Uitzonderlijk in gedrukte versie

Ontdek snel binnenin!

Dromen worden werkelijkheid?
De voorbije weken en maanden kon je via allerhande kanalen jouw dromen voor het Roeselare van de toekomst formuleren.

Alcoholcontroles
op de Mandel: De
communicatiedienst
van politiezone RIHO
kondigt alcoholcontroles aan voor alle
watertaxi’s tijdens het

Onder het motto ‘alles kan beter’ en ‘niets is onmogelijk’ kregen we de wildste plannen, dromen en wensen binnen. Van heel
realistische en praktische tips tot bevlogen futuristische fantasieën. Zoveel inwoners, zoveel dromen zou je denken... en toch, toch
merkten we dat er bepaalde clusters ontstonden. Dat er verschillende rode draden liepen doorheen de dromen die jullie met
ons deelden. Aan de hand van die clusters voerden we op zaterdag 28 april verschillende stadsdebatten. Met jongeren en
ouderen. Met mannen en vrouwen. Met werkenden, studenten en gepensioneerden. Met inwoners en bezoekers van de stad.

batjesweekend.
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Vandaag bezorgen we je zoals beloofd ‘jouw krant van de toekomst’. Het is de krant zoals die er zou kunnen uitzien in 2030.
Feestelijke opening

In een stad die veranderd werd volgens jullie dromen. Deze krant is geen statement of de vertaling van een politieke keuze

van de ecobrug
tussen het Sterrebos
en de Kleiputten:

maar de weerslag van de droomsessies, de ideeën uit de ideeënbox en de stadsdebatten. De nu nog ﬁctieve artikels over het
denkbeeldige Roeselare in het jaar 2030 geven weer wat er nu leeft onder de bevolking en de bezoekers van onze stad. Of de

dinsdagavond werd
de gloednieuwe
ecobrug feestelijk
geopend.

beschreven situaties werkelijkheid worden, zal de toekomst uitwijzen. En zal afhangen van de keuzes die wij allemaal maken.
We willen in elk geval iedereen bedanken die mee gedroomd heeft over onze stad. Veel leesplezier!
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Het Roeselaars Huis
in Beijing beleefde
vorig weekend
absolute records qua
bezoekcijfers.
Directeur Jack
Vanhove legt uit
hoe dat komt.
pag. 7
Korenbloemwijk wint
ﬁnale van Roeselare
Zonder Grenzen: de
jaarlijkse interwijkencompetitie was er
weer eentje om
duimen en vingers bij
af te likken.
pag. 14

Ook in 2030 maken wij
ÙW keuken!
Belgische kwalitatieve keukens op maat,
aan een heel scherpe prijs!
Roeselare

Meensesteenweg 320h
051 20 50 15
Altijd open op zondag, gesloten op woensdag

www.dovy.be
SCHRIJF JE IN VOOR EEN BEDRIJFSBEZOEK!

Ga langs in een Dovy-toonzaal in je buurt, kies een datum en ontdek zèlf hoe een èchte Belgische maatkeuken gemaakt wordt!
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Voor het 3e jaar op rij 0 kilometer
ﬁle in het centrum van Roeselare
Afgelopen donderdag presenteerde de Roeselaarse schepen van mobiliteit Simons trots het mobiliteitsrapport
van 2029. Het opvallendste resultaat is zonder twijfel het feit dat het centrum van Roeselare nu al 3 jaar op rij
ﬁlevrij is. Een combinatie van verschillende maatregelen en het groeiend aantal thuiswerkers liggen aan de
basis van die evolutie. Lize Bogaert, een jonge mama uit Roeselare kwam getuigen.
Thuiswerk
De invoering van watertaxi’s, de kilometerkaart, de elektrische ﬁetsen, het gloednieuwe metronet, de
verkeersvrije markt, … Roeselare heeft kosten noch moeite gespaard om het ﬁleprobleem op te lossen. Dat
werpt duidelijk vruchten af. Sinds halfweg de jaren 20 zagen we het ﬁleprobleem jaar na jaar afnemen,
zelfs in die mate dat we de laatste 3 jaar het centrum van Roeselare “ﬁlevrij” mogen noemen. “De combinatie
van de verschillende maatregelen heeft zeker zijn effect gehad”, zegt schepen van mobiliteit Simons, “maar
uit de cijfers blijkt dat vooral het groeiende aantal thuiswerkers verantwoordelijk is voor die positieve evolutie.”
Veilig op de ﬁets
Cijfers zijn één ding, maar ze zeggen weinig over het reële effect van het mobiliteitsplan. Daarom liet men Lize
Bogaert getuigen. Dat deed ze met veel overtuiging en aan de hand van enkele leuke ﬁlmpjes die duidelijk
lieten zien hoe veilig het ﬁetsen is in Roeselare. We kregen haar zoontje Bas te zien die vrolijk en zorgeloos door
het centrum van Roeselare ﬁetst op weg naar opa en oma.
Wil je zelf het jaarrapport en de ﬁlmpjes bekijken, surf dan naar www.mobiliteit.roes. (FC)
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Vervalser van kilometerkaarten
opgepakt
Het succes van de vorig jaar ingevoerde kilometerkaart heeft helaas ook een negatieve kant. Maandag werd S.B., een aan lager
wal geraakte zakenman uit Roeselare, opgepakt met een vervalste
kilometerkaart op zak. De man werd veroordeeld tot een alternatieve werkstraf in het ﬁetsatelier van Mariasteen.
Voor wie nog niet vertrouwd is met de kilometerkaart: het is een
erg handig en eenvoudig principe. Je laadt je smartphone op via
www.kilometerkaart.roes. Eén enkele kilometer kost je 5 eurocent.
Met je kaart kan je overal terecht: bij de watertaxi’s, aan de ophaalpunten voor elektrische ﬁetsen, op de elektrische riksja’s, in de
zeppelin, in de metro, enzovoort. Eén eenvoudige “tap” aan de kilometerpaal bij het in- en uitstappen, en je verplaatsing is betaald.
Die verplaatsing mag zowel lokaal, regionaal als nationaal zijn. Bovendien is de aankoop van kilometers ﬁscaal aftrekbaar omdat dit
project kadert in het nationale mobiliteitsplan.
Sinds de invoering van de kilometerkaart hebben al 22.459 inwoners van Roeselare, of zo’n 20 procent van de bevolking, van het systeem gebruik gemaakt. Samen kochten ze ruim 34 miljoen kilometer
aan. Dat heeft er voor gezorgd dat de druk op ons verkeersnetwerk
sterk is afgenomen.
De gebruikers zijn over het algemeen erg positief over de kilometerkaart, al wordt hier en daar wel aangehaald dat het tijd wordt om
deze ook toegankelijk te maken voor de nieuwere informatiedragers zoals de BIPAD (Built-in Personal Assistant Device), hét nieuwe
gadget dat de smartphone langzaam van de markt verdringt.

