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Uitzonderlijke 
sluitingsdagen: 

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

10 april Paasmaandag
KOERS. Museum van de Wielersport is open. 
De andere stadsdiensten zijn gesloten.
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Laat je 
verwonderen

VOORWOORD

Op dinsdag 21 maart strijkt Het Kunstuur 
neer in de Sint-Amandskerk. De 
tentoonstelling dompelt je een uur lang 
onder in een bijzondere beleving, gegidst 
door muziek en verhalen van bekende 
Vlamingen. Nieuwsgierige kunstfanaat 
Dirk Deruyter (67) heeft alvast een ticket 
op zak. 

“Ik ben een kunstliefhebber. Geen kenner, wel een gepassioneerd 
observator. Ik bezoek regelmatig tentoonstellingen, kijk graag 
rond en ben nieuwsgierig. Ook onze kinderen gingen vroeger 
mee. Nu zij volwassen zijn, trekken mijn vrouw en ik er graag met 
ons tweeën op uit om een expo mee te pikken.”

“Ik val heus niet in zwijm bij elk werk. Ik laat me niet dicteren wat 
ik mooi moet vinden. Ik volg mijn buikgevoel: als ik blijf hangen 
bij een schilderij of beeldhouwwerk, dan weet ik dat het me raakt. 
Het kan een adembenemende Wunderkammer vol rariteiten 
zijn, een abstract schilderij of streetart. Ook in Roeselare laat ik 
me graag verrassen. Als je je ogen de kost geeft, kun je prachtig 
ambachtswerk in de stad ontdekken, of bots je op een mooie 
muurschildering.”

“Het eerste moment bij een kunstwerk is voor mij heel belangrijk. 
Ik hou van de verwondering. Kijken, zien, voelen en er een eigen 
verhaal bij fantaseren. Met meer info over het hoe en waarom 
van het kunstwerk kan de waardering nog groeien. Ik apprecieer 
het vakmanschap, het idee en het verleggen van grenzen. Ik ben 
benieuwd wat de werken in Het Kunstuur me binnenkort zullen 
vertellen. Intussen laat ik me verder verwonderen in de stad.”

 

Dirk
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Neem deel aan de 
Stadsmonitor  
Wat vind jij belangrijk in Roeselare? 

Ben je tevreden over de voorzieningen in onze stad? 
Kan je veilig fietsen? Is er genoeg te doen? Vanaf 22 
maart organiseert de Vlaamse Overheid opnieuw een 
grootschalige burgerbevraging, de Stadsmonitor. Krijg jij 
de enquête in je brievenbus? Geef dan zeker je mening 
over onze stad. Zo weten wij wat we al goed doen en waar 
nog verbeteringen mogelijk zijn. 

stadsmonitor.be

NIEUWS

Diksmuidsesteenweg
Van de Westlaan tot aan de Rijksweg 
leggen Fluvius, De Watergroep, 
Telenet en Proximus in het voetpad 
en de parkeerstrook nieuwe leidingen 
en kabels voor elektriciteit, gas, 
drinkwater en telecom. 
 
De werken schuiven geleidelijk op. Van halfweg 
maart tot begin april zal het kruispunt met de 
Oostnieuwkerksesteenweg onderbroken zijn. Te voet 
kan je altijd door, anders volg je een korte omleiding. De 
site Schiervelde blijft altijd bereikbaar, dus dat is alvast 
geen excuus om niet te sporten!

Roeselare.be
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Groenere Kop 
van de Vaart 
Straks neem je nóg mooiere 
kiekjes aan de magische Kop 
van de Vaart. We ontharden 
enkele grijze zones en voorzien 
gras, planten en bomen. 

