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 In dit nummer
Wijkdialogen

Gezichten uit de wijk

Eindejaarsvraagjes

Beste inwoner van Krottegem,
Aan het begin van dit nieuwe jaar, brengen we je het nieuws uit jouw buurt. Hopelijk kon de kerst- en 
eindejaarsperiode bij jou thuis veel warmte en gezelligheid brengen. We wensen elke Krottegemnaar het allerbeste 
toe voor 2022. Een goede gezondheid, geluk op alle vlakken én een warme buurt om je thuis te voelen. 

In deze krant kom je meer te weten over een aantal projecten in jouw buurt. We stellen je ook enkele interessante 
personen en verenigingen voor. Want dat het bruist van talent en goesting in Krottegem, is wel zeker!
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NIEUWS UIT DE STAD

Bewoners van de Germain Hoetstraat genieten van de vele lichtjes in hun straat.
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Verslag van de wijkdialogen
De Vriendschap opende op 25 en 26 september 
haar deuren voor de wijkdialogen. Hier lees je 
een beknopt verslag van de conclusies van deze 
tweedaagse.  
Voor meer info en foto’s kan je terecht op  
www.buurten.roeselare.be.

Op ontdekking in de wijk
Met de kaart in de hand, gingen inwoners op zoek 
naar de geuren en klanken van de wijk. En dat lukte 
heel goed! De conclusie bevestigde het veelzijdige 
beeld van de wijk.  Rond de drukke verkeersassen 
hoor je het verkeer. Maar dieper in de wijken viel de 
rust op. Waar ligt de “grens” van Krottegem en hoe 
zit het met de naam? Sommige inwoners zijn fier 
op de naam “Krottegem”, terwijl anderen mijmeren 
over de vroegere “Onze-Lieve-Vrouwe wijk” rond 
het centrale plein.

Kijken naar de toekomst
Het uitgangspunt van de namiddagsessies was 
positief: “Samen staan we sterker, als we de 
handen in elkaar slaan maken we van Krottegem 
een groenere, leefbaardere en nog gezelligere 
wijk.” De deelnemers dachten na over de toekomst 
in 2035. Zowel vergane fabrieken en vergeten 
gebouwen als ontoegankelijke ruimtes en populaire 
ontmoetingsplekken werden verwerkt in een 
toekomstverhaal. De vraag naar groen en openheid 
in de wijk weerklonk in vele verhalen. 

Experten van de Stad en de deelnemers schetsten 
samen een aantal uitdagingen. Hoe en waar kunnen 
we activiteiten voor tieners organiseren? Kan er een 
groene as komen door de wijk? Op welke manier 
trek je meer kleinhandel aan? Samen werd een 
analyse gemaakt. De vragen van het thema groen 
creëerden veel enthousiasme onder de deelnemers. 
De wijk wil zich hiervoor duidelijk graag inzetten. 

Verkeersveiligheid
De deelnemers van deze praattafel konden zich 
vinden in een aantal gezamenlijke ambities:
 y  verkeersveiligheid
 y  bereikbaarheid
 y  aanpak parkeerdruk
 y  vermijden van sluipverkeer. 

De deelnemers vonden de invoering van een zone 
30 een goede maatregel om de verkeersveiligheid te 
verhogen voor fietsers en wandelaars.  

Begrip voor elkaar
Naar aanleiding van de klachten over 
geluidsoverlast op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt 
is tijdens het gesprek van gedachten gewisseld 

over de bezorgdheden van organisatoren en 
wijkbewoners. Er is wederzijds erkenning 
en begrip. Het gesprek wordt verder gezet 
om dergelijke problemen in de toekomst te 
vermijden. 

Meer groen en open ruimte
De aanwezigen pleitten duidelijk voor meer 
groene en onbebouwde plekken. Een groene 
as die door de wijk loopt zou moeten kunnen? 
Denk maar een lijn door de site Damman-Croes 
naar het park van Rodenbach. De kansen bij deze 
herontwikkeling werden in de verf gezet en de 
vraag naar de Stad was om deze opportuniteit 
niet te missen. Ook andere open plekken 
(Munitieplein & Sint Anna) werden aangeduid als 
mogelijke groene oases in de wijk. 

Groen gaat niet enkel om bomen. Groen kan 
ook een hefboomeffect hebben voor andere 
uitdagingen voor de wijk zoals ontmoeting, ruimte 
voor jongeren en gezondheid.  

