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UITZONDERLIJKE 
SLUITINGSDAGEN 
1 mei Dag van de Arbeid 
KOERS. Museum van de Wielersport is open. 
De andere stadsdiensten zijn gesloten. 

13 mei O.L.H. Hemelvaart  
KOERS. Museum van de Wielersport is open. 
De andere stadsdiensten zijn gesloten.

14 en 15 mei brugdagen O.L.H. Hemelvaart
KOERS. Museum van de Wielersport is open.
De andere stadsdiensten zijn gesloten.

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

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

Mia kijkt uit naar het eerste terrasje.

De diensten van het stadhuis en 
het Welzijnshuis werken enkel 
OP AFSPRAAK

 www.roeselare.be

 bel GRATIS 1788



Voorwoord 

Winter in de bergen, zomer in RSL! 

Seizoensarbeider #VANRSL

Maar wat doe je dan tijdens de zomer, hoor ik 
jullie denken? Mijn zomer is er altijd een in RSL. 
Als geboren en getogen Rumbekenaar heb ik 
niets dan leuke herinneringen aan Roeselare. 
Tijdens de zomermaanden versterk ik het team 
Publiekswerking (cultuur, sport en jeugd) bij Stad 
Roeselare en noemen ze mij de Roeselaarse 
seizoensarbeider. 

Kaasfondue

Het afgelopen jaar zag er overal anders uit, maar ik 
denk dat ik hierdoor in Roeselare heel wat lokale 
initiatieven (her)ontdekt heb. Als trotse meter 
van 3 stoere bengels is het leuk om eens te gaan 
ravotten op de Zomerspeelplaats. Ook het TRAX-
skatepark en een rondreizende speelcontainer 
bezoeken, staat vaak op het lijstje. En wanneer ik 
de Zwitserse kaasfondue begin te missen, ga ik 
even langs bij de Lokaalmarkt om er mijn favoriete 
Oud Roeselare brokkelkaas te kopen, heerlijk!

Bruisende zomer

Om de extra winter(kaasfondue)kilo’s kwijt te 
geraken fiets ik veel. En daar is Roeselare de 
ideale plek voor. De lockdown zette me ook aan 
het wandelen en de streetartroute #VANRSL is er 
onder andere eentje die me heel goed bevallen 
is. De evenementen die ik organiseer en help 
ondersteunen waren vorige zomer volledig 
anders maar we slaagden er toch in om met de 
geldende maatregelen iets leuks te organiseren. 
Ik kijk ernaar uit om dat deze zomer opnieuw 
te doen! Ik ben volledig klaar voor een nieuwe 
bruisende zomer #VANRSL.

Groetjes,

Na haar studies 10 jaar geleden besliste Stephanie Casteleyn samen met haar vriend om een 
winter in de Zwitserse bergen te werken. Eenmalig, dachten ze toen. “Ondertussen brengen 
we onze winter nog altijd door in een van de mooiste skigebieden van Europa: Les Quatre 
Vallées in Zwitserland. We runnen er 5 maanden per jaar een fantastische skischool,” vertelt 
Stephanie.

Stephanie
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Nieuws

Welkom in het vernieuwde RSL Op Post 
 
Het vroegere postgebouw op de hoek van de Brugsesteenwerg en de Hugo Verrieststraat 
werd omgetoverd tot RSL Op Post, een plaats voor en door de Roeselarenaar. 

Inwoners van Roeselare kunnen er terecht voor ontmoeting, innovatieve projecten en 
talentontwikkeling. Ook De Kringwinkel Midwest en Eco Café vinden hier hun thuishaven. De 
focus ligt volop op maken, ontmoeten, bewegen en voeding. 

RSL Op Post is ook een plek voor jou. De organisatie werkt samen met een aantal vaste 
partners die gebruikmaken van de ruimtes in het gebouw. Hiernaast is elke burger, 
onderneming of organisatie die er iets wil organiseren, van harte welkom. Enige voorwaarde 
is dat het tijdelijke project voor iedereen toegankelijk is. 

www.rsloppost.be

Klaar voor een TikTok-uitdaging?

Tot eind mei kan je de TikTok Lentetour volgen 
langs 9 locaties in het stadscentrum waar je telkens 
een nieuwe uitdaging wacht. Inspiratie nodig? 
Lana Verkest, TikTok-ster en Roeselaars danstalent, 
post op het TikTok-kanaal van Roeselare de béste 
dansjes. 

TikTok: @StadRoeselare

“Op de markt staan we pal tussen het volk!” 

Het zijn cijfers die tellen: Claudine en Theo Govaerts zijn 40 
jaar marktkramer en staan intussen al 20 jaar op de markt 
van Roeselare met modieuze dameskledij. “Voor ons staat de 
dinsdagmarkt garant voor gezelligheid en een praatje slaan. 
Op de markt kom je altijd wel iemand tegen. En intussen doe 
je heerlijk in de buitenlucht je aankopen.” 