Aan de rotonde worden veilige fietspaden 
voorzien, aan de kant van de handelszaken 
wordt de parking opnieuw aangelegd. De 
aanpassingen beginnen in de loop van 
maart en zullen ongeveer 10 weken duren. 
Krottegem en de ondergrondse parking 
aan het station blijven ondertussen perfect 
bereikbaar. De Kaaistraat bereik je via de 
Mandellaan.

roeselare.be/overzicht-wegenwerken

Een gedicht voor
de toekomst

“wie dit leest heeft voorsprong in de tijd genomen 
vraagt zich af over welke afstand anderhalve eeuw gelopen wordt 
in welke taal zijn geheugen het verst terug reikt”

Dit zijn de eerste drie regels uit ‘Bericht voor de toekomst’ van stadsdichter Edward Hoornaert. Dat gedicht 
zit in de tijdscapsule die recent onder het stadhuis van Roeselare verdween. Benieuwd hoe het verder 
gaat? Goed nieuws: nog maar 150 jaar voor we de rest terug opgraven! Of je kan een kijkje nemen op onze 
website, daar ligt misschien wel een verbinding met de toekomst.

roeselare.be/stadhuisvanrsl

Het digitaal 
loket van Stad  
Roeselare
Wist je dat je heel wat 
zaken gemakkelijk online 
kan regelen met de Stad? 
Zonder verplaatsing, zonder 
wachttijd, zonder afspraak. 

Surf via je smartphone, tablet of computer 
naar roeselare.be/digitaal-loket. Daar kan 
je op elk moment een attest aanvragen of 
enkele zaken doorgeven. Handig!

roeselare.be/digitaal-loket
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MOOI MEEGENOMENWELZIJNSHUIS
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In het Welzijnshuis kan je hulp krijgen voor 
de meest uiteenlopende zaken. Maak kennis 
met Monique en Tina, die elk op hun manier 
zorgen voor Roeselarenaars.

Monique Cappelle (75) is buddy van Merry 
(29) en haar zoontje Yohannes (3 maanden)

“Als buddy heb ik Merry voor het eerst ontmoet toen ze net gevlucht 
was uit Eritrea en nog in het Lokaal Opvanginitiatief verbleef. Alles 
moeten achterlaten, wij kunnen ons niet voorstellen wat dat is. Voor 
veel nieuwkomers met kindjes ben ik ‘oma Monique’. Ze mogen me 
altijd bellen of Whatsappen. We gaan koffiedrinken, ik maak tijd voor 
hun vragen en leer hen de stad kennen. Ik neem de nieuwkomers 
altijd eerst mee naar KOERS, daarna wandelen we naar ARhus en 
richting het station. Veel mensen uit mijn omgeving snappen niet dat 
ik hier zoveel tijd aan besteed, maar ik krijg zoveel warmte terug van 
de mensen. En we leren van elkaar! Merry heeft me al getrakteerd op 
een Eritrese koffieceremonie, en liet me kennismaken met injera, het 
nationale gerecht van haar land. Heel bijzonder. Ik leer zoveel fijne 
nieuwe mensen kennen.”

Als ik nieuwkomers kan 
helpen, geeft dat zoveel 
warmte.
Ondertussen woont Merry bijna 5 jaar in Roeselare. Ze spreekt vlot 
Nederlands en behaalde onlangs haar diploma als zorgkundige. 
“Monique was erbij op mijn diploma-uitreiking. Ze is als familie voor 
mij. Ik zie haar nu iets minder, maar dat is goed, want het betekent 
dat ik mijn weg gevonden heb. In het begin was de taal moeilijk, 
maar Monique heeft me altijd gestimuleerd om Nederlands te 
spreken. En Monique zegt me nu al dat ik Yohannes naar Ketnet en 
Karrewiet moet laten kijken. Wanneer mijn zoontje iets ouder is, wil 
ik graag in een woonzorgcentrum werken. Daar spreken de meeste 
bewoners wel West-Vlaams, dat is nog moeilijker (lacht).”

 Monique is buddy van Merry

Zorgen voor 
elkaar

“

WELZIJNSHUIS
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Wat kan het 
Welzijnshuis 
voor jou doen?

 → Informeren over je recht op  
 sociale uitkeringen (pensioen,    
 groeipakket, tegemoetkomingen, ...)
 → Informeren over sociale voordelen en   

 premies (verhoogde tegemoetkoming,   
 vrijetijdspas, mantelzorgpremie, ...)
 → Hulp bij het aanvragen van deze   

 uitkeringen, voordelen en premies
 → Administratieve ondersteuning
 → Financiële ondersteuning    

 (energiekosten, huurachterstand,   
 medische kosten, ...)