4 km

Femke Gielen, woordvoerder van de lokale politie laat weten dat
misbruik van de kilometerkaart vrij zeldzaam is. De kostprijs is zo laag
dat vervalsing de moeite niet loont. Bovendien is elke kilometer die
wordt opgeladen geregistreerd. Zo kan nadien nagegaan worden
waar, hoe en wanneer deze werd ingezet. Gebruikers van kilometerkaarten waarmee geknoeid werd, vallen dan ook direct door de
mand. (BD)

3 km
2 km
1 km
0 km
2015 2018 2021 2024 2027 2028 2029 2030

Alcoholcontrole met nultolerantie
voor watertaxi’s op de Mandel
De communicatiedienst van politiezone RIHO kondigt alcoholcontroles aan voor alle watertaxi’s tijdens het batjesweekend.
De vrij recente watertaxi’s zijn een dusdanig succes dat het bootverkeer op de Mandel tijdens piekmomenten af en toe behoorlijk
druk kan worden. “Voorlopig zijn er nog geen ongelukken gebeurd
en dat willen we zo houden”, laat Hannah Claes van de communicatiedienst weten. “Het is niet de bedoeling om het publiek af te
schrikken, de watertaxi’s zijn nog altijd dé manier om na een nachtje stappen veilig thuis te raken, maar we willen de aandacht voor
verkeersveiligheid niet laten verslappen.”
De chauffeurs van de watertaxi’s zijn blij met deze actie. “We
hadden al een goede naam bij het publiek als veilige en vooral
stille manier van verplaatsen” laat Wout Adams, voorzitter van de
Vereniging voor Watertaxichauffeurs, weten. “Dit kan onze reputatie
enkel ten goede komen.” (KD)

ACTUEEL / 3

— vrijdag 7 juni 2030

Opening 500ste ﬁetslaadpunt aan De Tasse
Het feestcomité van de Tasse en het college van burgemeester en schepenen nodigt iedereen vriendelijk
uit naar de opening van het 500ste ﬁetslaadpunt in
Roeselare, nu zondag 9 juni vanaf 14 u.
We zijn allemaal vertrouwd met de elektrische ﬁetsen en
de bijhorende ﬁetslaadpunten. Ondertussen zijn er al 499
dergelijke laadpunten in Roeselare en de deelgemeenten. Nu komt er dus een 500ste bij en dat willen ze niet
ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom wordt, samen

met het feestcomité van De Tasse, een groots openingsfeest opgezet. Om 14 u. worden de festiviteiten geopend
door Bandit die klassiekers uit zijn oeuvre brengt. Daarna
is het tijd om de beentjes te strekken met “bal populaire”
een leuke en nostalgische dubstepdansinitiatie voor het
gehele gezin. Ten slotte kan je meesmullen van de
laserbarbecue (graag inschrijven voor zaterdagmiddag). En daarna, veilig naar huis met de elektrische ﬁets!
(KD)

Nieuwe petﬂessenspeeltuin in
Krottegem
Dankzij een project van het Koning Filip Fonds kwam er een
heuse petﬂessenspeeltuin naast de lokalen van de scouts
van Krottegem. De petﬂessenspeeltuin bestaat volledig uit
gerecycleerde petﬂessen die de scouts zelf hebben ingezameld in de buurt en tijdens het werkjaar.
Volwassen begeleider van de scouts Bent Claessen vertelt:
“Toen we de kans kregen om in dit project mee te stappen
hebben we geen seconde geaarzeld. Het was een leuke
manier om iets constructiefs te doen met de petﬂessenafvalberg die steeds groter wordt.” De speeltuin zelf is een opvallend ontwerp van de West-Vlaamse kunstenaar Bob Hendrix.
We vroegen ons af of een dergelijk bouwwerk niet voor gefronste wenkbrauwen zorgt in de buurt, maar Bent stelt ons
gerust: “Helemaal niet. Iedereen is heel erg enthousiast over
deze speeltuin. We kregen zelfs al aanvragen om hier privéfeestjes te organiseren. Maar daar geven we voorlopig niet
aan toe.”
Wie zijn kinderen mee wil laten genieten van de speeltuin,
zal ze dus bij de scouts moeten inschrijven. Maar snel zijn
is de boodschap. Bij de meeste Roeselaarse jeugdbewegingen is er een wachtlijst van een tweetal jaar. (FVDW)

Plannen nieuwe randparking
in Kachtem
Bij de presentatie van het mobiliteitsrapport van 2029 (zie
vorige pagina), had schepen van mobiliteit Simons nog
een leuke primeur in petto. Er zijn plannen voor een nieuwe
randparking nabij Kachtem. De exacte locatie ligt nog
niet vast. Maar hij kon ons alvast verklappen dat het de
bedoeling is de huidige P+R capaciteit te verdubbelen.
Goed nieuws dus voor de pendelaars die vanuit Izegem en
Ingelmunster dagelijks naar onze stad afzakken.
Net zoals de recent bijgebouwde randparking in Oostnieuwkerke, zou het gaan om een volledig overdekte parking
die onopvallend in het bestaande landschap wordt
geïntegreerd. Er wordt gezorgd voor een vlotte aansluiting
op de pendelbussen, de watertaxi’s op de Mandel en het
metronet. Uiteraard wordt er ook een ﬁetslaadpunt voorzien.
Nog voor het eind van dit jaar krijgen we de eerste plannen
te zien, liet Simons nog optekenen. (KD)

NIEUW

TE HUUR

Comfortabel shoppen met de bakﬁets:
dé trend van 2030!
ELEKTRISCHE STADSBAKFIETSEN

Huur een elektrische stadsbakﬁets
voor 2 euro per dag!
• Ideaal om boodschappen
te vervoeren
• Goedkoop
• 100% groen

www.stadsbakﬁetsen.roes

ontdek vandaag de collecties van morgen
Brugsesteenweg 550, 8800 Roeselare - 051 24 52 38 - www.bekult.be - Surf ook naar onze G!
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Feestelijke opening van de ecobrug
tussen het Sterrebos en de Kleiputten
Dinsdagavond werd de gloednieuwe ecobrug tussen het

menselijke slachtoffers mogen dan al in de laatste tien

Sterrebos en de Kleiputten feestelijk geopend in het bijzijn

jaar sterk afgenomen zijn, de vele omvergereden dieren

van Vlaams Minister van leefmilieu, natuur en cultuur De

op de ringweg waren

Ridder, het voltallige college van burgemeester en schepe-

veel mensen een doorn

nen en een honderdtal buurtbewoners. Na de ingebruikna-

in het oog. Dat probleem

me van de voetgangersbrug aan de Moorseelsesteenweg

zou nu voorgoed van de

eind vorig jaar, is hiermee de laatste fase van de plannen

baan zijn. De opening

voor de groene gordel rond Roeselare gerealiseerd.