Week van de markt  
Verse vis of vlees, een specialiteit, een leuk kledingstuk? Dat 
koop je op de markt natuurlijk! Breng op 29 juni een extra 
feestelijk bezoek aan de handelaars van de dinsdagmarkt.
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CIJFER 465
465 kilo klei kroop in het hoofd van de 
nieuwe reus Jempi. Zijn schouderlijn meet 
meer dan 1 meter, wat de totale grootte 
van de reus op bijna 4,5 meter brengt. 
Roeselare heeft een rijke reuzentraditie en 
telt op dit moment 17 reuzen, maar er komt 
dus eentje bij ter ere van de overleden 
legendarische wielrenner Jean-Pierre 
“Jempi” Monseré die 50 jaar  
geleden overleed.  
 
www.koersmuseum.be/reusjempi

Opgefriste Instaroute #VANRSL 

Aan de vele foto’s en video’s op sociale 
media te zien, beleefden jullie onze 
stad dankzij de Instaroute #VANRSL 
op een bijzondere manier! En dat kan 
je blijven doen, want de Instaroute 
krijgt begin juni een tweede editie met 
nieuwe buiteninstallaties, vitrines en 
instagrammable muren in de winkels. Ga 
op toer en deel ze online met  
#instaroute #VANRSL.

www.instaroute.vanrsl.be 

Win! Hou van mei

In mei leggen alle vogels… cadeaubonnen! Dankzij de 
wedstrijd ‘Hou van mei’ van vzw Shopping & Centrum 
Roeselare ontvang je van 1 tot 31 mei in elke Roeselaarse zaak 
een bon per aankoop. Registreer die op de website en maak 
kans op cadeaubonnen die je in Roeselaarse zaken 
kan gebruiken. De totale prijzenpot bedraagt maar liefst  
10 000 euro aan cadeaubonnen. 

Sybille, Joke, Sanne, en Josefien testten dit 

voorjaar al de Instaroute uit.

5



Op de foto: Emma Stoj en Jacky Rogge

Het zit 
vanbuiten

Ook 2021 wordt een jaar van buiten leven, 
wandelen en elkaar veilig in de openlucht 
ontmoeten. Familie, vrienden en buren 
geven wat extra kleur aan dat buitenleven – 
al kun je met enkele ingrepen ook makkelijk 
zélf wat sfeer in het straatbeeld brengen.

Buurten #VANRSL



Met een gevelbankje maak je een gezellige plek.

Pak uit met je gevel
Meer kleur op straat impliceert niet meteen 
dat je met honderd liter roze verf en vuurwerk 
aan de slag moet. Ook kleine details zoals een 
opvallend huisnummer, originele brievenbus of 
uitnodigende deurmat brengen wat leven in de 
brouwerij. Schrijf je huisnummer voluit, zet het 
in het groot op de voordeur of laat het door een 
kunstenaar uit de buurt onder handen nemen.  

Buiten de lijntjes kleuren 

Een efficiënte manier om kleur én vakantiegevoel 
in je straat te brengen is verder kijken dan een 
baksteenrode, grijze of zwarte gevel. Groene 
tegeltjes, roze verf of gele crepi: iedereen kent wel 
de huizen waar je met een glimlach  
voorbij passeert. 

Belangrijk bij de keuze van de gevelkleur is de 
oriëntatie van je gevel. Een helwitte muur aan de 
zonkant zal een verblindend effect hebben, een te 
donkere gevel zal dan weer heel snel vervagen. 

Zet joe!

We hebben nooit zoveel aan de voordeur staan 
babbelen als de afgelopen maanden, en dan 
komt een gevelbankje al eens van pas. Wist je dat 
ongeveer elke gevel in de stad hiervoor geschikt 
is, en dat je dit makkelijk kunt aanvragen bij de 
Stad? Inwoners van Roeselare kunnen voor 88 
euro (incl. btw) een bankje laten installeren aan 
hun voorgevel. Via buurten.roeselare.be kun je 
je eigen bankje #VANRSL aanvragen. Wij zorgen 
voor de installatie, de buren voor de sfeer.

Een tegeltuintje voor beginners

Op basis van je standplaats is het belangrijk om 
een goeie plantenkeuze maken! Welke planten 
zijn ideaal? 

Zonnige gevel:  
meer dan 5 uren zonlicht per dag 

• Passiebloem
• Druivelaar
• Toscaanse sterjasmijn

Gevel in (half)schaduw:  
minder dan 5 uren zonlicht per dag 

• Clematis
• Wilde kamperfoelie
• Klimhortensia
 
www.buurten.roeselare.be
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De purperen pracht van Emma 
Stoj (69) Jacky Rogge (70) in de 
Weverijstraat

“Meer dan twintig jaar geleden deden wij een 
aanvraag voor een geveltuintje. Sindsdien is 
het hier een beetje uit de hand gelopen (lacht). 
Toen we dit huis kochten, was het eigenlijk een 
heel gewoon, vrij donker huis met doorsnee 
raamkozijnen en voordeur. Een rijhuis zoals er 
dertien in een dozijn zijn. Wij gingen toen al veel 
op stap in Nederland. Daar was het al ingeburgerd 
om je huis aan te kleden met bloemen, molentjes 
en poppen van stro. Daar hebben we het idee 
opgevat om dat thuis ook zo aan te pakken.”