 → Doorverwijzen naar de juiste hulp

Het Welzijnshuis in cijfers

134 medewerkers + 35 vrijwilligers  
staan elke dag paraat om jou te helpen                            

110 mensen per week 
vragen ondersteuning. 

Meer dan 80% kan al na enkele contacten 
met een medewerker geholpen worden.

Neem contact op  
met het Welzijnshuis 

 → Via e-mail: welzijnshuis@roeselare.be
 → Via telefoon: 051 80 59 00
 → Door langs te komen: Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare   

 (op afspraak)
 
Ook welzijnswijzer.roeselare.be kan je op weg helpen.
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Voor Bert (47) is maatschappelijk 
werker Tina Houthoofd (32) een 
houvast

“Ik kwam plots in een trechter terecht. Je zit tot over je 
oren in de problemen en raakt er niet meer uit. Ik ben 
altijd zelfstandig geweest, maar toen ik vlak voor corona 
de stap zette naar de horeca, liep het fout. Door een 
faillissement heb ik schulden. Ik ben uit huis gezet en 
vond gelukkig tijdelijk opvang bij familie. Omdat ik ook 
fysieke problemen kreeg, heb ik recht op een uitkering 
van het ziekenfonds. Voor de rest is het elke dag knokken 
om niet te verdrinken. Ik heb hulp moeten vragen en 
dat was moeilijk, zeker in mijn hoofd. Maar toen ik 3 
maanden geleden de stap zette naar het Welzijnshuis, 
was dat fantastisch. Eindelijk had ik het gevoel dat 
iemand me wilde en kon helpen. Tina is een houvast, nog 
steeds. Ook het digitale systeem in Roeselare is geweldig. 
Het enige wat ik heb zijn 2 jeansbroeken, een trui en 
mijn telefoon. Vandaag kreeg ik online de melding dat ik 
vanmiddag bij de Sociale Kruidenier mag gaan winkelen. 
Dat doet veel.”

Ik heb hulp moeten 
vragen en dat was 
moeilijk, zeker in mijn 
hoofd.  

“Ik werk bij het Breed Welzijnsonthaal en ben dus
het allereerste contact”, vult Tina aan. “Bij ons doen 
mensen vaak voor het eerst hun verhaal. Die eerste 
stap is moeilijk, dat was ook zo bij Bert. Daarom spelen 
we kort op de bal en plannen we zo snel mogelijk een 
contact in. Bij Bert was er een duidelijke financiële 
problematiek, maar we kijken ook ruimer. Hoe zit het in 
de andere levensdomeinen? We informeren mensen over 
hun sociale voordelen, hoe inschrijven voor een sociale 
woning, de Sociale Kruidenier, ... Tegelijk focussen we 
ook op het langetermijndenken, wat bij mensen in stress 
vaak verdwijnt. Bert wil echt vooruit, hij grijpt elke kans 
met beide handen.”

 Bert en maatschappelijk werker Tina Houthoofd

“
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Nel Bonte is kunstenaar 
en cultureel ambassadeur 
Roeselare 
 

“Ik kijk uit naar de komst van Het Kunstuur. 
Vooral de combinatie van verschillende 
kunstvormen spreekt me aan. In mijn eigen 
werk probeer ik ook beeldende kunsten 
samen te brengen met podiumkunst, 
muziek en architectuur. Die interactie zorgt 
voor een interessante nieuwe beleving.”

“Ik laat me zowel inspireren door de 
grootmeesters uit de kunstgeschiedenis als 
door hedendaagse kunstenaars. Het is leuk 
om te zien dat Het Kunstuur Belgische kunst 
tussen 1850 en 1950 in een nieuw jasje steekt. 
Voor veel mensen uit de streek is deze 
expo dé kans om topkunst dicht bij huis 
te komen bekijken, waardoor ze niet naar 
musea in Antwerpen of Brussel hoeven te 
gaan. Roeselare heeft sowieso een heel mooi 
cultureel aanbod, zoals de expo’s in 
 Ter Posterie bewijzen. Het Kunstuur zal 
hopelijk nog meer mensen overtuigen om 
dat aanbod te ontdekken.”

