé winkelstad in 
West-Vlaanderen. We verwelkomden afgelopen 
jaar maar liefst 22 nieuwe handelszaken. 

Een dagje shoppen met de vriendinnen of snel 
iets halen voor de kinderen? Je vindt alles wat 
je hartje kan begeren, van hippe boetieks tot 
gevestigde waarden, koffiebars tot het eetadresje 
bij uitstek, op de spreekwoordelijke zakdoek. Je 
bereikt vlot het centrum met openbaar vervoer, 
fiets of auto.  Geniet van de vriendelijke service en 
het aangename kader.

www.visitroeselare.be

Volg de pijlen
De Duizendzinnen wandeling, de Heerlijke 
Hellewandeling of de Kapelletjestocht Zuid. 
Vijf bewegwijzerde wandelingen en negen 
fietsroutes leiden je op een heel leuke manier in 
en rond de stad. 

Gewoon de bordjes volgen! En heb je toch liever 
een fysieke kaart? Aan het onthaal van KOERS vind 
je een handig overzichtskaartje met alle routes. 

De wandelingen zijn gemiddeld 10 kilometer, de 
fietsroutes 30. Ideaal dus voor een ontspannen 
namiddag met een meer dan verdiend  
terras achteraf.

www.zomervanrsl.be

Theater op een bankje
Zetjoe! En rust tijdens het fietsen, sporten of 
wandelen in het stadspark even uit op een van de 
bankjes #VANRSL mét QR-code. Scan de code en 
je bent getuige van de meest intieme, bizarre en 
aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben 
afgespeeld op de plek waar jij nu zit. 

Het Bankje is een podcast en een initiatief van 
OPENDOEN in samenwerking met Creatief Schrijven 
en Kunstwerkt. Van 1 juli tot en met 30 september 
willen ze theater tot dicht bij het publiek brengen. 
Een origineel concept en unieke ervaring! Benieuwd 
welke bankjes de QR-code hebben? Je vindt ze op 

www.zomervanrsl.be



Reusachtige koerskoppen 
Met 17 reuzen is Roeselare een van de 
kopmannen in Vlaanderen-reuzenregio. En dit 
jaar komt er een nieuwe telg bij. Twintig jaar 
na reus Mamamillia is het tijd voor een nieuwe 
reus. Een wielerheld natuurlijk. Reus Jempi! 

Op zondag 12 september wordt de nieuwste telg 
binnen de Roeselaarse reuzenfamilie aan het 
publiek voorgesteld. En om al even op te warmen 
loopt ondertussen in KOERS de tijdelijke expo 
‘Wieler-reuzenhoofden’. Heel wat Roeselaarse 
scholen, verenigingen en creatieve inwoners 
gingen aan de slag en maakten een eigen 
wieler-reuzenhoofd met koersklakske. Die creaties 
kan je de hele zomer bewonderen in KOERS.

www.koersmuseum.be

Tips van ARhus
Kunnen we deze zomer niet op reis naar 
Verweggistan en wordt het een vakantie in 
Rundumhausen of aan de Côte de Jardin? Met 
deze tips van ARhus wordt het een plezante 
zomer! 

Doe-boekje voor kinderen

Op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor je 
(klein)kinderen? Met het doe-boekje van ARhus 
vol leuke opdrachtjes voor binnen en buiten zijn 
ze uren zoet. Van coole ijsballen, gigantische 
bellen, een ballonwagen tot een heuse camera 
obscura! Haal je exemplaar in ARhus (De Munt of 
afdelingen) of download het via www.arhus.be.

Zoek de schat van Vlieg 

Van 1 juli t.e.m. 31 augustus kan je in ARhus (De 
Munt en afdeling Rumbeke) gratis deelnemen 
aan de digitale zoektocht ‘Schatten van Vlieg’.  
De zoektocht leidt families met kinderen naar de 
schatkist van Vlieg, met een leuke verrassing voor 
alle schattenjagers! Bovendien maak je kans op 
mooie prijzen zoals een gezellig familieweekend 
samen. 

www.arhus.be

Zomerse terrassen
Genoeg van je eigen terras? Gelukkig kunnen 
we opnieuw lekker lang verpozen op de vele 
terrassen van onze Roeselaarse horeca en het 
zomerse weer vergezelt ons graag. 

De Stad zorgt bovendien voor muzikale 
omkadering en animatie in de stad. In functie van 
wat de coronamaatregelen toelaten, verplaatsen 
lokale artiesten, horeca-acteurs en straattheater 
zich van plein tot plein, van centrum tot 
deelgemeente. 

Verkies je mee het gezelligste terras van 
Roeselare? We trakteren er alle aanwezigen. Hou 
de kanalen van de Stad in de gaten.

www.visitroeselare.be



Kabouters spotten in
het Bergmolenbos
Het Bergmolenbos aan de overkant van het 
Sterrebos, wat een verademing. Een frisse 
groenpool en zuurstof voor de stad. 

Het afgelopen coronajaar werd deze recente 
groene parel massaal ontdekt, door wandelaars, 
fi etsers en gezinnen met kinderen. 

Een frisse neus halen in het Bergmolenbos is 
altijd een goed idee. Maar wist je dat er in het 
stadsrandbos ook een klein kaboutervolkje 
woont? Neen? Dan is het hoog tijd om op 
speurtocht te vertrekken. Het parcours 
is drie kilometer lang en leidt je door de 
publieke fruitboomgaard, langs Muze’um L 
en natuurreservaat De Kleiputten, tot aan het 
speelbos, het eindpunt. De wandeling is perfect 
voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. 

www.zomervanrsl.be

Ritje met een 
retro-koersfiets
Kijken mag, aankomen ook en zelfs fietsen is 
voor één keer toegestaan. Ook zo gek van de 
collectie retrofietsen in KOERS? 

Deze zomer kan je de stad verkennen op een 
retro-koersfi ets in vintage wieleroutfi t. Huur een 
fi ets en treed helemaal in de voetsporen van 
Jempi, Freddy Maertens en andere historische 
kampioenen. Nieuw en uniek in Roeselare!

www.koersmuseum.be



Wie wint het 
EK-voetbal?
Schoppen de Rode Duivels het deze 
keer tot in de fi nale? Of nemen ze 
gelijk de EK-beker mee naar huis? Win 
zalige prijzen met de gratis pronostiek 
in jouw plaatselijke horecazaak. Scan 
de QR-code op de affi  che bij jouw 
stamcafé of favoriete restaurant 

www.tifogame.be/roeselare

Batjes
vr 25 - ma 28 juni
De zomer van 2021 wordt er één van herwonnen 
vrijheid en weer buiten komen na een lange tijd 
in ‘ons kot’!  

Traditioneel start de Roeselaarse zomer met vier 
dagen gezellig winkelen en keuvelen tijdens de 
Batjes #VANRSL. Dit jaar kan je opnieuw vertoeven 
op het groot sfeerterras Terrazza RSL op de 
Grote Markt. Het vat van Rodenbach stellen we 
nog even uit naar volgend jaar. Je kan winkelen, 
winkelen en winkelen voor het ultieme ‘batje’ of 
je schrijft je met je gezin in voor het leuke doe-
parcours op het belevingsplein op het Polenplein 
om daarna - in primeur - een kijkje te nemen in 
de gloednieuwe KOERSbus, het wielermuseum-
op-wielen. Het Stationsplein wordt, naast de vele 
gezellige terrassen, het speeldomein bij uitstek 
voor de kinderen (vanaf 8 jaar).

www.batjes.be


