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Toerisme Roeselare wenst je een schitterend, sprankelend 2017 toe;  
een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk en veel tijd om te genieten van 

fijne dingen... in Roeselare natuurlijk! 

  

Expo: Hommage aan Luc Peire in de Directeurswoning 
  
Luc Peire (Brugge) is als abstract schilder bekend 
geworden door zijn typisch verticalisme. Ter 
gelegenheid van zijn honderdste geboorteverjaardag 
presenteert de Directeurswoning, in samenwerking met 
de Stichting Jenny & Luc Peire uit Knokke, een selectie 
kunstwerken die zijn stijlevolutie illustreert. Tot 22 
januari.  

Lees hier meer. 

  

Wandeling van de maand: oude stedelijke begraafplaats 

 
 

Je kan op zondag 15 januari deelnemen 
aan de 'Wandeling van de maand'. De gids 
neemt je mee op de Oude Stedelijke 
Begraafplaats; een waardevol stukje 
groen en erfgoed in het stadscentrum. Op 
deze begraafplaats liggen zowel burger- 
als oorlogsslachtoffers en op het oudste 
gedeelte zijn de belangrijkste figuren uit 
de Roeselaarse geschiedenis van de 19de 
en 20ste eeuw terug te 
vinden. Inschrijven via toerisme 

Roeselare. Lees meer 

 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWfUGwRyZI2faTFgp2ZjeuG9OuyDffYTnowHOZJwAox_6LhprNkNZduZ393ULLTmP8IrC9Uar7im3fWF9l0QpS86W_1fy-efiDJu0BdWIs-FvhnFjFrSx4QGUoTjxpAie4gVX20qPva3Ft8en26ORifd8qBvlhb7U6Xg8-bUi6DUFXNjNYtmylqW0HmWF5trlK7ndV0kZNDwmWiuDeeDg3DFGJXdQ25V55hI7MPsmVeSrzpqTwcCyPB29lji5-YyQqACztrs2Aka1DdqFs6cxB9KHP3FqWrbzGw==&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWfUGwRyZI2faOkm6dv78dlH6ReDIYpoIjIS-jtKyzNMk-kCZtOxfGPEbt2FxfryUWVU8mVcBfGJgLhOm5YnJwgPpYr6KaZqsrttpzk8dD-MMu6C8yEpgEXVLZR-n1hotluppQOX3Lzjb&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWY1bIKjrxTJW4XngaFQQT91QRx3HviSrq-fu--BoBTAtT8kWJg1t5kKr-nobY863ywlxMFeJcUvAXDIPlcrImGfUqgKRfvq1sx1Dl-wVFBoW42RMw2Wh6cQqMkvw1sy_bwoT2xlC1_fnGt0c3it4vJrHjR-F09ydRnZTF86yzOU6dAFdPJS8zYTuYPbEAdhZiyRpnL5eni-H1g0dMx4Ls29rIkrA3qPYkmhnyBI52M9B8Kr0KbDZZiVcEJCVMmMeZddSTryFesOHeIqEeNhF-NF_0fLqMef5gM38q6eaMuBQ&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWY1bIKjrxTJWDRM_upiZNkNbpPKVBFFmM6VUxDLQcc_ijfbJ5uSFdTfkCZr5d6g3SICWh-KwJ-QQuMSjWTouhlfgwERjeE9Rw6z0QkapNPujNLTMDfRAF09fQGLnBtgtI3lE3Iaew3aegGMEDY6uKVqRN1G0v8W-ENQUWJzY3QbZpXL5jkY6c5y0AfQo9wFyNq_fv0bErRqBlRGiczRvan7kNoLQxax9nwW9ueAheuEaYtnvi6UkwVcPsYebVhpZToizjCpGITyvcFn2L80rm9H215li36aDYXWMVL3CPL3n3E2BQ3tUYSy8UEhyL_1t0UnpdkKLQ_iZQqqnQfMAoUPREYvI5IEVuByC-gl6m62bGwciQTi_ASM=&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==
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Tentoonstelling 150 jaar Koninklijke Stadsharmonie Roeselare 

 

De Koninklijke Stadsharmonie Roeselare 
bestaat 150 jaar in 2017. Dit feestjaar 
wordt in gang geschoten met een 
overzichts-tentoonstelling in Galerie 
Alfons Blomme in de Ooststraat.  
  
  
 
  
 
 
 
 
Lees meer  

 

  

Rondleidingen in Kenniscentrum ARhus 
 

Je al eens afgevraagd waar je boeken 
heengaan als je ze in de 
terugbrengmachine steekt? Of wil je 
genieten van het prachtige uitzicht op 
het terras op de vijfde verdieping van dit 
prachtig gebouw? Schrijf je dan in voor 
één van de maandelijkse rondleidingen. 
De eerstvolgende gaat door op zaterdag 
21 januari. 
   
Info en inschrijving  

 

  

Nieuwe bestemming voor waardevol orgel  
   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWY8csG6rBst4xbygv5_Ox-MGXQnVxPs-Zmoh4Z0xdYOjgmtEmkJS3_LPgU8tXhVm9-MBvfKJ6eBF6CaoHBCH231X1U28QJ_1g6pv3NpS1fdSJz-NEZfW_j53v6Ah0xgEbDsakTt5MM3TZJ4bg9d46LIRMYtzM35KOhPb6tzrBKUoofh3X3TnD2jdJscCC0v14dt_XImJcm___tXCPo_CCV94UVSHoEJOlrocj62N_4nD5cCr3deu0_W1nAI6R3WfDxxhYWrA5S9zc_kiYxKLLMUSd2f_dqoVCqJK0V8UDsqRD5QI9iY6NQQolMwnolHV2fLhCGYj0OdMC4l-f9x5OwHCScXZSL4VD2oKF_l5mgQL&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rv85tcq5gc8RDVlKakj9ChA8X9jA_Au65qURTNQNziy88H7zNfcXWY1bIKjrxTJW8rqbZUT9HKoajiK4mUlzK5bGOJnavq7SeGxH-qgwlxfkqnYayP60vFz9lZYHeaBv7xkmH3S_CROqZ8I_mt96K5wziPMfr98Bz_E8CDY8CnMyjYtRn18VIlMM2L2ys4cKVp4aHAmkO3thZOdbkhLTzb-A-hqOCj-FyMoVYQpWD9vavl-RhP1gqkMWPF9cC1KsmeL6LiheZzlfhkejD-lh3YyAm7jpudql8vhi_iHQFDGlxTeQ4jU8QKw1ukP5ErxatBpksqVu12xNzbox5AI55OwbsGKGzb20GRWtyANHJwtKm9--oxYUO2iw4dZ5XIYyk3cOvAdrmN0=&c=csyw39OE_Ao2sCDmlt_yDdY83rd5nMumqVsA2t7skw5gMwNkblb8mA==&ch=7kuTSPNSHh7PZWmbsLrbCvbi-Sr92i6uSXRWaKBtPxUAjXTDgOIdlA==


Het orgel van de ontwijde Sint-Amandskerk wordt 
ontmanteld en verplaatst naar de Sint-Michielskerk.  
Naast het gebruik voor de liturgie zal het orgel ook door 
de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten 
(STAP) gebruikt worden voor concerten. Het orgel krijgt 
meteen ook een nieuwe naam: 'Adriaen Willaertorgel' 
een verwijzing naar de beroemde 
renaissancecomponist. 
 
 

 

 

  

 

Toerisme Roeselare - Delaerestraat 33 (Paterskerk) - 8800 Roeselare 

Tel. 051 26 96 00  

www.toerismeroeselare.be 
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