ONTMOETHET KUNSTUUR

Op 21 maart strijkt Het Kunstuur 
neer in de Sint-Amandskerk. Op 
één uur tijd krijg je er topwerken uit 
de Belgische schilderkunst te zien, 
verpakt in een unieke beleving met 
muziek, licht en bekende vertellers.

Het 
Kunstuur: 
een nieuwe 
troef voor 
de stad   
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Joost Bourlon is 
initiatiefnemer 

“Na Mechelen en Hasselt openen we 
in Roeselare de derde locatie voor Het 
Kunstuur. Toen ik hier voor de eerste 
keer op verkenning kwam, zat het gevoel 
meteen juist: Roeselare is de aangename en 
gezellige stad waar we naar op zoek waren. 
In Mechelen krijgen we niet zo veel West-
Vlaamse bezoekers over de vloer, dus de 
ligging in het centrum van de provincie is 
perfect. We zijn hier ook heel warm onthaald, 
iedereen met wie we hier samenwerken is 
heel positief en ondernemend.”

“Met Het Kunstuur proberen we niet alleen 
de cultuurfanaat te bereiken. Wij proberen 
te tonen dat schilderkunst niet saai hoeft te 
zijn door de kunstwerken te mixen met licht, 
geluid en video. Technieken die mijn broer en 
mede-initiatiefnemer Hans goed kent vanuit 
Studio 100 en waarmee we het verschil 
maken met een klassiek museum. We hopen 
dat we voor veel Roeselarenaars een ideaal 
uitstapje kunnen zijn in eigen stad.”

Ilka Vossaert is fan 
van het eerste uur

“Ik heb sinds 2019 al alle expo’s van Het 
Kunstuur gezien in Mechelen. Het is een 
vaste afspraak met mijn oude studievrienden. 
We maken er altijd een halve dag van: eerst 
naar Het Kunstuur en dan gezellig napraten 
terwijl we iets gaan drinken of eten.”

“Ik vind het concept uniek en zeer 
toegankelijk. Bij elk kunstwerk dat je ziet, 
geeft een bekende verteller wat extra 
uitleg over het werk of over het thema van 
het schilderij. Je leert bij over de kunst zelf, 
maar ook over het persoonlijk leven van de 
vertellers. De prachtige muziek zorgt voor 
een heel speciale sfeer. Een bezoek aan Het 
Kunstuur is ook iets heel intiems, want je 
gaat binnen in kleine groepjes van maximum 
8 mensen. Een echte aanrader.”

ONTMOETHET KUNSTUUR

Kom zelf Het Kunstuur ontdekken in de 
Sint-Amandskerk in Roeselare,  
vanaf 21 maart.

visitroeselare.be/kunstuur

11



ZOMER #VANRSLENERGIETIPS

25 jaar KOERS
In maart bestaat KOERS. Museum 
van de Wielersport 25 jaar. Wat, 
op 27 maart 1998, ooit opgericht 
werd als Nationaal Wielermuseum, 
is anno 2023 uitgegroeid tot een 
fiere autoriteit op het gebied van 
de wielersport. 

En het museumgebouw van KOERS, het Arsenaal, 
heeft ook iets te vieren. Het gebouw heeft dit jaar 
maar liefst 120 jaar op de teller staan! Reden genoeg 
om de schijnwerpers te richten op het museum en 
de mensen achter die rijke geschiedenis. 

Roland Verhoyen (78) was 
pompier in het Arsenaal

“In 1967 ging ik aan de slag als vrijwillig 
brandweerman in het Arsenaal. Draaide je in die 
tijd het telefoonnummer 20 10 10, dan kwam je 
bij Gaston en Bella terecht. Zij woonden samen 
met hun dochters Anita en Andrea beneden in de 
conciërgewoning, nu een depotruimte van KOERS. 
Zij zetten dan het alarm in gang en riepen de 
verschillende secties op, naargelang de omvang van 
de interventie. Als pompier-sapeur werden wij altijd 
als een van de eersten opgeroepen.”