werd afgesloten met een
bio-receptie,

aangebo-

Onder een stralende zon werd dinsdagavond de ecobrug

den door de Roeselaarse

tussen het Sterrebos en de Kleiputten feestelijk geopend. Wie

land-

wel eens de ringweg neemt richting Izegem is al een tijdje

(MV)

en

tuinbouwers.

vertrouwd met deze constructie. Ze werd vorig jaar gebouwd
samen met de ﬁetsers- en voetgangersbrug die het voorma-

Reserveer voor woensdag je
eigen biomassacentrale!
Wie nog gebruik wil maken van de mogelijkheid om een
compower biomassacentrale via de samenaankoopdienst
van de stad Roeselare te bestellen, moet zijn aanvraag voor
woensdagmiddag 12 juni online laten registreren op de
website www.roeselare.roes.
De compower is een compostvat dat ook dienst doet als
biomassacentrale. Het laat je toe om, op een eenvoudige
en veilige manier, je eigen tuin- en groenteafval om te zetten in biogas. De compower is niet groter dan de klassieke
compostvaten die we allemaal kennen. Via een slang kan
de compower verbonden worden met elke verwarmingsinstallatie. Houd er wel rekening mee dat je een aangepaste
ﬁlter voorziet. Deze ﬁlters zijn in elke doe-het-zelf zaak te verkrijgen. Maar beter nog laat je deze installeren door een erkend
plaatser.
Dankzij de samenaankoopdienst en de subsidies die de stad
Roeselare aan dit project geeft, kan je een compower bestellen voor slechts €250 i.p.v. de gebruikelijke €850. Een goed gebruikt toestel kan in ongeveer 80% van de verwarmingskosten
van een doorsnee gezin voorzien. (ED)

lige kruispunt van de Moorseelsesteenweg en de ring overspant. De opening liet even op zich wachten omdat men de
aanplanting met streekeigen struiken en bomen alle kansen
wou geven om op te schieten.

M zkt ﬁetscoach vr zoon 8j.

De bruggen zelf zijn een nostalgisch retro design van de
jonge Roeselaarse architect Mathis Carlier. Mathis ontving

2x vast trjct/dag Watertorenstr.-College.
3 EUR/dag.

onlangs nog de prestigieuze “best design” award voor zijn
ontwerp van de gloednieuwe zeppelinhaven te Oostende.
Over de site met de bruggen zei Mathis bij de openings-

051/4536989

speech: “ik probeerde met een minimalistisch ontwerp terug
te grijpen naar de strakke lijnen die rond de eeuwwisseling
erg populair waren”. Vanop de ringweg zelf heb je de indruk
dat je een groene tunnel binnenrijdt. Door het lichtjes
verzonken wegdek krijg je het effect dat het landschap
ononderbroken is en de Kleiputten en het Sterrebos één
aaneensluitende groene zone vormen.

5 tips voor de aanleg en het
onderhoud van je daktuin!

Buurtbewoners zijn alvast enthousiast over de ecobrug. Sinds
deze er is, zijn er opmerkelijk minder verkeersongelukken waarbij dieren om het leven komen. Dat was in het recente verleden
wel anders. Sinds de aanleg en aansluiting van verschillende
groene gordels rond de Vlaamse steden zien we steeds meer
wilde dieren in onze contreien. De verkeersongevallen met

Grote Markt klaar voor Zomerpark 2030

Een groendak is een lust voor het oog en heeft een positieve invloed op de regenwaterhuishouding. Het zorgt
bovendien voor bescherming tegen UV straling, voor
een betere brandveiligheid en voor extra isolatie. Voor
een professioneel groendak ga je best bij een specialist
langs. Als je zelf aan de slag wil, lees dan nog even deze
tips:
> Zorg dat de helling van de dakrand kleiner is dan

Voor de vijftiende editie van Zomerpark, haalt de jeugddienst alles uit de kast. Wat begon als een geïmproviseerd
speelplein op de autovrije Grote Markt is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een heus speelpark waar men van ver naar
afzakt.
Ook voor deze feesteditie zijn alle klassiekers opnieuw
aanwezig: de go-carts op zonne-energie, de wandelende
bomen, de fontein met springtegels, het poppentheater,

elke dag activiteiten tussen 8 u. en 18 u.

maar vooral: de dagelijkse professionele begeleiding door
gebrevetteerde jeugdmonitoren.
De open-speelplein-formule die twee jaar geleden werd
ingevoerd, is ook dit jaar van toepassing. Kinderen kunnen
op elk moment van de dag instappen. Wie deel wil nemen
aan de activiteiten krijgt een elektronisch gestuurd armbandje. Op die manier kunnen de monitoren op elk moment
weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn en waar ze zich
bevinden. Deze armbandjes zorgen ook voor de registratie
en de elektronische facturatie achteraf.
Met vorig jaar ruim 1600 kinderen per dag dreigt het Zomerpark een slachtoffer van zijn eigen succes te worden.
Daarom heeft men besloten om het tarief op te trekken van
€2 per uur naar €3. Al wordt er betwijfeld of dit veel ouders
zal afschrikken. De formule waarbij je je kind veilig kan laten
spelen in het centrum van de stad, terwijl je rustig gaat shoppen of een terrasje doet in één van de vele horecagelegenheden in de binnenstad, blijft nu eenmaal een topper. (BD)

30%.
> Voorzie voldoende afwateringsmogelijkheden.
> Plaats enkel planten met een oppervlaktewortel,
geschikt voor daktuinen.
> Kijk zeker eens op de website www.roeselare.roes,
misschien komt jouw daktuin in aanmerking voor
subsidie!
> Blijf bij het maaien op een veilige afstand van de
dakrand!
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TE KOOP

WIRE
LESS
LOFTS

LAATSTE 100% GROENE LUXELOFT
Adembenemend zicht op Roeselaarse jachthaven
Trakelweg 45 D – Roeselare
Instapklaar met ingerichte keuken, living, badkamer, 2 slaapkamers en binnenvijver. Volledig voorzien van draadloze en
duurzaam opgewekte elektriciteit van eigen watermolen

673.000 EUR incl. BTW
Voor verdere info: www.wirelesslofts.roes

AFTERWORKPARTY

Roeselaarse haven tekent recordcijfers op door boomende binnenscheepvaart
De groeiende cijfers voor de nationale binnenscheepvaart,

kleine 8 miljoen containers omgezet in deze terminal. Node-

hebben ook een duidelijk effect op onze Roeselaarse haven.

loos te vermelden dat dit alles een positief effect heeft op het

Na een wat moeizame start, 10 jaar geleden, toen de volle-

zware wegverkeer in de omgeving van Roeselare.

BEACH PARTY
aan de kop van de vaart
22h: 20ties party with
DJ Roulactic in
loungeclub Catacombs

08.06.2030

Entrance: €25
20h: welcome drink
@ beach house

dige havenactiviteit uit het centrum van de stad wegschoof
richting de Zwaaikom, tekent de haven voor het vierde jaar

Een stijgende omzet

op rij recordcijfers op.

