
 

 

   

 

EEN OVERVOLLE 

HERFSTVAKANTIE 

Joepie, herfstvakantie! Wat staat er op de planning? 1 woord: 

Genieten. Geniet met je (b)engels van Hagelslag, een sprookjesachtig 

familiefestival. Geniet van de prachtige ingetogen klanken tijdens 

Reveil. Geniet van koers en kunst in de expo 'VDB Forever'. 

Geniet... van Roeselare. 

 



ontdek alle activiteiten op onze website  

 

 

 

 

Hagelslag 

Hagelslag is een sprookjesachtig 

familiefestival tijdens de 

herfstvakantie, elke dag wat wils 

voor groot en klein. 

 

 

Deze editie staat in het teken van sprookjes. Met o.a. de musical Assepoester, 

het 1001-nacht beautysalon, een fort en kastkasteel, een initiatie buikdansen 

en nog veel meer! Van zondag 27 tot en met woensdag 30 oktober in De 

Spil. 

 

Het volledige programma vind je op www.despil.be/hagelslag2019.  

 

 

Reveil 

Reveil wil samen Allerheiligen nieuw leven inblazen door op 1 

november de begraafplaats van verschillende gemeentes onder te 

dompelen in een warme gloed van ingetogen muziek en lokale 

levensverhalen. Omdat op sommige graven geen bloem ligt. En omdat 

zoveel herinneringen te mooi zijn om te vergeten. 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=ed8ef58434&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=7843cfa083&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=301929b097&e=235a13f488


 

Op 1 november doorbreekt Reveil ook in Roeselare 

rond zonsondergang de stilte met een intieme set van Tom Cosmell en 

een stiltechoreo ism de précompagne van STAP. 

 

 

meer info  

 

 

 

 

VDB Forever 

Op 12 oktober 2009 verloor België 

één van haar meest memorabele 

coureurs. Tien jaar na zijn plotse 

dood spreekt VDB nog steeds tot de 

verbeelding. 

 

 

In VDB Forever brengen 34 kunstenaars – één voor ieder levensjaar – op 

gepaste wijze hulde aan de pédaleur de charme bij uitstek. Sommigen zien in 

VDB een wielerheld met (half)goddelijke status. Anderen typeren hem dan 

weer als de stilaan radeloze gevangene van zijn eigen donkerste demonen... 

 

Nog tot en met 5 januari 2020.  

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=14043e2f7a&e=235a13f488


meer info  

 

 

 

 

Citytrippen in Roeselare 

Citytripje gepland naar Roeselare? Deze blog geef je alvast heel wat 

inspiratie voor een leuk / romantisch / gezellig / ... weekendje weg. 

 

 

meer info  

 

 

 

 

City Beer Golf 

Nieuw in het groepsaanbod: City 

Beer Golf. Ontdek naast de mooiste 

plekjes van Roeselare ook de unieke 

bieren die de stad rijk is. Speel een 

partijtje City Golf en les tussendoor 

je dorst met een heerlijk streekbiertje 

in een authentiek cafeetje. 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=6d4bc31479&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=972582fec7&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=1a08571a6a&e=235a13f488


meer info  

 

   

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Toerisme Roeselare 

                                                  Polenplein 15, 8800 Roeselare 

 

32 (0)51 24 26 00 | www.visitroeselare.be | visit@roeselare.be  

 

 

   
 

 

  

     

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=79a8351f6e&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=cdd43809fb&e=235a13f488
mailto:visit@roeselare.be
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=c612071c49&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=e4157a12b7&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=4b85264d37&e=235a13f488

