
 

                                                                                                                               

    

  

Ontdek de herfst in Roeselare 
   

  

De herfst is in ’t land! Daar zijn eindelijk die lange, prachtige 

wandelingen en gezellige bezoekjes. Zin in wat extra inspiratie? Visit 

Roeselare verleidt je met een gevarieerd kleurenpalet aan activiteiten. 

Laat je deze herfst helemaal gaan! 

 

 
 

   

  

 

De Lumineuze Nachten van Brouwerij Rodenbach 
  

Psst… hou alvast een dagje vrij in je agenda tussen 28 oktober 2022 en 13 

november 2022. Brouwerij Rodenbach vormt deze herfstvakantie het unieke 

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZGVsdW1pbmV1emVuYWNodGVuLmJlJTJG&sig=8JZJTyUhg1muW4Tx4zEjwTiDgyRrNdEqXJTmNthQv9b2&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22032


decor voor een magisch lichtspektakel. Dat wil je toch niet missen? 

 
   

  
 

 

   

  

 

Week van deBelgische Mode 
  

Wist je dat er in bijna 100 kledingzaken in Roeselare Belgische mode in de rekken 

hangt ? Tijdens de Week van de Belgische Mode van maandag 10 tot en met 

zondag 16 oktober 2022 zetten we ze eens extra in de etalage. Roeselare is 

gaststad voor deze modieuze week en verwent de klanten met leuke acties en 

beleving. 

 

 
 

   

  

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXNpdHJvZXNlbGFyZS5iZSUyRm5sJTJGemllbi1lbi1kb2VuJTJGd2lua2VsZW4lMkZ3ZWVrLXZhbi1kZS1iZWxnaXNjaGUtbW9kZQ==&sig=ByPUhpvgTuSfmAd3q3oz4SX3UJGZ7C7Ae42YxrqX5bEr&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22027


 

Bergmolenbos wordt Sprookjesbos 
  

Op de finaledag van de 'Week van het Bos', zondag 16 oktober 2022, wordt 

het Bergmolenbos een heus sprookjesbos. De dieren van het Bergmolenbos 

krijgen die dag het gezelschap van (jonge) elfen en tovenaars. 

Kom naar het bos, wordt onder handen genomen door een grime-artiest en krijg 

een snelcursus 'tovenaar' of 'elf'. Na het maken van een toverstaf en het drinken 

van toverdrank ben je helemaal klaar om je te meten met de échte helden van het 

bos: de dieren. 

 

 
 

Gratis expo's en 'DeSign of the Times' 

Ontdek tot en met 13 november 2022 de gratis expo over het leven van José 

Vermeersch in het Kasteel van Rumbeke. De Belgische beeldhouwer is een 

eenling binnen de naoorlogse beeldhouwkunst. De tentoonstelling focust op het 

verloop van z’n artistieke carrière. 

  
Van zondag 16 oktober 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 verwelkomt 

Roeselare de tentoonstelling 'DeSign of the Times'. Ontdek designstukken uit de 

collectie van Frac Grand Large Hauts-de-France uit Dunkerque op vier unieke 

locaties in de stad. 

  
Roeselare herdenkt Hugo Verriest, mentor van Albrecht Rodenbach, 100 jaar 

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXNpdHJvZXNlbGFyZS5iZSUyRm5sJTJGemllbi1lbi1kb2VuJTJGdm9vci1raW5kZXJlbiUyRndlZWstdmFuLWhldC1ib3MtMg==&sig=C6UXBMQo851UUeMcgBpmtzzc84UGqNjETu8YMQNwPGRo&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22053


geleden overleden. Ontdek de gratis expo van zaterdag 8 tot zaterdag 29 

oktober 2022 in de Augustijnenkerk Klein Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 

Roeselare. 

 

 
 

 

Gegidste wandeling 100 jaar Hugo Verriest 
  

Ontdek tijdens een gratis wandeling een aantal Verriestlocaties in hartje 

Roeselare. Na de geleide wandeling is er de mogelijkheid om de expo '100 jaar 

Verriest' te bezoeken. 

  

Data wandelingen: 

• Zondag 9 oktober 2022 om 10 u 

• Donderdag 13 oktober 2022  om 18.30 u 

• Zondag 16 oktober 2022 om 10 u 

• Donderdag 20 oktober 2022 om 18.30 u 

Inschrijven is verplicht en kan via visit@roeselare.be of telefonisch op +32 (0)51 

26 24 00. 

 

 
 

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXNpdHJvZXNlbGFyZS5iZSUyRm5sJTJGemllbi1lbi1kb2VuJTJGa3Vuc3QtY3VsdHV1ci1lbi1tdXppZWslMkZnZWdpZHN0ZS1odWdvLXZlcnJpZXN0d2FuZGVsaW5n&sig=5xEbSCrhc5PYABtEdzKLJisfwAM2ePJARrP4XF2tsR9s&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22026
https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnZpc2l0JTQwcm9lc2VsYXJlLmJl&sig=BiGZRuMcfoc1b6Up6srUt5LRNdCH4FNuqUJbugtxarBD&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22016


 

Weekendje weg voor €88,00? Dat kan! 
  

Nog snel een weekendje meepikken? Onze logiesuitbaters staan te popelen om 

jou tot en met 15 oktober 2022 eens goed te verwennen (en daarna natuurlijk 

ook nog, hé ;-)). 

  

Met '88 euro in 8800', een arrangement waarbij je maar €88,00 betaalt 

per standaard tweepersoonskamer mét ontbijt zit je vast goed. Daarbovenop 

verwennen wij je met een gevulde foodiebag met enkele Roeselaarse 

smaakmakers. 

 

 
 

 

Wordt verwacht: Kunstuur in Roeselare 
  

Van 5 februari 2023 tot 5 november 2023 komt 'Kunstuur' naar Roeselare. In de 

Sint-Amandskerk kan je genieten van werken door Belgische kunstenaars uit de 

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXNpdHJvZXNlbGFyZS5iZSUyRm5sJTJGZXRlbi1kcmlua2VuLWVuLXNsYXBlbiUyRnNsYXBlbiUyRnRvZXJpc3Rpc2NoZS1hcnJhbmdlbWVudGVuLXZhbnJzbCUyRnByYWt0aXNjaGUtaW5mbw==&sig=8zHRTMA5DYbDWmRETnjd4Lgwb79n62d2rDtwsgfx6wbn&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A21996
https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZoZXRrdW5zdHV1ci5jb20lMkZyb2VzZWxhcmU=&sig=GDMKCUVoS4RM5WBZvWXXe2y3MRjHSzAiUDmJ8QuSB5Jn&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22033


periode 1850-1950, die op een unieke manier gebracht worden. Bekende 

Vlamingen vertellen wat hun band is met de kunstenaar of met het schilderij. Koop 

nu al je tickets. 

  

Het Kunstuur is een privé-initiatief van Joost en Hans Bourlon onder het toeziend 

oog van hun grootvader, kunstschilder Jozef (Jos) De Bie (1900 -1981). 

 

 
 

   

  

 

    

 

https://roeselare.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXNpdHJvZXNlbGFyZS5iZSUyRm5s&sig=Btvkf9B8B9qLtJPio4fvSKBcS4PxMfH7n6aZA9YGAeKy&iat=1665072258&a=%7C%7C1000226868%7C%7C&account=roeselare%2Eactivehosted%2Ecom&email=iQ%2FIMRfdbdq8Yogl88wG6ZMq9%2FijNC4HvKea94OQk18%3D&s=130f54cceb92f0e5d10ad7e046965839&i=2127A2154A57A22009

