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Ontdek de odeur van de coureur

Street Art weekend @MUNT Summerspot
Een van de blikvangers van MUNT Summerspot
2017 is het nieuwe Street Art weekend. Naast
workshops en kunstwerken stelt ARhus er de
eerste poëtische strip voor. Het resultaat van
een unieke samenwerking tussen de gelauwerde
woordkunstenares Maud Vanhauwaert en het
tekenaarscollectief Striptic: Jimmy Hostens,
Steven Selschotter en Phavin Verly, cultureel
ambassadeurs van Roeselare.
Wanneer: 6 t.e.m. 9 juli
Meer info vind je hier.

6de GP Jean-Pierre Monseré

Ook de wielerfanaten blijven niet op hun
honger zitten. Op zaterdag 8 juli vindt de 6de
Grote Prijs Jean-Pierre Monseré plaats. De
wedstrijd start in Ieper en de aankomst is
voorzien in, hoe kan het ook anders, Roeselare.
Jean-Pierre Monseré, geboren in Roeselare,
stond een veelbelovende wielercarrière te
wachten.
In 1971 kwam er bruusk een einde aan zijn leven
toen hij, tijdens een wielerwedstrijd, frontaal
tegen een auto botste.
Lees hier het programma.

Kick-off festivalzomer
Met Butterfly Beats Festival werd de
zomervakantie 2017 ingeknald. De aftrap van
een zomer vol goeie muziek. Mag het iets
harder voor jou? Stip dan volgende events aan
in jouw agenda:
Remorkerock Beitem: zaterdag 8 juli vanaf 18u.
Sjamprock: zaterdag 8 juli vanaf 18u.
Psst: hou alvast zaterdag 2 september vrij. Het
(gratis) Trax Festival is dé ideale remedie om de
vakantie af te sluiten.

Zomerse zondagen

Zin om tijdens de zomer op zondag eens de
beentjes te strekken? Neem deel aan de
wekelijkse Zomerse Zondagsactiviteit. Ontdek
(verborgen) schatten van Roeselare.
Eerstvolgende wandelingen:
9/7: Culinaire wandeling, Groene Beveren,
14u30
Afspreken aan Fietspad Vijverstraat- Baliestraat
16/7: Wijk-over-Statie, Krottegem, 14u30
Afspreken aan Onze-Lieve-Vrouwemarkt

Ahoi kapitein, 2 boottochten vanuit Roeselare
Wens je graag Roeselare te verkennen op het
water? Dan kan! Wij nemen je graag mee op
één van onze boottochten.
Vrijdag 28/07, 19u, Kaaistraat
Vaar mee met onze nocturne boottocht. Geniet
van een lekker varkentje aan 't spit.
Zondag 30/07, 9u, Kaaistraat
Geniet van de ochtend met een uitgebreid
ontbijt. Croissants, pistolets, fruitsap, koffie,...
Wat wil een mens nog meer?
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Geen gunstige weersvoorspellingen? In het
Wielermuseum (Delaerestraat 33) kan je iedere
dag van de zomervakantie terecht met jouw kids
om samen met Vlieg op zoek te gaan naar zijn
schatten.
Vlieg maakte enkele geurpakjes. Hij liet in elk
pakje een geheime geur achter. Verzamel ze alle
drie en leer ruiken met je ogen, handen, oren en
mond.
Meer info vind je hier.
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