Havenmeester Cas Degraeve ziet de toekomst alvast rooskleurig in: “Wereldwijd zien we het aandeel van de binnen-

Autowegen ontlast van zwaar verkeer

scheepvaart in het verkeer steeds meer stijgen. De nieuwste

Het toenmalige stadsbestuur heeft duidelijk de juiste keuze

technologische ontwikkelingen zorgen ook voor betere en

gemaakt toen ze ervoor koos om een gloednieuwe contai-

snellere schepen. Steeds meer bedrijven zien de voordelen

nerterminal te bouwen op deze site. De terminal was meteen

van deze manier van transport in en ik verwacht in de eerste

geschikt voor de meest moderne types diepladers en daar

10 jaar dan ook een sterke stijging van de omzet.” (LB)

plukken we nu de vruchten van. In 2029 alleen al werden een

we bouwen
aan de
toekomst
www.demuntroeselare.be

051 264 686

051 265 000

051 695 617
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Architectenbureau

P5

stelt winnend concept
Huis van de Voeding voor
Nu

maandag

stelt

architectenbureau

P5

het

winnende

concept

voor

het nieuwe Huis van de Voeding voor. Onze reporter kreeg de kans het
ontwerp nu al te bekijken en zag dat het goed was…

De hologram-maquette
van het project is vanaf
maandag 10 juni
te bezichtigen in het Infopunt
Stadsvernieuwing,
H. Consciencestraat 12
te Roeselare

Een nieuwe locatie
Het grote succes van het Huis van de Voeding dat in 2012 vorm kreeg, heeft zijn tol
geëist van de bestaande infrastructuur. Daarom ging men vanuit de stad een tweetal jaar geleden op zoek naar een nieuwe en grotere locatie. De keuze viel op de
Hanekop site en er werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Nu de winnaar
bekend is, komt het project in een stroomversnelling.
Een uniek concept
Het ontwerp is op zijn minst opvallend te noemen. Het geheel lijkt op een gigantisch
soepbord of ook wel een UFO zoals die in het verleden wel eens werd afgebeeld. Met
een hoogte van 25 meter en een doorsnede van ruim 100 meter zal het gebouw
zeker zijn rol als opvallend herkenningspunt vervullen.
Horecafunctie
Naast een congreszaal, een permanente tentoonstellingsruimte en een winkel met
streekproducten, is er heel veel plaats voorzien voor horecazaken. Jonge horecaondernemers kunnen zich nu nog aanmelden voor de laatste handelspanden, maar
de meeste plaatsen zijn al ingevuld. Het belooft een boeiende ontmoetingsplaats te
worden waar je van verschillende keukens kan proeven, iets kan opsteken over onze
lokale producten of waar je gewoon gezellig van een terrasje kan genieten.
Skatebowl
P5 zorgde voor een verrassend extraatje. De binnenkant van het gebouw doet ook
dienst als skatebowl. Het Roeselaarse bureau was vertrouwd met deze vraag die
al langere tijd leefde onder de jongeren van onze stad en liet meteen de nodige
aanpassingen doorvoeren. Met enkele eenvoudige ingrepen kon het gigantische
oppervlak, in de vorm van een kom, omgebouwd worden tot een skatebowl. De
raampartijen in onbreekbaar glas zorgen voor een extra spectaculair effect voor de
bezoekers beneden die de skaters boven hun hoofden zien skaten.
Gault Millau Awards
Eind 2031 start de bouw van het nieuwe project. Begin 2033 zou het gebouw al
opgeleverd kunnen worden. Ondertussen zijn de onderhandelingen opgestart om
de vijfjaarlijkse internationale Gault Millau Awards in het gloednieuwe Huis van de
Voeding te laten plaatsvinden. Mochten deze onderhandelingen succesvol zijn,
dan mag Roeselare zich in 2035 de gaststad noemen van het meest prestigieuze
culinaire event ter wereld. (BD)

The new multimedia is born
in GSI Roeselare!

ROESELARE
IEPER
POPERINGE
DIKSMUIDE
TIELT

Brugsesteenweg 579A
8800 Roeselare
T 051 62 70 40
roe@gsi.be
ROE/DB14/263868E2
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Topweekend voor het Roeselaars
huis in Beijing
Het Roeselaars Huis in Beijing, dat in 2024 werd opgezet om de Roeselaarse toeristische en economische
troeven bij de kapitaalkrachtige Chinese bevolking bekend te maken en op die manier een impuls aan onze
lokale economie te geven, beleefde vorig weekend absolute records qua bezoekcijfers.
De opening van de tijdelijke tentoonstelling rond onze streekproducten lokte een 700-tal vertegenwoordigers
uit de Chinese reisindustrie. De avond met “het vat van Rodenbach” liet duidelijk de meeste indruk na bij de
bezoekers. De directeur van het Roeselaars Huis, Jack Vanhove, vertelt trots dat op die avond alleen al een

14 uur - 17 uur

22 en 23 juni

OPENDEURDAGEN
Medische Hogeschool Roeselare

Kies voor een toekomst in de

gezondheidssector

dertigtal contracten met Chinese reisagentschappen werden gesloten.

Een greep uit
onze Masteropleidingen:

Directeur verwacht piek Chinese toeristen in het najaar
Het ziet er dan ook naar uit dat we vanaf het najaar nog vaker de ondertussen welbekende toerbussen
met Chinese dagjestoeristen zullen mogen verwelkomen. De georganiseerde busreizen bezoeken uiteraard
nog altijd Brugge, voor de historische gebouwen, maar ze laten steeds vaker Kortrijk links liggen, ten voordele
van een namiddagje shoppen in het gezellige centrum van Roeselare. Bij de vzw Centrumstraten Roeselare

Embryonale Alzheimerpreventie
Biorobotica
Nucleaire geneeskunde

houdt men eind volgende week een seminarie over hoe we de Chinese toeristen best kunnen ontvangen. Wie
interesse heeft, is van harte welkom op deze informatieve avond die zal plaatsvinden op vrijdagavond 14 juni

Info:
www.mehoroeselare.roes

in de Dienst Toerisme (Ooststraat 35 A).
Uitbreiding naar Caïro?
Het onverdeelde succes van het Roeselaars Huis in Beijing werkt blijkbaar inspirerend. Hier en daar vingen we

Medische
Hogeschool
Roeselare

al geruchten op dat er plannen bestaan om ook een Roeselaars Huis in Caïro op te richten. Onze bronnen
binnen het stadhuis wilden dit gerucht echter niet bevestigen noch ontkennen. Maar het lijkt een logische
volgende stap, zeker nu de Egyptische economie boomt en steeds meer Egyptenaren de weg vinden naar
onze contreien. (IM)

Bibliotheek

Roeselare
WEEKENDPROGRAMMA

Doorlopend: Leesmarathon op het plein voor de Bib

Vrijdag 7 juni:
> 20u30: concert Scala Mothers & Daughters Tour

Zaterdag 8 juni:
> 10u00 tot 12u00: tekenacademie
> 14u00 tot 16u00:
Open Workshop: maak zelf je 4D hologram presentatie
> 20u30: “A Meet & Greet with History”: de Blauwvoet door
Albrecht Rodenbach (4D hologram presentatie)
> 22u00 tot 04u00: bibliotheeknocturne

Zondag 9 juni:
> 10u00: open misviering
> 11u30: aperitiefconcert door de muziekacademie

Haal vandaag de klassiekers
van 2030 in huis.

