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WANDELING VAN DE MAAND: MINIATURENWANDELING 
 
 

  
Zondag 18 december om 14u neemt een gids je mee op wandel 
langs deze miniaturen van historische monumenten of plaatsen in de 
stad. Start- en eindpunt is de Grote Markt bij de maquette die er in 
2007 werd geplaatst. Deze wandeling is ook geschikt voor blinden en 
slechtzienden. De kostprijs is 2,5 euro.  
  
Lees meer 

 

 

  

KERSTMARKT 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3LnRIv8wFU82eNm7qfg5jAKTqx524iMMi6RSRCliES9o2wgjyMJrjafbH4WqEC6ZX-C39AGKXMjPqwFktMGO-OxJ0pRpiGwidxbeAlx-AUmuMqdQlObOBFFy2tGpsmLwhKmB7pDqjcpaF-xVXp9S3jdkjeeGJLFk5i6BumUSo990IpMh10RpFgGxYAw8crplg9L_Eh1MoOfhFDk-GHMR11Hl80VNCkkaeDXcT6I_aUTw33P46TogQZ8xqpG0dGEgjyarB6vgQIH9wC62qPjpD80RuJTQbVhMVG9WgtOdrV9D&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3LnRIv8wFU82TYN2gXFSe14hM3-esUizQJz8RMtEM2SbnBIaJ25SnskpI8V_vckp0FjizZVwuL1u2jRh80dW13gLmuQskZJKyyOd94fpKFwiIPCzj5jsL5z1J3htIE7OVhnTa59pbbFy&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3PRmQDwWSgXqWYrZFNJeKXekg-Np3oKW_ZQMOVxMnRTO8NTB6kU5gDEjwLk1Q_CXEa58qsa55h5o-ZuQfZcU4psI1JsVYRqMoAFv7EiZJ_0tYKvVWkjjYar-vsyYU7lPoHf8nAtt0wKvmWnIqAVMAsJcsAbAQJJbUXzDzEepYqBlDDV3K9YEmLySoyF1-tk-RPAhX4tIeoTO0MsK8WGHfk8JfQwJSzCDXi7FSHP_vNUP6ymLmkIHxsxsS09TLx1CxmbPCid188PpL0XeCOM2Yyr6rH-OF7yJC7yM8TNxJbCL4NrZffP9Pu1V2lqb_9gnzbbc_VcDcIWAGN20RyrXIzdjB431yklhJ_2GHMUmZJv2-XQRKGkb2m7mPq37OPSVLg==&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==


  
Tot 8 januari baadt Roeselare opnieuw in een gezellige kerstsfeer. 
Op de Grote Markt staan maar liefst drieëntwintig chalets rond de 
centrale ijspiste. Pleinen kregen een nieuwe kerstverlichting. Het is 
de grootste kerstmarkt ooit in de geschiedenis van Roeselare. Je 
vindt er meer dan glühwein en jenever, want ook enkele Roeselaarse 
restaurants serveren er.  
  
Lees meer 

 

 

  

KERSTSHOPPING 
 

Kom kerstshoppen op zondag 11 en 18 december in een verkeersvrij 
centrum! Voor de gelegenheid zijn alle bussen op grondgebied 
Roeselare gratis! 
Het station en de vele parkings liggen op slechts enkele passen van 
het winkelcentrum. 
 

 

 

  

VAN OUD NAAR NIEUW 
 

  
Op oudejaarsavond zijn de kraampjes op de Kerstmarkt open tot 2u. 
Je kan het nieuwe jaar feestelijk inzetten op de beats van een DJ!.  
  
Toerisme Roeselare wenst jullie alvast een zalig kerstfeest en een 
gelukkig 2017! 
  