Altijd anders

“Elk jaar kiezen we voor andere bloemen en 
andere kleuren. Onze gevel ziet er dus nooit twee 
jaar op rij hetzelfde uit. We hebben al bruidssluier 
gehad als beplanting, maar ook trompetbloemen 
en passiflora. Met die laatste is het vorig jaar 
misgelopen: we zaten vier maanden vast in Spanje 
tijdens de lockdown en lieten iemand anders de 
passiflora onder handen nemen. 

Daarbij zijn enkele belangrijke takken gesneuveld. 
Maar we bekijken het positief: nu is er weer ruimte 
voor iets nieuws.”

“De meeste decoratie maken we zelf. De 
bloembakken heeft mijn man bijvoorbeeld 
gemaakt. Ik heb ze dan beschilderd met patronen. 
Ook de kransen aan de deur zijn eigen makelij: 
het is creatief en budgetvriendelijk. De dingen die 
ik niet zelf heb gemaakt, vind ik in antiekwinkels 
of op rommelmarkten. De gordijntjes zijn echte 
kantklosgordijntjes, ik heb ze in vier soorten. En ja, 
ook vanbinnen is ons huis zo gedecoreerd. Zelfs 
ons tuinhuis is helemaal paars en versierd.” 

“Het is best veel werk om te 
onderhouden dus we lachen 
soms dat we naar een sober 
en strak appartement zullen 
verhuizen.” 

“We krijgen ontzettend veel reactie op onze gevel. 
Vanmorgen stond nog iemand foto’s te maken.  
Een buurvrouw liet recent nog weten dat ze onze 
gevel had gespot in de krant bij het regionieuws 
uit Lendelede rond geveltuintjes (lacht). Ook 
al zitten de foto’s van onze gevel intussen al in 
Rusland of Roemenië, ik vind het niet erg.”

Buurten #VANRSL
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Dag van de buren 
verrast je beste buur 
met een bloemetje
In 2021 gaat Dag van de Buren door 
op vrijdag 28 mei. Het wordt opnieuw 
een groots ontmoetingsfeest. Als de 
maatregelen het nog niet toelaten dat we 
met zijn allen onze stoel buiten zetten en 
aanschuiven voor iets lekkers, ondersteunt 
de Stad graag in het organiseren van een 
drempelaperitief in alle deelnemende 
straten. Hier wordt binnenkort verder over 
gecommuniceerd.

Registreer jouw straat nog voor 30 april via de 
website buurten#VANRSL en ontvang een 
promopakket met kaartjes en affiches om jouw 
buren uit te nodigen.

Fotowedstrijd

Win ook dit jaar een optreden van een 
animatiegroep of een verrassingspakket voor de 
buurt!  Wat moet je hiervoor doen? Neem voor 10 
mei een foto van jouw versierde stoel in de straat 
of een foto van de grote rode stoel die je kan 
vinden op het de Coninckplein. 

Zet je buur in de bloemetjes

Wil je die buur bedanken die jou het voorbije jaar 
enorm geholpen heeft? Via Dag van de buren 
kan je deze persoon in de bloemetjes zetten. 
Nomineer je buur via de website buurten#VANRSL 
en wie weet wordt hij of zij verrast op Dag van de 
buren. Laat ons vóór 1 mei 2021 weten waarom 
jouw buur het verdient om in de bloemetjes gezet 
te worden.

Alle info over deze acties op  
www.buurten.roeselare.be of op de 
Facebookpagina Buurten#VANRSL.

Groene gevels

Je hoeft niet per se een volledige voortuin 
met buxus en rozelaars aan te leggen om een 
beetje groen in het straatbeeld te brengen. Een 
straattegeltuintje met een klimplant tegen de 
gevel vraagt weinig inspanning en geeft toch een 
groen gevoel. En dat is niet het enige voordeel. 
Tussen de bladeren van de klimplant kunnen 
insecten en vogels hun nesten bouwen, de 
klimplant zuivert de stadslucht en is een  
natuurlijk isolatielaagje. 

Zijn ook je buren enthousiast om wat meer 
groen in de straat te brengen? De Stad biedt 
ondersteuning aan bij een buurtproject 
tegeltuintjes, en ook groenslingers zijn een optie. 
Daarbij groeien slingerplanten langs een kabel 
dwars over de straat. Een feestelijke manier om 
jouw buurt om te toveren tot een fleurige en 
gezondere plek om te wonen.