Nancy Cools was erbij toen 
het wielermuseum voor de 
allereerste keer de deuren 
opende

“Toen ik in maart 1989 bij Stad Roeselare aan de 
slag ging, kwam ik terecht op de toenmalige 
dienst Info-Toerisme-Pers. Samen met Ferdy 

Callewaert en Rita Rebry stond ik onder andere
in voor de organisatie van tentoonstellingen. Toen 
het stadsbestuur het idee had om een museum 
over de fiets en wielersport te openen, werd Open 
Monumentendag als ideale lancering naar voren 
geschoven. Ik herinner mij nog hoe we met onze 
typemachine de onderschriften uittypten en op 
kartonnen bordjes kleefden als duiding bij de 
collectie fietsen.”

“De eerste opendeurdag op 9 september 1990 was 
meteen een schot in de roos. De combinatie van
de vroegere brandweerkazerne en de historische 
rijwielen kon op veel belangstelling rekenen. Nadien 
regende het aanvragen van scholen en groepen. 
Overdag werkten wij aan ons bureau, maar ’s 
avonds en in de weekends gaf ik vaak rondleidingen. 
Ik hou veel mooie herinneringen over aan die 
beginperiode van het museum.” 

25 JAAR KOERS
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PRAAT
ENERGIETIPS

 Nancy Cools stelt samen met conservator Ferdy Callewaert 
de historische fietsen tentoon naar aanleiding van de allereerste 
opendeurdag voor het publiek in 1990

 Roland Verhoyen blikt samen met brandweeradjudant Fons De 
Backere terug op zijn jaren als brandweerman in het Arsenaal. 

Koester ook jij 
een band met het 
Arsenaal? 
Deel je een gezamenlijk verleden? 
Liggen er bij jou thuis nog foto’s of 
souvenirs die herinneren aan (de 
tijd in) het Arsenaal? 

Bezorg ons net als Nancy en Roland jullie 
persoonlijke herinneringen en straffe verhalen en 
bouw samen met KOERS aan een tentoonstelling 
over 120 jaar Arsenaal.

De tentoonstelling wordt voorgesteld op 
Open Monumentendag, op zondag 10 
september 2023. Op die dag organiseert het 
museum een gezamenlijke opendeurdag met 
Hulpverleningszone Midwest - Brandweerpost 
Roeselare. In het Arsenaal blikt KOERS terug op het 
historische verleden van de Roeselaarse brandweer 
en het brandweergebouw, waar Brandweerpost 
Roeselare zijn huidige werking aan het grote 
publiek voorstelt.

koersmuseum.be
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Superfood voor
jonge helden  

Met een lege maag kan je je moeilijk 
concentreren. Daarom startte de Stad vorig jaar 
met het project ‘Superfood voor jonge helden’. 

De basisscholen in Roeselare zetten zich in om gezonde voeding aan 
te bieden aan alle leerlingen. Op die manier zorgen we ervoor dat hun 
jonge hersentjes zo goed mogelijk kunnen werken op school. Kinderen 
zonder honger voelen zich energieker en zijn aandachtiger in de les. We 
bestrijden er ook de lege boterhamdozen mee. Want helaas groeien nog 
steeds te veel kinderen op in armoede. 

En de actie vond heel wat bijval: al 18 basisscholen engageerden zich om 
hun leerlingen betaalbare, duurzame en gezonde voeding aan te bieden. 
Ondertussen verdeelden we in totaal al een kwart miljoen euro onder de 
deelnemende scholen. Daarmee konden ze tot nu toe 5.452 leerlingen 
een gezonde maaltijd of snack aanbieden. Van gezonde tussendoortjes 
of soep in de speeltijd tot een saladbar om de boterhamdoos mee aan 
te vullen: vitamientje per vitamientje maken ze het verschil voor de 
Roeselaarse jeugd. 

