
 

NAZOMEREN IN ROESELARE 

Het belooft een drukke nazomer te worden in Roeselare. Ontdek het 

volledige 'Dichterbij Rodenbach-programma' en kom meer te weten 

over deze inspirerende Roeselarenaar. Nog geen plannen voor het 

komende weekend? Beleef Open Monumentendag 2021. We sluiten 

de Zomer #VANRSL af met tal van activiteiten. 

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=39d65c3245&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=6f7dc6a44e&e=235a13f488


 

 

Dichterbij Rodenbach 

De Wereld van Rodenbach 

Op 27 oktober 2021 vieren we de 165ste verjaardag van Albrecht Rodenbach. 

Stad Roeselare ontwikkelde een permanente belevingsroute op plaatsen in de 

stad waar Albrecht Rodenbach tot op vandaag aanwezig is. Deze 

beleefwandeling brengt je samen met je gezin dichter bij de dichter die Albrecht 

Rodenbach was. 

 

Tentoonstelling - Verlengd wegens succes 

Heb jij de tentoonstelling over Albrecht Rodenbach al gezien? Ontdek tot en 

met 26 september de leefwereld van Vlaanderens 'Wonderknape' en kom meer 

te weten over zijn werk, familie en de verering van deze Rodenbachfiguur. 

Waar? Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, Ooststraat 35 

Prijs? Gratis 

Wanneer? Van woensdag t.e.m. zondag, van 14 u. tot 18 u. 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=11332dbb4b&e=235a13f488


Meer info  

 

 

  

 

 

Save the date: Weekend van de Klant 

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober viert Weekend van de Klant zijn 

vijfde editie... en Roeselare is gaststad! 

 

We verwelkomen Radio 2 op zaterdag en op zondag zijn de 

winkels open. 

 

 

Meer info  

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=1df51b99da&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=f2f6c89e03&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=ed686b0062&e=235a13f488


 

 

Onroerende 

Erfgoedprijs 

Dit jaar reikt de Vlaamse overheid 

voor de zesde keer een 

Onroerenderfgoedprijs uit. Eén van 

de laureaten van de prijs is het 

modernistische burgerhuis door 

Joseph De Bruycker in Roeselare. 

  

 

 

Heb je een favoriet? Stem via deze pagina tot en met zondag 12 september 

2021 voor de publieksprijs. 

Jammergenoeg is het niet meer mogelijk om een bezoek voor deze 

interbellumwoning te reserveren. 

 

  

Meer info  

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=2aa759c051&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=4621418d8b&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=7e7709f3ae&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=bd3d5d8518&e=235a13f488


  

 

 

Open Monumentendag 2021 

Geboorte van Reus Jempi 

Eerst een droom, nu werkelijkheid. Trots stellen Reusselaere en KOERS 

een nieuwe reus voor! Vier op zondag 12 september samen met de hele 

familie mee op de reuze-babyborrel, waar Reus Jempi het levenslicht 

ziet, gezegend wordt en door burgemeester Kris Declercq ingeschreven 

wordt in het bevolkingsregister.  

Met tal van leuke gratis activiteiten, feestelijke gasten en natuurlijk een 

toost op Reus Jempi! 

Meer info vind je hier. 

 

Expo Wielerreuzenhoofden 

Naar aanleiding van de komst van Reus Jempi lanceerde KOERS een 

oproep om zelf creatief aan de slag te gaan. Tal van Roeselaarse 

scholen, verenigingen en creatieve inwoners gingen aan de slag om hun 

eigen wielerreuzenhoofd te knutselen. Alle prachtexemplaren ontdek je in 

KOERS. 

Meer info vind je hier. 

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=8e99ad5a15&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=5e87f45850&e=235a13f488


 

 

 

NIEUW IN HET GROEPSAANBOD: 

RETRO-KOERSFIETSVERHUUR 

Wil jij in de voetsporen treden van een historisch wereldkampioen? Dat kan! 

Toerisme Roeselare lanceert retro-koersfietsverhuur🚴♀️🚴♀️ Voor een retro-

wielertruitje wordt alvast gezorgd! 

Smeer die kuiten maar al in! 

Meer info  

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=5030046880&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=dc23387b54&e=235a13f488


  

 

En dan nog dit... 

Het Bankje 

Even rusten tijdens een wandeling of fietstocht doorheen Roeselare? De 

podcast 'Het Bankje' zorgt ervoor dat je even kan uitblazen en tegelijk 

een theaterstuk kan bijwonen. Tot 30 september kan je getuige zijn van 

de meest intieme, bizarre of aangrijpende dialogen die zich afgespeeld 

hebben op de plek waar je zit. 

Ga op zoek naar de QR-codes en luisteren maar! 👂👂 

  

Diskgolf 

Ooit al eens aan diskgolf gedaan? In het Bergmolenbos kan je jouw 

vaardigheden alvast naar lieve lust testen door de zes diskgolfmanden. 



 

Wandel of loop langs de groene lus van de natuurloop en vind ze 

allemaal ! 🥾🌳 

👉 Nog tot en met 30 september. 

  

Jungle Fest #VANRSL 

11 september sluiten we de zomerspeelplaats feestelijk af met het gratis 

'Jungle fest #VANRSL'🦁🐒🐆. Kom zeker eens langs en geniet van 

Jeuk liveband, Boembox en Kapitein Winokio🎼. 

Opgelet! Mondmaskerplicht voor toeschouwers ouder dan 12 jaar. 

 

 

Meer info  

 

 

https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=a652ee3bd8&e=235a13f488
https://koersmuseum.us12.list-manage.com/track/click?u=0469d4f6568c6b84166bc4dbd&id=f2f85c2544&e=235a13f488


 

Standbeeld voor Monseré 

Exact op de dag van zijn verjaardag, 8 september, en tien dagen voor de start 

van het WK in Vlaanderen werd het langverwachte standbeeld voor Jean-

Pierre Monseré onthuld. Jempi werd wereldkampioen in 1970 en overleed geen 

jaar later tijdens een kermiskoers in de regenboogtrui. Het mansgrote 

standbeeld mét koersfiets kreeg niet toevallig een eeuwige plek aan de 

voorgevel van KOERS.  

 

De onthulling vond plaats in beperkte kring: in het bijzijn van de familie 

Monseré, de initiatiefnemers achter het beeld en kunstenaar Ron Deblaere. 

Zondag, tijdens de geboorte van Reus Jempi, kunnen er naar hartelust selfies 

genomen worden. 
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