Alle info via buurten.roeselare.be. 
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“Een wit wijntje in Bar Giraf”
Als alles goed gaat, viert Mia Dewilde haar 66ste 
verjaardag binnenkort op een zonovergoten 
terras. “Dat zou het mooiste cadeau zijn”, lacht 
ze. Voor haar en voor haar man Bernard is het 
terras van Bar Giraf een vaste stop. “Of het nu hier 
is of op het terras van Viva Verne, wij gaan er om 
te genieten. Je voelt je daar toch op vakantie? 
Wat hebben we de terrassen gemist! Of we nu 
richting stad trekken of naar zee, wij gaan altijd 
ergens binnen. Met een vriendin gaan shoppen 
in Roeselare om dan rond 16u een tafeltje uit te 
kiezen voor een aperitief, dat zijn hoogdagen! Ook 
op dinsdag combineren we de wekelijkse markt 
altijd met een drankje achteraf.”

Verlangen 
naar de 

terrassen

Op de foto: Mia Dewilde

Door de ogen van



“Eerst een koffie en dan  
een pintje in Den Trap”

Frank Dejaeghere woont niet ver en het kriebelt 
om het terras van In Den Trap nog eens op te 
zoeken. “We zitten graag op het Stationsplein. 
Zeker in het weekend wandelen mijn vrouw en 
ik graag tot aan den Trap voor een koffietje. Eerst 
een koffie, dat is onze vaste gewente. Daarna een 
pintje voor mij en een wijntje voor Odette.” Frank 
heeft de Roeselaarse horeca gemist. “Zeker in 
het begin! Een kennis van ons lag in coma door 
covid en dan word je wel met de neus op de feiten 
gedrukt dat de maatregelen echt nodig zijn.  

Maar het heeft nu lang genoeg geduurd 
Binnenkort gaan zowel mijn vrouw als ik op 
pensioen. Dat moeten we toch kunnen vieren op 
een terras?”

“Een frisse Rodenbach in Het 
Bourgondisch Kruis”

Een zondagse rit van 70 kilometer zonder 
stop achteraf, dat is niet hetzelfde. Ook WTC 
De Bevernaar snakt naar de heropening van 
de terrassen. “Het pintje achteraf is niet het 
belangrijkste van onze rit, maar we missen 
het zeker”, vertelt Wannes Reynaert. Via zijn 
schoonvader Dominique rolde hij de wielerclub 
binnen. “Op zaterdag en zondag starten we vrij 
vroeg voor een flinke rit. Als je dan achteraf kan 

afsluiten op terras, dan is onze training nog zo 
geslaagd.” Tijdens de week studeert Wannes in 
Gent. “Ik ben 23 dus mijn zwaarste uitgaansjaren 
zijn al achter de rug, maar het blijft ook daar 
bevreemdend stil zonder horeca.”

“Desperados met limoen  
in café Romen” 

Tijdens de eerste lockdown was Thai Vercaigne 
nog zwanger van Bonnie en nu kijkt ze er dubbel 
zo hard naar uit om met de twee dochters op 
zwier te gaan. “Wij stoppen heel graag in Café 
Romen. Een aperitiefje na de markt op een 
congédag, of afspreken met vrienden in het 
weekend… de kindjes lopen hier rond op het 
terras en wij zitten op ons gemak. Een Desperados 
met limoen of een rosé met ijs en een tafeltje in 
de zon. Dat het maar rap zomer is!”
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Opgroeien in RSL

Voor je vermoedt dat we een hopeloos 
achterhaalde lichtbron gaan promoten: de 
Week van de Groeilamp is de nieuwe naam voor 
wat tot vorig jaar de Week van de Opvoeding 
genoemd werd. De campagne van onder 
andere de Gezinsbond en het Expertisecentrum 
Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse 
Overheid wil mensen laten nadenken over hoe 
ze een omgeving creëren waar het goed is voor 
kinderen en jongeren om op te groeien. 

Dat gaat over meer dan omgaan met een 
woedeaanval van je kleuter in de supermarkt of 
felle discussies over schermtijd met je pubers. 
Naast de theorie en opvoedingsboeken kan 
ook de omgeving waarin een kind opgroeit een 
lichtpunt zijn.

Ook wij laten als Stad graag ons licht schijnen op 
de plekken die voor jou als ouder, grootouder 
of andere opvoeder interessant kunnen zijn. It 
takes a village to raise a child, maar een stad is 
misschien nog beter? 

1. Relaxed borstvoeden

In de allereerste maanden met je kindje draait 
het meer om ‘voeden’ dan om ‘opvoeden’, al kan 
precies die zorgende drukte voor jonge ouders 
een hindernis zijn om de stad in te trekken. Bij 
Mamado in de Wallenstraat vind je een relaxruimte 
waar je je baby in alle rust kunt voeden.  
www.mamado.be

2. De boom in met dat tutje

De kleurrijkste boom van Roeselare staat in het 
Noordhof én bloeit het hele jaar door. Heeft je 
kleuter moeite met het afscheid van de fopspeen? 
Een ritueeltje aan de boom vol tutjes kan 

misschien het juiste pedagogisch verantwoorde 
duwtje in de rug betekenen.  
Noordhof, ter hoogte van ingang Kattenstraat