Onze droom is om elk kind 
een warme maaltijd 
te geven 
Orthopedagoge Hanne (28) en klasleerkracht 
Anton (30) van basisschool De Hagewinde

Hanne: “Met het budget dat we van de Stad krijgen, zorgen wij ervoor 
dat al onze leerlingen elke dag soep krijgen. Daarnaast krijgen ze ook 
wekelijks een portie vers fruit. Ouders hoeven daar niets voor te betalen. 
En we zien dat dat toch een verschil kan maken voor veel kinderen. Over 
het fruit zijn ze heel enthousiast. En als er tomatensoep gepland staat, 
weten we al dat we best een paar liter extra bestellen.”

 Hanne en Anton van basisschool De Hagewinde
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Anton: “Er zijn zeker ouders die anders de dagelijkse 
soep niet zouden kunnen betalen. We merken dat 
het voor sommigen steeds moeilijker wordt. Zo 
had ik onlangs een leerling die vroeger altijd een 
warme maaltijd at, maar het nu noodgedwongen 
bij boterhammen houdt. Dan is er vaak geen marge 
voor een stuk fruit. Koekjes zijn nu eenmaal de 
goedkopere optie. Daarom vinden we het zo’n mooi 
initiatief: de kinderen krijgen een extraatje, en het is 
nog gezond ook. Dat is mooi meegenomen!”

Als er tomatensoep 
op het menu staat, 
bestellen we best een 
paar liter extra!

Hanne: “Het project laat ons volledig vrij in hoe we 
het budget willen besteden. Wij kozen ervoor om 
onze bijna 100 leerlingen dagelijks een voedzame 
kom soep te geven. We hebben nog niet het hele 
budget opgebruikt, dus er zijn zeker nog plannen 
voor de toekomst. Een ontbijt voor de hele school, 
bijvoorbeeld. Het is onze droom om de kinderen 
elke dag een warme maaltijd te geven.” 

Anton: “Elk jaar bouwen we met de oudste 
leerlingen een kleine moestuin. Door samen aan 
een project te werken, bereiden we hen voor op
de middelbare school en laten we ze proeven van 
het vakgebied tuinbouw. Ondertussen maken 
we hen ook bewust van het belang van gezonde 
voeding.” 

Hanne: “Naast het project rond Superfood nemen 
we ook nog deel aan een ander project van de Stad, 
Brood(doos)nodig. Dat is er voor kinderen die nog 
wat extra hulp kunnen gebruiken. Zo hebben we 
altijd iets achter de hand om hen toch een maaltijd 
te geven. Er zijn heel wat warme initiatieven in 
Roeselare waarmee de Stad voor haar inwoners 
zorgt.” 

“

Roeselare groeit … nog op 
andere vlakken

Superfood voor jonge helden is maar 
een van de vele initiatieven waarmee 
Roeselare wil groeien als geborgen 
stad. Roeselare zet onder andere in op 
(geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang, 
opvoedingsondersteuning, tegengaan van 
eenzaamheid bij senioren, non-discriminatie, 
toegankelijk vrijetijdsaanbod, opvang voor 
dak- en thuislozen, …

roeselare.be/groeimee
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Wat vinden ze
er zelf van?

• Mijn naam is MEDINA KAJTAZI.
• Ik ben 11 JAAR EN ZIT DUS BIJ DE 

OUDSTEN OP SCHOOL.
• Gezond eten is voor mij belangrijk 

WANT IK KRIJG ER VEEL ENERGIE VAN.
• Ik eet het liefst KERSEN.

• Mijn naam is LARS DEGROOTE.
• Ik ben 12 JAAR, VOLGEND JAAR GA IK 

NAAR HET MIDDELBAAR.
• Gezond eten is voor mij belangrijk 

want IK BEN HEEL SPORTIEF, IK DOE 
ONDER ANDERE AAN TAI-JUTSU EN 
VOETBAL.

• Ik eet het liefst AARDBEIEN.

• Mijn naam is  
JULIE VERHAGE.

• Ik ben 12 JAAR EN WIL LATER 
DIERENVERZORGER WORDEN.

