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ZOMER #VANRSL
Onder de naam ZOMER #VANRSL lanceert
Roeselare haar activiteitenkalender. Van 21 juni
tem 21 september is Roeselare dé uitvalbasis
bij uitstek. Of je fijnproever, shopaholic of
sportfan bent, je vindt vast en zeker je gading in
dit zomers aanbod.
Ontdek de kalender in handig meeneemformaat
bij de dienst Toerisme Roeselare in de
Paterskerk, Delaerestraat 33.
Meer info vind je op www.zomervanrsl.be.

Tijd voor Batjes

Het laatste weekend van juni betekent 'Tijd
voor Batjes!'. Verkeersvrije straten, animatie à
volenté en hier en daar een optreden
meepikken. Klinkt aanlokkelijk, niet? Naar
jaarlijkse traditie geeft 't Vat van Rodenbach op
vrijdag 23 juni het startschot van een weekend
boordevol animatie.
Wist je dat... je op vrijdag kan winkelen tot 21
uur en op zaterdag de verkiezing van Miss
Batjesprinses met optreden van Baba Yega
doorgaat?
Meer info vind je hier.

Kunstzomer Leiestreek
Wist je dat... je op drie locaties in onze stad
hedendaagse kunst kan bewonderen? Van de
Paterskerk tot galerie Alfons Blomme tot de
Duitse commandobunker. Wij kijken alvast uit
naar je komst!
Paterskerk: Delaerestraat 33
Duitse commandobunker: St-Hubrechtstraat 51
Galerie Alfons Blomme: Ooststraat 84
Benieuwd naar wat de andere gemeenten en
steden uit de regio te bieden hebben?
Meer info vind je hier.

Zomerspeelplaats

De zomervakantie is in zicht. Tijd voor
ontspanning voor jou en jouw kinderen! Wat
dacht je van een bezoekje aan
de Zomerspeelplaats om hen te entertainen?
De Zomerspeelplaats biedt gratis plezier aan
kinderen en is een fijne ontmoetingsplaats voor
jong en oud. Dit jaar opent de Zomerspeelplaats
feestelijk op het Stationsplein op 1 juli.
Jouw kids kunnen zich voluit laten gaan en jij
kan genieten van een lekker aperitiefje met
vrienden. Ideale combo, toch?
Meer info vind je binnenkort hier.

MUNT Summerspot 2017
MUNT Summerspot 2017 combineert street art
en street food met Franse charme.
Een stralende zon, een heerlijk boek, een
zomerse sfeer en petanque. Deze zomer hoef je
niet naar het zuiden van Frankrijk op vakantie.
La douce France komt naar Roeselare. MUNT
Summerspot met Juliens Place de la Petanque
slaat van 23 juni tot en met 3 september zijn
tenten op op het plein De Munt en brengt in
zijn zog street art en street food mee.
Meer info vind je hier.
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