3. Spelenderwijs uitlaten

Toch even uit je kot met de kleuters? De stad telt 
meer dan 70 speelpleinen en -plekken, verspreid 
over alle wijken en deelgemeentes. Op de website 
Spelen in de Stad kun je een geüpdatete versie van 
de digitale speelkaart downloaden om je kroost 
subtiel maar efficiënt af te matten. 
jeugd.roeselare.be

4. Delen tegen het vervelen

Variatie is de beste remedie tegen verveling. 
Via Mini Velo leen je goedkoop een kinderfiets 
voor een bepaalde periode. Alle kinderen van 2 
tot 13 jaar die in Roeselare wonen kunnen een 
beroep doen op de fietshuurdienst. Ook de 
speelgoed-uitleendienst ‘GOED’ is een efficiënte 
en duurzame manier om regelmatig het aanbod 
thuis te veranderen.  
Aanmelden voor een Mini Velo kan bij Eco-Velo 
op het Stationsplein. De Spelotheek GOED vind 
je in de Noordstraat 155. Reserveren kan via 
deelenspeelgoed.be 

5. We maken een wandeling   
 vanavond!

Nooit hebben we zoveel gewandeld als het 
afgelopen jaar, al is het niet altijd makkelijk om ook 
de jongste leden van het gezin te motiveren. Maar 
er zijn ook wandelingen die de kleine stappers 
écht plezant vinden. 

Via de Instagrampagina @schattentocht_vanrsl 
kun je tot eind mei op zoek naar Beire de beer, en 
ook in het Bergmolenbos kun je het hele jaar door 
een gratis familiespeurtocht doen.  
Een overzicht van alle wandelingen voor 
kinderen vind je op visitroeselare.be.

6. Het loopt weer op wieltjes

Ondanks de schatten onderweg toch een kleuter 
die besluit om zich halfweg de wandeling in 
kleermakerszit op de grond te installeren?  

16 - 23 mei - Week van de Groeilamp

Eerste hulp bij 
opvoedingsvragen
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Aan de twee buggypunten in Roeselare kun je elke 
dag een kinderwagen lenen tussen 7 en 22 uur. 
Vooraf reserveren is niet nodig. 
Je vindt een buggypunt aan ARhus op De Munt 
en in het station. Het buggypunt is opnieuw 
open na de coronaperiode.

7. Het beste van twee werelden

Pubers van hun scherm wegsleuren voor een 
ouderwetse berenzoektocht is misschien wat 
ambitieus, maar de Instagramroute in het centrum 
van de stad verenigt het beste van twee werelden. 
En je houdt er nog leuke familiefoto’s aan over. 
Plannetjes voor de Instaroute #vanrsl vind 
je op verschillende locaties in de stad, of je 
downloadt de route online via visitroeselare.be. 

8. Zien studeren doet studeren

Jongeren motiveren om te blokken kan in 
de coronatijd extra uitdagend zijn. Wist je 
dat studenten altijd in ARhus of Vives terecht 
kunnen om samen te studeren, ook buiten 
de examenperiodes? Tijdens de blokperiodes 
worden extra plaatsen ingericht om samen te 
blokken. Op de website van Stad Roeselare vind 
je meer info over de studeerpunten tijdens de 
examenperiode. 

9. De pauzeknop

Ondanks al deze levensreddende opvoedingstips 
in de stad heeft elke ouder af en toe nood aan 
een pauze. Er zijn verschillende opties om een 
betrouwbare en lokale babysit te zoeken: de 
stad Roeselare zit in het digitale aanbod van de 
kinderoppasdienst van de Gezinsbond, maar ook 
via een app als Bsit kun je in contact komen met 
bereidwillige oppassers uit je buurt.  
www.kinderoppasdienst.be voor de oppasdienst 
van de Gezinsbond, de app Bsit is gratis  
te downloaden.

10. Serieuze vragen

Toch nog een prangende opvoedingsvraag? 
In Roeselare zijn vijf infopunten Opvoeding 
waar je terecht kunt met al je prangende 
opvoedingsvragen – van baby’s die maar niet 

doorslapen, woedende kleuters in de supermarkt 
tot tieners in een identiteitscrisis. Voor elke vraag 
kun je één tot vijf gesprekken aanvragen met een 
professionele ondersteuner – dit advies is gratis. 
Alle infopunten Opvoeding vind je op de 
website huisvanhetkindroeselare.be.
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Vlot naar Expo Roeselare.

Alles staat er klaar voor de inwoners uit Roeselare, 
Staden, Hooglede, Moorslede, Ardooie en 
Lichtervelde. 

• Met de fiets rijd je tot aan de voordeur. 
• Voor wagens is er een ruime parking op de site.
• Kom je met de bus? Plan dan je route op 

voorhand via www.delijn.be/nl/routeplanner. 
Zowel Stadslijn 1 als Lijn 30 rijden tot aan de 
halte Roeselare Hallen. Ook de belbus 38 
Hooglede-Staden of 78 Ardooie-Lichtervelde, 
kan voor sommige inwoners uit Roeselare 
handig zijn. 

Vervoersproblemen?