De grootste designcollectie van Vlaanderen
St.-Petrus & Paulusstraat 2
8800 Rumbeke - Roeselare
051 20 98 11

Gaston Roelandtsstraat 1
8020 Oostkamp (bij Brugge)
050 40 20 80

‘t Casteelken
interior design
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De toekomst... daar moeten we toch geen tekeningetje bij maken? Of toch? We nodigden cartoonisten van Striptic uit op het stadsdebat voor een eigenzinnige kijk op jullie dromen en
ideeën. Gewapend met potlood en papier gingen ze aan de slag. We geven jullie alvast een selectie van hun toekomstbeelden.

— vrijdag 7 juni 2030
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voor een uitgelaten zomersfeer. Wie wou, kon ook nog eens
door de metrotunnel wandelen voor die feestelijk ingereden

Metrolijn OekeneGrote Markt in gebruik genomen
Er komt maar geen eind aan de feestelijkheden deze
maand. Na de opening van de ecobrug en tal van
andere festiviteiten, werd nu ook de metrolijn Oekene
– Grote Markt plechtig geopend. Met deze lijn is het
Roeselaarse metronet helemaal afgewerkt. Wat begon als een proefproject voor de provincie is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van groene mobiliteit
voor alle andere Vlaamse centrumsteden. Intussen
begon De Lijn ook met de bouw van een stedelijk netwerk in Kortrijk en in de Brugse rand. Eenmaal deze
lijnen voltooid zijn, wordt er werk gemaakt van de verbinding tussen de verschillende netwerken.

werd door het eerste metrostel. De bejaardenrock van het
Kortrijkse Goose zorgde voor een muzikale apotheose, terwijl
het 3D-vuurwerk de spetterende afsluiter was van deze dag.
Grootse plannen
Nu het metronetwerk in het hart van West-Vlaanderen afgewerkt is, wil De Lijn het netwerk verder uitbouwen met extra lijnen. De eerste graafwerken zijn intussen begonnen in
Kortrijk en in de Brugse rand. Eenmaal die projecten afgerond zijn, kan De Lijn in samenwerking met de NMBS werk
maken van de aansluiting van deze stedelijke netwerken op
de treinlijnen. Zo wordt een nieuwe stap gezet naar een volledig groene en duurzame mobiliteit. De metrostellen zijn de
eerste ter wereld die op waterstof werken. In combinatie met
de treinstellen op zonne-energie van de NMBS, wordt een volledig CO2-loze mobiliteit bijna werkelijkheid.
Opvallende aanwezige
Ook Michel Danneels, die 18 jaar geleden het voorstel van
een Roeselaarse metro lanceerde naar aanleiding van het
participatieproject Roeselare 2030, was aanwezig op de ope-

Naar aanleiding van de opening van dit sluitstuk van het
Roeselaarse metronetwerk organiseerde het stadsbestuur, in
samenwerking met De Lijn, de Vlaamse Overheid en vooral

ning. Wat in 2012 nog een utopische droom leek, is vandaag
een realiteit waar duizenden bewoners en bezoekers van de
stad dagelijks gebruik van maken. (IW)

ook de Oekense wijkcomités een groots volksfeest. Een BBQ
en digitale volksspelen uit het begin van de eeuw zorgden

Oekene
Rumbeke Markt

Rumbeke

De Spil

ROESELARE
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Babyboom op kinderboerderij
BEVEREN – De kinderboerderij ‘Allemaal Beestjes’ in

Beveren kende de voorbije weken een ware babyboom. De verzorgers mochten intussen al 5 lammetjes,
2 veulens, 6 kalfjes en 20 biggetjes verwelkomen. En
dan hebben we het nog niet over de talloze vogeljongen en kuikens die op en rond de boerderij het
licht zagen. Het voorbije weekend was het opnieuw
prijs met de geboorte van een lam en een veulen.
Beide dieren stellen het volgens de eigenaar zeer goed.
Eigenaar Jarne Evrard: “Ons nieuw lammetje werd zaterdag
rond 13 u. geboren. Ik was net aan het eten, toen verzorgster
Julie riep dat één van onze schapen aan het bevallen was.
Toen ik ter plaatse kwam, lag de pasgeborene al tussen het
stro en werd het verzorgd door de moeder. Beiden stellen het
heel goed”. Ook zondag werd een nieuwe inwoner geboren
op de kinderboerderij. Jarne Evrard: “We hadden nog maar
juist een bevalling achter de rug, toen één van onze merries
ook klaar stond om te bevallen. Het was een ware marathon,
maar uiteindelijk is het veulentje zondagochtend rond 5 u.
gezond en wel ter wereld gekomen. Zoals alle geboortes
op de boerderij, kon ook deze geboorte dankzij onze eigen
satellietverbinding live gevolgd worden via de traditionele
kanalen en op de BIPADs.”
Uitbreiding met voormalig exotische dieren
Naast deze natuurlijke groei van het bewonersbestand, plant
de Beverse kinderboerderij ook een uitbreiding van haar
collectie met voormalig exotische dieren die, onder invloed van de opwarming van de aarde, meer en meer in
onze contreien voorkomen. Verzorgster Julie: “Tegen eind
september hebben we er 2 kangoeroes en 3 okapi’s bij en
begin volgend jaar verwachten we 3 ﬂamingo’s. We zijn nu
volop bezig met structurele veranderingen. We willen de dieren zo goed mogelijk ontvangen als het zo ver is. We kijken er
alvast heel erg naar uit.” De grootse uitbreiding is alvast een
droom die uitkomt voor eigenaar Jarne, die 18 jaar geleden
op het idee kwam om een kinderboerderij op te starten. “Ik
ben op dat idee gekomen toen ik kindertekeningen aan het
bekijken was op het stadsdebat. Er waren zoveel kindjes die
dieren tekenden, dat ik daar iets mee wou doen. En kijk, vandaag ben ik eigenaar van een kinderboerderij en zie ik niets
anders dan lachende gezichten. Voor mij is het een droom
die uitgekomen is!”. (FC)