• Gezond eten is voor mij belangrijk want 
HET IS LEKKER! IK EET ELKE DAG GROENTEN 
EN FRUIT.

• Ik eet het liefst TOMATENSOEP.
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WARMTENET

Roeselare trekt voluit de kaart van 
duurzame energie. Een onmisbare 
schakel daarin is het warmtenet van 
MIROM. 

Dit stadsverwarmingsnet is even eenvoudig als 
innovatief. Bij het gecontroleerd verbranden van 
(niet-recycleerbaar) huishoudelijk afval komt warmte 
vrij. Die restwarmte gaat via een ondergrondse 
warmwaterleiding tot bij tientallen gebouwen. Dat 
gaat om scholen, bedrijven, openbare gebouwen en 
appartementen. Zo verminderen we het gebruik en de 
afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen.
 

Stadhuis en Klein 
Seminarie sluiten 
aan
In 2023 breien we in het hart van de stad verder aan 
het mooie verhaal. Het net ligt al klaar vanuit de Arme 
Klarenstraat tot aan de Sint-Michielskerk. 
Dit voorjaar maken we de verbinding naar het Klein 
Seminarie en ook naar het nieuwe stadhuis. Een 
keuze die er mee voor zorgt dat je straks in het meest 
duurzame stadhuis van Vlaanderen kan rondwandelen. 

Aanleg vanaf maart
De aanleg van deze nieuwe tak start in maart en 
gebeurt in verschillende stappen. Het warmtenet wordt 
in de rijweg aangelegd. We spreiden de onvermijdelijke 
hinder voor handelaars, omwonenden en bezoekers en 
houden die zo beperkt mogelijk.

warmtenetroeselare.be

“

Schone 
warmte in 
het centrum1986

Het eerste warmtenet in Roeselare

1 000 000 l
Zoveel water stroomt er door het 
warmtenet

17 km
Afstand van het 
ondergrondse traject

55  
Aantal grotere gebouwen, 
verwarmd door warmtenet

60 
Aantal huizen in een woonwijk, 
verwarmd door warmtenet

5 000
Als er warmte over is, produceert 
Mirom daarmee elektriciteit. Elk 
jaar genoeg om zoveel gezinnen 
van stroom te voorzien.
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Poezenheldin 
Annie!

WARMTENET PRAAT

Poezen hebben een speciaal plekje 
in het hart van Annie. Als kind 
zorgde ze al voor katten, vandaag is 
ze zwerfkattenbeheerder
voor de Stad. 

Annie kan haar liefde voor katten niet wegsteken. “Ik 
hoor het mijn vader nog zeggen: ‘Het is niet waar hé, ze 
heeft alweer een kat mee.’ Ik weet niet hoe het komt, ik 
kan het niet laten. Ik zal in een vorig leven zelf een kat 
geweest zijn zeker”, lacht ze. 

“Sinds 2016 ben ik officieel zwerfkattenbeheerder voor
de Stad Roeselare. In totaal zijn we met 14 beheerders
en 3 reserven. Samen hebben we 25 slaap- en 
voederhokjes voor zwerfkatten verspreid over de stad. 
Dagelijks zorgen we ervoor dat elk hokje proper blijft, 
voorzien we de katten van vers water en voedsel en 
houden we het welzijn van de katten in de gaten. Is er 
eentje ziek, dan zorgen we dat die naar de dierenarts 
kan.”

Sterilisatie en castratie 
doet het aantal 
zwerfkatten dalen!

“Met mijn eigen drie hokjes zorg ik voor zo’n 12 poezen. 
Ook de buurt reageert zeer positief. Buren springen bij 
als ik hulp nodig heb en iedereen houdt mee een oogje 
in het zeil.” 

“Als we zwerfkatten spotten die niet onder een 
beheerder vallen, wordt altijd eerst een vangactie 
gedaan. De katten worden onderzocht door een 
dierenarts, maar meteen ook gesteriliseerd of 
gecastreerd. Voor katten die nog wat tam zijn, wordt 
een gezin gezocht. Echt wilde katten moeten we 
terugplaatsen.”