Geraak je niet op eigen kracht in Expo Roeselare? 
Ook niet met de hulp van familie, buren of 
kennissen? 

Bekijk dan de dienstverlening van de Minder 
Mobielen Centrale Roeselare of van de 
taxibedrijven.

De Minder Mobielen Centrale Roeselare

• Je reserveert minstens 2 dagen op voorhand 
 je rit.

• Je belt naar 051 24 85 13 (op werkdagen tussen 
9 en 12u) of stuurt een e-mail naar  
mmc@motena.be.

• De rit van je woning naar Expo Roeselare en 
terug kost 10 euro, waarvan de Stad 5 euro 
betaalt. Jij betaalt als gebruiker dus 5 euro aan 
de chauffeur. Voor wie al lid is van de Minder 
Mobielen Centrale, gelden de gebruikelijke 
tarieven. 

Taxibedrijven 

• Op www.roeselare.be/vaccinatie vind je een 
lijst van alle taxibedrijven die meewerken aan dit 
systeem en de spelregels.

• Je reserveert je rit bij een taxibedrijf.
• De rit van je woning naar Expo Roeselare en 

terug kost 20 euro, waarvan de Stad 5 euro 
betaalt. Jij betaalt als gebruiker dus 15 euro aan 
de chauffeur.

Vaccinatie 

Voor een prikje naar 
Expo Roeselare
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Heidi Flamand - 46 jaar 
Travel Designer bij Best of Travel  
… zodat ik zelf terug op ontdekking kan gaan naar 
verre oorden en ook de reisdromen van mijn 
klanten opnieuw kan waarmaken. Reizen is  
mijn passie!

Vaccinatie 

Ik laat me vaccineren...
Er zijn heel wat goede redenen om je te laten vaccineren tegen COVID-19. Je blijft zelf 
gespaard van dat akelige beestje, je redt levens én je beschermt je geliefden. Wat wil een 
mens nog meer? 

Brigitte Vanwalleghem - 63 jaar 
Collectiemedewerker in Arhus 
… omdat ik verlang om mijn familie te kunnen 
omarmen en samen weer op familieweekend 
te gaan. Ook om de activiteiten met mijn 
tweede familie van de Oud-Scouts te kunnen 
heropstarten en iedereen terug te zien.

Edwin Parrein - 70 jaar 
Banketbakker op rust 
… zodat ik snel opnieuw mijn kleinkinderen kan 
knuffelen, mijn sociale contacten kan hervatten en 
op reis kan met de camper. Hoe rapper, hoe liever!

Thomas Witdouck - 33 jaar 
Leerkracht Lichamelijke Opvoeding in VMS 
… zodat we snel weer een feestje kunnen bouwen 
op volle pleinen. Van Dag van de Jeugdbeweging 
over het Vat van Rodenbach tot een match van de 
Rode Duivels op het EK! 

15



Vragen? 

• Meest actuele info vind je steeds op www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen.

• Vragen over het vaccinatiecentrum in Roeselare: 051 27 23 14 en www.roeselare.be/vaccinatie.  

Of via e-mail vaccinatie@roeselare.be.

• Medische vragen over het vaccin en jouw gezondheid? Bel eerst je huisarts. 

• Andere vragen voor stad Roeselare: bel het gratis nummer 1788.

Vaccinatie 
Stap per stap in het 
vaccinatiecentrum
Op de dag van jouw vaccinatie, word je in Expo Roeselare verwacht. 
Alles staat er klaar, zodat de prikjes vlot kunnen gezet worden.  
 
Eens je binnenkomt, wijst alles zichzelf uit. Er staan overal vrijwilligers en 
stewards die je de juiste weg tonen. En voor wie zich wil voorbereiden, zetten 
we hier alles op een rijtje.

1 2
3

Is je temperatuur 
verhoogd?  

 
Dan wordt er je gevraagd om 

een nieuwe afspraak 
 te maken.

Aanmelden met jouw 
identiteitskaart 

 
Je toont jouw identiteitskaart. 
Je krijgt een vaccinatiekaartje 

en er wordt je gezegd naar 
welke vaccinatielijn je mag 

verder gaan.

Gesprek met 
verpleegkundige 

 
Een verpleegkundige stelt je 
een paar vragen over jouw 

gezondheid. Ook over welke 
medicatie je neemt. Weet je 
dat niet uit het hoofd? Neem 

dan zeker een  
spiekbriefje mee!
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4 5 6
Je krijgt een prikje

Een dokter geeft je een prikje 
in de bovenarm.  Als je iets 
met korte mouwen draagt, 
is dat gemakkelijk. Je krijgt 
ook jouw vaccinatiekaartje 

ingevuld terug. 

Je rust even uit

Je mag 15 minuten wachten 
in de wachtruimte. Een 

dokter houdt er een oogje in 
het zeil.

Je kan naar huis

Voel je je prima na het 
kwartier rust? Dan kan je naar 

huis vertrekken.

Bedankt dat jij je liet 
vaccineren!