Park Rumbeke, de heropleving van
een vergane glorie
Bijna 100 jaar na het oorspronkelijke Park Rumbeke beleeft zijn 21ste-eeuwse opvolger een heuse heropleving.
Deze getrouwe kopie van het origineel – met openluchtzwembad, rotstuin en Kazandmolen – is één van de toeristische topattracties in onze provincie.
Aan het begin van een nieuw toeristisch hoogseizoen maakt de hele Rumbeekse bevolking zich opnieuw op voor de
toestroom van toeristen uit binnen- en buitenland. Het mondaine recreatie- en vakantiedomein Park Rumbeke ligt er
nu nog vrij rustig bij maar wordt binnen enkele weken opnieuw ingenomen door dagjesmensen en verblijfstoeristen
van alle leeftijden op zoek naar sport, ontspanning en natuur. De nostalgische omgeving waarin ze terechtkomen
roept de sfeer op van het interbellum uit de vorige eeuw.
Rust roest niet
Ook dit jaar heeft Park Rumbeke weer alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie. Een vakantie waar verleden,
heden en toekomst verenigd worden en die de nostalgische setting combineert met de meest hedendaagse en
futuristische activiteiten. Naast de bosrijke omgeving waar het aangenaam wandelen en ﬁetsen is, biedt het vakantiedomein ook alles om de alledaagse stress even te vergeten: het stijlvolle openluchtzwembad natuurlijk – altijd goed
voor een verfrissende duik onder de verschroeiende zomerzon – maar ook een hologramklimmuur, de avondlijke
openluchtcinema met projectie op de maan, de nanogolf voor de kinderen… kortom, te veel om op te noemen én
het bewijs dat tot je ook op een actieve manier tot rust kan komen.
Nieuw: luxeboomhutten
De grootste nieuwigheid voor de zomer 2030 en het nieuwe paradepaardje van Park Rumbeke zijn de luxeboomhutten voor een verblijf in stijl en in de bomen. Het park beschikt over boomhutten voor 2, 4 of 8 personen.
Ideaal dus voor een romantisch verblijf in koppel, voor een paar dagen plezier met de vrienden of een
onvergetelijke vakantie met het gezin. De hutten beschikken over alle modern comfort en bieden een prachtig zicht
op het omliggende park. Om ook de late beslissers een kans te bieden, worden de laatste boomhutten nu pas te
huur aangeboden voor deze zomer. De boekingen beginnen nu maandag om 8 u. Alles wijst erop dat ze om 8 u. 01
al opnieuw afgesloten zullen zijn. Vlug zijn is dus de boodschap. (FC)
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GREASE MUSICAL 4D @
evenementenhal Schiervelde
Zaterdag 22 juni 2030
Ticket: € 50
*Vul volgende wedstrijdvraag in en win een
duoticket voor de Grease Musical in 4D.
“In welk jaar kwam de film Grease I uit?”

WIN EEN
*!
DUOTICKET

Stuur uw antwoord vóór 19 juni naar wedstrijdvraag@roeselare.roes

Kunstwandelroute belicht de wonderjaren van topkunstenaars

Download de app
Alle info over de Kunstwandelroute en
een plannetje kun je krijgen bij de Dienst

De jaarlijkse thematische special van de Kunstwandelroute gaat

Kunst in korte broek

voor de editie 2030 terug naar het begin. Het parcours langs de

“We wilden eens iets anders doen”, zegt Emma Jacobs van Roe-

vertrouwde en soms wereldberoemde kunstwerken in de binnen-

selart. “Na de eerder zwaarwichtige thema’s van de voorbije jaren,

Of download de app voor de BIPAD (Built-

stad ondergaat dit jaar letterlijk een verjongingskuur. In de buurt

vonden we dat het tijd was voor een iets lichtvoetiger insteek. En

in Personal Assistant Device). Die zou eind

van de bestaande werken worden immers de allereerste werkjes

zo zijn we eerder toevallig bij de beginjaren van de kunstenaars

deze maand beschikbaar moeten zijn.

van de nu volwassen of intussen overleden kunstenaars tentoon-

uitgekomen. Soms vergeten we het, maar ook de grootste wereld-

gesteld. Een blik op hun wonderjaren als het ware en een bewijs

artiesten waren ooit kind. En kinderen tekenen, kriebelen en

Ook de verschillende ﬁtnesscentra van

dat ‘jong geleerd, oud gedaan’ nog steeds klopt als een bus.

knutselen erop los. Tijdens de verhuis van de stadsarchieven, zijn

Roeselare hebben de wandeling in hun

we zo op een maquette gestoten van Ilias Van Hoof. Vandaag is

aanbod. Vraag het ‘Kunstwandelroute’-

De Kunstwandelroute, een initiatief van de culturele burger-

hij een gevierd kunstenaar, maar in 2012 was hij een jongen van

pakket aan de balie en wandel vanop je

beweging Roeselart, is intussen een begrip geworden tot ver

11 jaar. De stad organiseerde toen een groot debat over de

loopband langsheen de kunstwerken.

buiten de landsgrenzen. De stadswandeling langs kunstwerken

toekomst van Roeselare en de bevolking werd opgeroepen zijn

van Roeselaarse en andere Vlaamse kunstenaars weet jaarlijks

dromen te delen of vorm te geven. De kleine Ilias knutselde

tienduizenden cultuurliefhebbers te bekoren. De mix van amateur-

toen een mooie maquette in elkaar. Een vroege voorloper van

kunst en topkunst van wereldberoemde schilders en beeldhouwers

zijn latere monumentale maquettes die intussen in het MOMA,

zoals Luc Tuymans, Wim Delvoye of nog de Roeselarenaar Van

het Louvre en de Tate Gallery te zien zijn.”

Hoof is ronduit uniek. Na de meer ﬁlosoﬁsche invalshoeken uit de

Deze vondst bracht de bal aan het rollen. “We hadden ons thema

voorbije twee edities (‘Is er nog vrijheid in de informatiemaat-

en gingen op zoek naar werken van alle kunstenaars waarvan

schappij’ in 2028 en ‘Kunst en economie: verstands- of liefdes-

werkjes te bewonderen zijn langs de wandelroute,” vervolgt Jacobs.

huwelijk?’ in 2029), werd dit jaar gekozen voor een meer aardser

“We zijn dan ook trots dat we van elk van hen een kinderwerkje op

onderwerp: ‘De wonderjaren’. Ook de combinatie van de

de kop hebben kunnen tikken.” (FC)

permanente kunstwerken en de tijdelijke, thematische werken
draagt bij tot het unieke karakter van dit project.