 

 

  

KERSTCONCERT VOOR SENIOREN 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3PZcdJ4rh3-FRxeroymZ7az6QQdM1XWvnZh89MEDrseUv3m84nO0azINqSvklAp1WSqw2donvN8bDSCopBqoz03UBieWILbLVVRkQFzl7Ha47xYfGgnJYpbtzGSx8GtaKjur4IKFY_yzYXDZvR_y658f0ci9ItagvhbWrDHkgC5MTRSm6huLmIFoYrF2JC-feWu0MMu9_3NmnOcEXWtMz8LE7G6jECMlrG4Jv2MRlkMmcUPssJ2YfVO6jDllSVech4N6FYukSKP5PJVvh4o47SGqq7rBZJjM5xw2VnaYkP96nyndFi_wnsk7riieQKrqEX5bvNrvJ-rQpVnat94_oBacCrAtdb60BHeYsYHOSeE8&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3LnRIv8wFU82tAhxPKaMSedfV6X4gloPIHsdqRzCrh5OFQ8Tj-nWal6NKEnG4EeR79w3mjHgDYM2WLoHQkXk8VglrXTWVdXGju0dEZYriBuCnQMlvUWMspgOIzOZUIMXAPzcr93GrI77h0uxp00JuRUQGlYAHc552RgInBMTQ3w5KhtXqiC7c6klkb9BqRdLmPHL8hsleYBzRtOxa5p8NM6kT6E-_cgUSJSdYyLvtjrynuBfqmPRUKv8dd0c4QgfaAK0opeIVIQayRhRJ0mW5p7RkaI9nX9JfzthPa6nf9hHXUBDLfuy4z88TyZa7lzJWA==&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==


  
De Seniorenadviesraad en Stad Roeselare organiseren opnieuw het 
jaarlijkse kerstconcert voor senioren. Het Koninklijk Sint-Jozefskoor 
brengt gekende kerstliederen onder leiding van Michiel Goderis. Het 
concert vindt op vrijdag 16 december om 14 u. plaats in de Heilig-
Hartkerk in de H. Spilleboutdreef. De toegangsprijs bedraagt 3 euro 
of 1,5 euro met vrijetijdspas. Kaarten zijn te koop in het 
Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17 en in de kerk op de dag zelf. 

 

 

  

DE WINTER VAN ROESELARE 
 

De website www.wintervanroeselare.be is een handige 
activiteitenkalender die een overzicht van alle winterse activiteiten 
en evenementen tussen 15 november en 15 februari in Roeselare 
geeft . Wij wensen jullie in elk geval een fantastische winter toe! 
 

 

 

  

OPENINGSUREN 
 

  
Het onthaal van Toerisme Roeselare en het Wielermuseum in de 
Paterskerk is open tussen Kerstdag en Nieuwjaar. We zijn ook open 
op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december, van 10 u. tot 15 
u. 
 

 

 

 

Toerisme Roeselare - Delaerestraat 33 (Paterskerk) - 8800 Roeselare 

Tel. 051 26 96 00  

www.toerismeroeselare.be 
 

 

http://www.wintervanroeselare.be/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014_JnRbF6xHNKcAd-iWJbThDh7BWO3fe50GUwmQ9NJCbKts7nP9Lb3LnRIv8wFU82eNm7qfg5jAKTqx524iMMi6RSRCliES9o2wgjyMJrjafbH4WqEC6ZX-C39AGKXMjPqwFktMGO-OxJ0pRpiGwidxbeAlx-AUmuMqdQlObOBFFy2tGpsmLwhKmB7pDqjcpaF-xVXp9S3jdkjeeGJLFk5i6BumUSo990IpMh10RpFgGxYAw8crplg9L_Eh1MoOfhFDk-GHMR11Hl80VNCkkaeDXcT6I_aUTw33P46TogQZ8xqpG0dGEgjyarB6vgQIH9wC62qPjpD80RuJTQbVhMVG9WgtOdrV9D&c=HMQgVAyDGF-zCJ3IJnI9xm0TIObUSIB_jmYIPMi9Fdi6oLaOhkd4uw==&ch=bSkDvPGjuz6sBkY2R2NpEw_w1Tb8tbAvO5aSmh1NHsMpDlHcwv47Cg==