Rolstoelen

Er zijn voldoende rolstoelen 
beschikbaar aan de ingang. Maak 

er gerust gebruik van!

Ontsmetting

Je zal doorheen je parcours 
verschillende keren je 

handen ontsmetten. Ook alle 
stoelen krijgen een continue 

ontsmettingsbeurt.

Vrijwilligers /  
juiste weg tonen

Dank je wel aan de dokters, 
verpleegkundigen, apothekers, 

stewards, vrijwilligers, … die alles in 
goede banen leiden! 

• Je hebt thuis een oproepingsbrief ontvangen. Jouw afspraak kan je online bevestigen, annuleren of verplaatsen. 

• Als dit echt niet lukt en er is niemand die dit voor jou kan doen, bel je naar callcenter op 051 27 23 14. 

• Nog geen brief ontvangen? Graag nog even geduld tot jouw groep aan de beurt is. 

• Ben je vlot beschikbaar voor een reservelijst? Vul jouw gegevens in op de overheidswebsite www.QVAX.be, 

de centrale reservelijst van vaccins. Je hoeft geen contact op te nemen met het vaccinatiecentrum.!
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Het gezin van Lodewijk en Annelore was 
meteen enthousiast. “Toen we op sociale 
media lazen dat Stad Roeselare en ARhus 
meededen aan een grote waterchallenge, 
heb ik ons direct ingeschreven.”

“We doen graag mee aan zo’n acties. De Water 
Challenge@home is een initiatief van Join for 
Water, de enige ngo in België die zich voluit focust 
op water. Wij waren heel erg benieuwd naar de 
wekelijkse opdrachten en naar wat we konden 
leren over het zuinig omgaan met water. Want 
met drie kinderen in huis is dat een hele uitdaging! 

Tijdens de verbouwingen aan ons huis stonden 
we al stil bij wat we allemaal konden aansluiten op 
regenwater. Om meer mogelijkheden te hebben, 
is onze regenput dan ook groter geworden 
dan origineel voorzien. Ondanks onze grotere 

regenput, was ons regenwater al een aantal keer 
op. De laatste jaren kennen we toch steeds meer 
periodes van droogte. Dat doet ons wel nadenken 
over zuinig omgaan met water. Dat proberen we 
ook bij te brengen aan onze drie kinderen. Zo 
leren we hen bijvoorbeeld het water niet te laten 
lopen wanneer ze hun handen wassen of tanden 
poetsen.  

Water Challenge@home helpt je om je bewust te 
worden van hoeveel water je gebruikt. Je staat 
er niet bij stil dat er bij alles wat je eet en drinkt, 
maar ook bij wat je draagt, liters water verbruikt 
worden. De eerste opdracht van de challenge was 
om enkel kraantjeswater te drinken en geen water 
meer uit flessen. Dat wordt in de toekomst de 
grootste uitdaging: goed nadenken over wat we 
kopen. En minder lang proberen douchen ;-)”

Lodewijk, Annelore, 
Ella-Marie, Médard en 
Amélie doen mee aan de 
waterchallenge.

Check zeker de  
waterbesparingstips op  
www.waterchallenge.be!

Water Challenge@home 

“Met drie kinderen is zuinig 
omspringen met water een uitdaging” 

Op de Foto: Lodewijk, Annelore, Ella-Marie, Médard & Amélie
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Een park is een plek om gezellig te picknicken, van 
het lekker weer te proeven of te spelen. En wie 
weet maak je een verrassende ontmoeting mee. 
Dat mochten we zelf ervaren toen we in Park van 
de Walle Victor en zijn broer Lucian ontmoetten.

Victor Negru (16) en zijn broer Lucian Negru (5) 
komen vaak naar Park van de Walle. Anderhalf 
jaar geleden verhuisden ze van Moldavië naar 
Roeselare. 

Ze wonen op een appartement, dus is het park 
de ideale plaats voor Lucian om te fietsen. Lucian 
houdt er ook van om samen met zijn broer 
naar de eendjes te kijken. Even in de natuur zijn 
doet deugd! Ook het Geitenpark is een geliefde 
natuurplek van de broers. Een tip van Victor: maak 
eens gebruik van de fitnesstoestellen en sport in 
de buitenlucht. 

In het begin van de eerste lockdown kreeg het 
Geitenpark voor Victor zelfs een speciale invulling: 

“Judo in het park! Plezant, 
behalve de groene vlekken op 
onze witte kleren (lacht)”

“Als hobby beoefen ik judosport. Door corona 
konden we de judotrainingen helaas niet meer 
binnen laten doorgaan, waardoor we op zoek 
moesten naar een alternatief. Mijn judotrainer 
vond het Geitenpark de ideale plek om daar 
onze judolessen voort te zetten. Helaas bleek dat 
achteraf niet zo’n goed idee te zijn. Onze witte 
kleren zagen op de duur zwart en groen in plaats 
van wit.”

Dag van het Park 
Zondag 20 juni 

Ontdek de natuur van 5 mooie parken 
op een bijzondere manier. 