Toerisme.

install
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Publireportage – Op stap met de winnaars Vlaanderen Vakantieland-wedstrijd

PICCOLO’S

Aline en Jean uit Brussel bezoeken Roeselare
De Vlaanderen Vakantieland special over Roeselare kende

korte lunch in brasserie Waterzicht op het eilandje in de Vaart.

een ongezien succes. Volgens de Dienst Toerisme van de stad

Na genoten te hebben van de plaatselijke lekkernijen, is het

bracht de tv-uitzending, die uitgezonden werd op zaterdag 25

tijd om nu ook de binnenstad te gaan ontdekken. Dankzij de

mei, heel wat teweeg. De hotelboekingen en daguitstappen

watertaxi is er nog wat tijd om het eten te laten zakken en nog

namen meteen een hoge vlucht. Voor twee kijkers had de uit-

even uit de blazen.

zending nog een leuk extraatje in petto. Aline (28) en Jean
(32) uit Brussel wonnen de wedstrijd en mochten op kosten

Droog winkelen

van de openbare omroep een weekendje in Roeselare vertoe-

Intussen is het broeierig warm geworden en beginnen de eer-

ven. Wij volgden hen alvast tijdens hun eerste dag in de Stad

ste onweerswolken zich af te tekenen. Aline vreest dat haar

aan de Mandel.

winkelmarathon in het water zal vallen, maar zodra de eerste

Om 9 u. 52 stipt stapt het jonge Brusselse koppel uit de trein

dikke regendruppels vallen, worden de straten uit het centrum

die hen rechtstreeks van Brussel-Noord naar het station van

overkapt door de glazen dakconstructie. Een uniek staaltje

Roeselare bracht. Ze hebben er zin in. “Wij kenden Roeselare

hightech vernuft van het Roeselaarse bedrijf StreetRoof®,

eigenlijk niet, maar toen we de reportages zagen in Vlaande-

dat na de Antwerpse Meir, ook de Champs-Elysées en het

ren Vakantieland, wisten we meteen dat onze volgende trip

centrum van Dubai City mag overkappen.

naar hier zou zijn”, steekt Aline van wal. “Men heeft het altijd

Hier scheiden onze wegen en vertrouwen we Aline en Jean

maar over de klassiekers zoals Antwerpen, Gent en Brugge,

toe aan de talloze boetieks en shops uit deze ﬂorerende

maar als we eerlijk zijn, hebben die steden hun beste tijd wel

binnenstad. De cheque van 1.500 euro die ze wonnen met

gehad”, vult Jean aan. “Het is de charme van kleinere steden

Vlaanderen Vakantieland zal hen alvast goed van pas komen.

zoals Roeselare waar wij naar op zoek zijn. En als je ziet wat

Na een nachtje in Hotel- en Congrescentrum The Spotted

er hier allemaal gerealiseerd is de voorbije jaren, dan merk je

Ox staat hen morgen een actieve dag met de ﬁets te wach-

dat die grotere steden misschien wat teveel op hun lauweren

ten. Hopelijk zijn ze goed uitgeslapen.

www.piccolo’s.roes

051 5612456

PICCOLO’S
TIJDENS DE

BATJES

Huur jouw eigen Batjesrobot en
laat jouw boodschappen dragen.
Winkelen tijdens de Batjes was
nog nooit zo makkelijk!

Reserveer
tijdig via
s.
www.batje
!
s
e
ro

gerust hebben en blijven steken zijn in de jaren 2000. Hier vind
je echt een goeie mix van oud en nieuw.” Maar genoeg gepraat, er moet een stad ontdekt worden.
De metro, de max!
Zonder het station te verlaten stappen Jean en Aline over
van de trein op de metro. Ze zijn alvast onder de indruk van
de hypermoderne stations en metrostellen. “Dat is bij ons wel
even anders”, grinnikt Aline. In nauwelijks 10 minuten brengt
de metro hen van het hartje van de stad naar de groene buitenwijken in Oekene. Als echte natuurliefhebbers mocht de
Oekense Vlindertuin niet op hun programma ontbreken. Helemaal betoverd door de pracht van de vlinders en de bloemen, maakt het koppel zich op voor de volgende toeristische
trekpleister: de Kop van de Vaart.
Flaneren langs het water
Nadat ze opnieuw de metro genomen hebben, stappen
Jean en Aline blijgemutst het metrostation Roeselare Haven
uit. Ze zijn meteen overdonderd door de moderne bouwwerken en woonblokken langs het water. De combinatie van havenbedrijven en stijlvolle wooneenheden is ronduit uniek. De
verlaagde promenade langs de kaaien nodigt uit voor een
deugddoende wandeling met zicht op de boten.
Maar van wandelen krijg je honger en dorst. Tijd voor een

RESERVEER NU UW OLDTIMER!
DE VOLVO V40, GELANCEERD
IN SEPTEMBER 2012
NA 18 JAAR NOG STEEDS
OP EN TOP UW VOLVO!!

AUTOMOBILIA

WWW.AUTOMOBILIA.BE

3,6-7,9 l/100 km • 94-185 g co2/km • Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Prijs incl. btw. Afgebeeld model ter illustratie.

ROESELARE
tel. 051 27 20 00

Designed around you
DB33/263813E2
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Recordopkomst voor de Gordel
rond Roeselare
Voor de 8ste editie kende de Gordel rond Roeselare een ongeziene opkomst: volgens de organisatoren namen

Boek nu je tickets voor de ﬁnale van de Champions League:

niet minder dan 3.800 ﬁetsers en wandelaars deel aan deze sportieve gezinshappening. Het was het eerste

Roeselare-Barcelona

jaar dat de groene gordel rond Roeselare helemaal gesloten was na de bouw van de ecobrug tussen het
Sterrebos en de Kleiputten (zie ook p. 4). Het mooie weer droeg alvast bij tot de goede sfeer. Alleen de zon en
de hitte zorgden ervoor dat de dag voor enkele mensen in mineur eindigde met een zonneslag of uitdrogingsverschijnselen.
De eerste deelnemers warmden zich al rond 7 u. op voor een sportieve tocht langs de groene ader die de
Rodenbach-stad omcirkelt. De geur van verse kofﬁe voert een strijd met de indringende geur van Reﬂex-spray
terwijl de banden nog een laatste keer opgeblazen worden of de veters nog eens aangespannen. Om 7 u. 30
stipt werd het startschot gegeven voor een dag vol adrenaline en goede luim.
Benieuwd naar het nieuwe parcours
Het mooie weer was zonder enige twijfel één van de belangrijkste factoren voor het succes van deze editie,

30 juni 2030
Roeselare – Barcelona

maar ook het feit dat de groene gordel voor het eerst helemaal de stad omsluit, was voor velen een reden
om deel te nemen. “Eindelijk is de groene gordel rond onze stad een feit”, vertelt Kevin M. uit Oekene, één van
de 3.800 sportievelingen. “Het is de achtste keer dat ik deelneem en ik ben echt benieuwd hoe het nieuwe
parcours, met de ecobrug, eruitziet.”
Ook nadat de laatste deelnemers rond de middag vertrokken waren, konden de minder sportieve
Roeselarenaars de tocht volgen op het televisiekanaal van de stad. Op de helikopterbeelden werd duidelijk
hoe een lange, kleurrijke colonne van ﬁetsers en wandelaars een sportieve polonaise rond de stad vormde.
Dorst
Wie ’s ochtends vroeg vertrokken was, kon gelukkig nog genieten van de ochtendlijke koelte. Op de middag
bedroeg de temperatuur echter al 30°. Heerlijk voor wie wil zonnen, maar een gesel voor wie moet sporten. Heel
wat deelnemers zochten dan ook de schaduw op tussen en onder de bomen.
Ondanks de talrijke bevoorradingsposten langs het parcours, kreeg een tiental mensen het toch te lastig. Het
Rode Kruis was gelukkig snel ter plaatse om de mensen met zonneslagsymptomen en uitdrogingsverschijnse-

ren!
Bestel je tickets op www.ksvr.roes en zie Roeselare schitte

Korenbloemwijk wint
ﬁnale van Roeselare
zonder Grenzen

len bij te staan.
Tegen 18 u. hadden ook de laatste deelnemers de gordel rond Roeselare voltooid. De optredens op de Markt,
de terrasjes waar de Rodenbach rijkelijk vloeide en de ondergaande zon deden de blaren en zadelpijn snel