“

Annie met een van haar huispoezen   

Dol op Dieren

In april en mei gaan er allerlei 
beestige activiteiten door!

roeselare.be
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ONTMOETSOCIALE MEDIA

Deel je foto
 
Jouw foto op deze pagina’s? Post ze op de sociale media  
met #igroeselare of #vanrsl of mail ze naar
communicatie@roeselare.be.

   facebook.com/Roeselare.iservoorjou

    @StadRoeselare 
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ONTMOETSOCIALE MEDIA

01 @anne_clemence_scholler
02 @callifloramanse2
03 @hoornaertnadine.jpg 
04 @luyckxmiranda
05  @olga.bredikhina.photo
06 @patrick19562021
07 @paul.bechea
08 @visualsbykoco
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Buitenspeeldag
Haal je speelkledij maar van onder 
het stof, want we gaan buitenspelen! 
Woensdag 19 april is het opnieuw 
Buitenspeeldag.

Alle kinderzenders zetten het tv-scherm even op zwart en de 
scholen voorzien die dag geen huiswerk. Elk kind kan dus de 
hele namiddag ravotten. Wil je voor deze editie jouw straat 
extra veilig maken? Vraag dan voor 27 maart een speelstraat 
aan, zo kunnen alle kinderen in de buurt samen op straat 
spelen.

jeugd.roeselare.be/buitenspeeldag

Leer bij over je huisdier
Of je nu een honden- of kattenmens 
bent, huisdieren zijn voor veel mensen 
van onschatbare waarde. Wie hun geblaf 
en gemiauw beter wil leren begrijpen, 
kan in april en mei bij ARhus terecht.

Er worden gratis infosessies over kattengedrag georganiseerd, 
en er komt een hondenfluisteraar langs. Van 17 april tot 15 mei 
loopt de tentoonstelling ’De geknipte kat’. Die legt uit waarom 
een echte dierenvriend zijn of haar kat beter laat steriliseren.

roeselare.be

KORT
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Slaap onder de 
sterren...
en breng zo dakloosheid mee 
onder de aandacht.

Op 24 maart organiseert Hartelijke Plekken 
Roeselare voor de tweede keer een slaappartij 
in openlucht. Zo kan iedereen ervaren hoe het 
voelt om te slapen zonder dak boven je hoofd. 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel 
verplicht via  
hartelijkeplekkenroeselare@enchantevzw.be of 
0492 15 93 12.
 
enchantevzw.be

KORT

Oog in oog met racisme
21 maart is de Internationale Dag tegen 
Racisme. Om discriminatie onder de 
aandacht te brengen, organiseert ARhus 
opnieuw een levende bibliotheek.

Op 25 maart kan je er luisteren naar de verhalen van mensen die zelf 
met racisme in aanraking kwamen. Maak je keuze uit verschillende 
getuigenissen van Roeselarenaars die ondanks alle moeilijkheden 
het hoofd niet laten hangen. Wil je tonen dat ook jij gaat voor een 
inclusief Roeselare? Haal gratis een poster op in het Vrijetijdspunt, 
ARhus, het Welzijnshuis of RSL Op Post en hang hem aan je raam in 
de week van 21 maart.

Iedereen.vanrsl.be

Rap Op Stap
De lente komt eraan en dan 
beginnen we al aan vakantie 
te denken. Maar niet iedereen 
heeft de mogelijkheid om een 
uitstap of reis te plannen. 

Wie een kleine portemonnee heeft, kan 
terecht bij Rap Op Stap. Iedereen met een 
vrijetijdspas, verhoogde tegemoetkoming, 
budgetbegeleiding of werkend in een 
maatwerkbedrijf heeft recht op hun hulp. 

rosroeselare@vocopstap.be
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Roeselare, stad van KOERS, 
maakt dit voorjaar zijn naam 

terug meer dan waar!
 

Noteer alvast in je almanac:
•  

Zondag 5 maart
aankomst GP Monseré aan de Kop van de Vaart

Woensdag 29 maart
start Dwars door Vlaanderen op het Stationsplein