Bekijk het gratis programma op  
www.klimaatswitch.be.

Dag van het Park 

Parkpraat
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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 

@olga.bredikhina.photo

@girl.goeswest

@patrick19562021

@bernard_buyse@helena_das

@patrick1956202120



@paul.bechea

@chaplinsdogcare @rockinrobain

@heleen_vlb

@lillou_x_

21



In het kort

Maak makkelijk een  
afspraak met de Stad
Een identiteitskaart nodig? Trouwplannen? Een 
adres wijzigen? Maak een afspraak met de Stad. Met 
een afspraak op zak ligt je dossier meteen voor je 
klaar, wanneer het jou past. Bovendien hoef je niet 
te wachten: 95% van onze bezoekers is binnen  
de 5 minuten aan de beurt.

De stadsdiensten werken op 
afspraak

Een afspraak maken doe je in een-twee-drie: surf 
naar www.roeselare.be/afspraak of bel het gratis 
nummer 1788.

Een afspraak gemaakt? Kijk goed na op je 
afspraakbevestiging waar je moet zijn. Door de 
renovatie- en bouwwerken sluit het stadhuis 
tijdelijk de deuren. Je vindt de nieuwe locaties 
onder meer in ARhus op De Munt en in de 

Delaerestraat 41. Het Welzijnshuis en de Stedelijke 
Ateliers blijven open op hun bestaande locaties.

Vraag documenten aan  
vanuit je zetel

Wist je dat je heel wat zaken gemakkelijk van thuis 
uit kan regelen, aanvragen of doorgeven? Bekijk 
het overzicht van onze onlinediensten op  
www.roeselare.be/digitaal-loket. Makkelijk,  
snel en veilig!

Schrijf je in voor gratis online sessies 
van MIROM 
 
Leren hoe je beter omspringt met water, 
thuiscomposteert of aan urban gardening doet? 
Meer weten over bewuster eten kopen of voedsel 
bewaren? 
 
Afvalintercommunale MIROM organiseert 10 gratis 
online infosessies over deze thema’s. 

www.mirom.be/activiteiten

Meld discriminatie op de huurmarkt  

Zoek je een huurwoning en ervaar je dat een 
eigenaar niet aan jou wil verhuren door je 
afkomst, huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid, vermogen, steun die je ontvangt 
van het Welzijnshuis,…? Vermoed je dat je 
gediscrimineerd wordt? Wil je dit melden aan 
UNIA maar weet je niet hoe? 

Een medewerker van het lokale meldpunt kan je 
helpen met je melding. Maak een afspraak zodat 
je samen het aanmeldingsformulier kan invullen. 

Antennepunt Stadhuis  
Dienst Wonen 
051 26 22 60 
wonen@roeselare.be 

Antennepunt Welzijnshuis  
051 80 59 00 
welzijnshuis@roeselare.be 22



Word Tuinranger 
Ben jij een hobbytuinier met een hart voor de 
natuur? Wil je tijd maken om je passie te delen? 
Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken! Een 
Tuinranger gaat langs bij mensen die hun tuin, 
koer of balkon natuurvriendelijker willen inrichten. 
Jouw tips en tuinadvies op maat helpen daarbij. 

Dat doe je niet alleen, want elke Tuinranger 
krijgt een opleiding, véél hulpmiddelen en 
documentatie. Bovendien maak je deel uit van 
een hecht team. 

Geïnteresseerd?  
Kom naar de infoavond op dinsdag 22 juni 2021.
Inschrijven en meer informatie op 

www.tuinrangers.be/word-tuinranger

Genoten van een dagje in de natuur? 
Doe snel de tekencheck 
Van een tekenbeet kan je ziek worden. Controleer 
jezelf daarom altijd nadat je in de natuur geweest 
bent of in de tuin hebt gewerkt. Tekenbeet gezien? 
Verwijder de teek rustig en in één beweging. 

Meer informatie en adviezen lees je op 
tekenbeten.be.

“Ik kan niet stoppen met roken. Ik 
heb het al eens geprobeerd!” 
Elke poging brengt je dichter bij stoppen met 
roken. Gemiddeld heeft een roker 5 à 7 pogingen 
nodig vooraleer hij definitief stopt met roken. Hoe 
vaker je een ernstige poging onderneemt, hoe 
groter de slaagkans. Wist je dat na 48 uur stoppen 
je smaak en reuk verbeteren en dat na 1 jaar je 
risico op een hartaanval met de helft gedaald is? 
Een extra bonus: een gemiddelde roker heeft na 
15 jaar stoppen met roken maar liefst 25.000 euro 
uitgespaard!

Hulp nodig bij het stoppen met roken? Surf naar 
www.tabakstop.be of bel gratis 0800 111 00.
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Ik laat me vaccineren...

… zodat ik terug training kan geven 
aan de ganse meerkampgroep van 
KAVR. Zodat iedereen terug samen kan 
sporten en plezier heeft!

En jij, wat is jouw goede reden 
om je te laten vaccineren?