Openluchtzwembad De Golf toneel
van knotsgekke stunts en euforie

vergeten. Ook voor volgend jaar belooft de organisatie alvast enkele nieuwigheden. Benieuwd of het deelnemersrecord ook dan verbroken zal worden. (JTA)

De jaarlijkse interwijkencompetitie Roeselare zonder Grenzen werd dit
jaar gewonnen door de Korenbloemwijk. In een spannende eindstrijd
moesten de inwoners van de Babilliewijk hun meerdere erkennen in de
Korenbloemwijkbewoners. De massaal opgekomen toeschouwers konden genieten van een knotsgek schouwspel vol stunts en deelden in de
aanstekelijke euforie van de winnaars.
Naar jaarlijkse gewoonte begon de aanloop naar deze ﬁnale van Roeselare zonder Grenzen al in september van vorig jaar. De Ten Elsberge
wijk, die de editie 2029 won, mocht als eerste een andere wijk uitdagen
met een proef of uitdaging naar keuze. Lang konden ze van hun succes
niet genieten want ze werden in het surfjetvliegen meteen geklopt door
de KA-DO wijk die op zijn beurt een wijk mocht uitdagen. De kop was
eraf en er ontspon zich een lange wijkenstrijd die het voorbije weekend
uitmondde in de ﬁnale.
Niet onderschatten
De Babilliewijk en de Korenbloemwijk traden in het strijdperk in het openluchtzwembad De Golf voor een namiddag vol bizarre uitdagingen. Hoewel torenhoog favoriet – nadat ze al gewonnen hadden in 2024, 2025
en 2027 – trapte de ploeg uit de Korenbloemwijk niet in de val van de
onderschatting.“De Babilliewijk is inderdaad een nieuwe wijk en het is de
eerste keer dat ze meedoen, maar ik zal ze zeker niet onderschatten”, zei
Mario D. uit de Korenbloemwijk voor aanvang van de confrontaties. “We
geloven vooral in onszelf en zullen na één proef snel zien wat voor vlees
we in de kuip hebben”.
Scheve situatie rechtgezet
Wijze woorden, want de nieuwelingen uit de Babilliewijk wonnen de eerste twee proeven: het surfjetvliegen en de Segway-race. De Korenbloemwijkbewoners wisten meteen wat hen te doen stond en toonden zich de
sterksten in de twee daaropvolgende uitdagingen: de waterwalk en het
iBoarden. In de vijfde en laatste proef, het luchtschaatsen, slaagden de
favorieten er uiteindelijk in de ‘scheve situatie recht te zetten’.
Na een spannende ﬁnale, waarbij Ivan S. uit de Korenbloemwijk het verlossende doelpunt scoorde in de allerlaatste minuut, bestormden hun

www.gordelrondroeselare.roes

supporters het zwembad en barstte de feestvreugde los.
Kapitein Mario D. ontving de wisselbeker uit handen van Pauline
Verhaeghe , de pas verkozen Batjes-prinses 2030. (MJ)
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WEERBERICHT
Za 08.06

Zo 09.06

Ma 10.06

Di 11.06

Woe 12.06

Do 13.06

Vr 14.06

31°

33°

35°

34°

33°

30°

35°

HOROSCOOP

Vandaag:
De normale temperaturen voor deze tijd van het jaar
blijven aanhouden. Al meer dan 5 dagen stijgen
de temperaturen boven de 30°. Na de middag
verwachten we maxima tot 33°. De wind waait vrij
krachtig uit west tot noordwest, waardoor de kans op
een zandstorm niet uitgesloten is. Vannacht gaat de
wind liggen en koelt het af tot 15°.

SUDOKU
5
12

9

De komende dagen:
Het blijft de komende week erg warm met af en toe
een onweersbui.

Algemeen: Wacht niet altijd tot anderen het initiatief nemen, maar
onderneem en geloof in je eigen
kunnen. Zo zal je grootste dingen
bereiken.

TIP: vergeet niet regelmatig zonnecrème te smeren
en gebruik ’s nachts een muskietennet om de tropische
muggen af te houden.

Liefde: Een weekendje samen weg
in de natuur kan wonderen doen.
Vrijgezellen maken vrijdagavond
meest kans om de liefde te vinden.
Kom uit je zetel en grijp je kans.

Een zwerver zit in het park op een bankje. Hij
heeft vijf cent gevonden en legt die naast
hem op de bank. Een andere zwerver ziet
dat en vraagt: “Waarom leg je vijf cent op
de bank?” Zegt de eerste: “Ik wilde ook eens
voelen hoe het is om geld op de bank te
hebben voor de toekomst.”

1
11

Tweelingen

Werk: Je originele ideeën zijn ook
jouw baas niet ontgaan, tijd om promotie te vragen.
Gezondheid: Geen vuiltje aan de
lucht. De komende week zit je vol
energie, het is alsof je in een droom
leeft.
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Agendapunten gemeenteraad
Onderstaande zaken worden op de gemeenteraad van woensdag 12 juni
besproken. Na goedkeuring zullen deze voorstellen in de komende maanden tot
uitvoering gebracht worden.
> Een Grand Prix Circuit
> Een chocoladefontein op de Grote Markt

1

> Het eerste space docking station in Beveren

4
8
6

> Een teleportatiesysteem zoals in Star Trek als mobiliteitsoplossing

7
4

> Pianotoetsen die ’s nachts oplichten ter vervanging van de trappen van het stadshuis.

9

KLEURPLAAT

Sportief
kledingmerk

Zuivelproduct

Wedstrijd

Eens

Onder
andere

Vuur

Buideldier
Wapen
van een
insect

Paling

Vaartuig

Elegant
dier

Vernis

Sneeuwhut

Vervoermiddel
Nevel,
mist

Ontkenning

River in
Duitsland

Bolster

Gedachte

Bier

Stipt

Bos

Bestemming
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Bedankt om mee te dromen!
Hebben deze artikels je aangezet om verder te dromen? Heb je zelf een leuk idee voor
Roeselare in 2030? Laat het ons weten via roeselare2030@roeselare.be.

OOK IN DE TOEKOMST
UW VERSSPECIALIST!
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