Trefrijk Krottegem
Wat betekent ontmoeten en hoe lukt dat het 
best? Dat ontmoeten heel belangrijk is, wordt 
door iedereen bevestigd. Het is een eerste stap om 
samen te kunnen zorgen voor de wijk. 

En wat bleek? Er is heel wat mogelijk om elkaar te 
ontmoeten. En de deelnemers zeiden ook dat ze er 
zin in hebben. De meeste mensen hebben ideeën 
om iets te doen. Een gedeelde bezorgdheid was 
om iedereen voldoende te kunnen bereiken. Dat is 
vandaag zeker niet het geval. 

De deelnemers ervaren het vooral belangrijk om 
gehoord te worden en samen in gesprek te gaan. 
Een initiatief zoals de wijkdialoog kan hierbij 
een middel zijn. Daarnaast moet de Stad en de 
wijk misschien inzetten op meer laagdrempelige 
manieren om het gesprek te voeren. Gesprekken 
zoals deze, tijdens de wijkdialogen, geven inspiratie 
en inzichten om zelf en samen aan de slag te gaan. 
 
Vervolg wijkdialogen: 11 en 12 februari 2022
Onder het motto ‘de buurt aan het stuur’ wil de Stad 
verder met jou aan de slag. Als één van de concrete 
acties uit de eerste wijkdialoog organiseren we tijdens 
het tweede weekend van februari wijkbabbels op vier 
plaatsen: 
 y Vrijdag 11/02: 15u tot 16u30 - Vrije basisschool 

Mozaïek, vestiging Hammestraat
 y Vrijdag 11/02: 19u30 tot 21u - chirolokalen O.L.V.-

Markt 

 y  Zaterdag 12/02: 10u30 tot 12u - Zaal Rinus aan 
Ten Elsberge

 y  Zaterdag 12/02: 17u tot 18u30 - Spanjeschool  

We bespreken samen hoe we de ontmoeting in de 
straat en wijk kunnen verbeteren. Wil je je ideeën 
uitwisselen over de wijk of heb je een vraag voor een 
buur? Kom dan zeker langs op één van deze plekken. 
Je krijgt dan ook informatie over de andere acties in 
het kader van de wijkdialogen. Meer info op  
www.buurten.roeselare.be.

Alvast twee primeurs !
De Stad ging met de uitkomsten van de eerste 
wijkdialoog aan de slag. In maart volgt hierover 
een wijkforum. Je krijgt al twee primeurs.

Zone 30 in Krotttegem
We investeren in een leefbare en veilige buurt. 
Krottegem wordt zone 30. In de Spanjestraat en 
Ardooisesteenweg was dit al zo gepland met de 
heraanleg. Het zal ook in andere straten in jouw 
wijk voorzien worden. 

Burgerbegroting Krottegem
Het is duidelijk dat de inwoners van Krottegem 
bruisen van ideeën en goesting om rond een 
aantal thema’s samen te werken, zoals groen en 
ontmoeting. Daarom starten we dit jaar al met 
een burgerbegroting. In het najaar van 2022 krijg 
je via de burgerbegroting de kans om projecten 
te realiseren om de buurt meer te verbinden, 
vergroenen, verbeteren,… We werken de aanpak 
samen met jullie uit.

Wat is een burgerbegroting?
 y De buurt beslist: jullie beslissen zelf hoe een 

deel van het budget van de Stad wordt besteed. 
Voor Krottegem is dit 200.000 euro.

 y De buurt dient in: Samen met je buren, 
sympathisanten of verenigingen kunnen 
projecten ingediend worden.

 y De buurt stemt: projecten met de meeste 
stemmen worden gerealiseerd in 2023.

 

Wil je mee nadenken over hoe we zoveel 
mogelijk wijkbewoners bereiken, hoe we 
komen tot goede projecten voor de  
wijk, … ? Mail dan naar dienst Samenleven op 
samenleven@roeselare.be. Of kom naar één van 
de wijkbabbels!
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Werken Spanjestraat en 
Ardooisesteenweg
De rioleringswerken in de Spanjestraat zijn volop bezig. Vanaf februari start ook de heraanleg van de 
Ardooisesteenweg. Hier lees je de planning tot aan de paasvakantie. Deze planning houdt geen rekening met 
corona, zwaar winters weer of onvoorziene zaken. De laatste info vind je steeds op www.roeselare.be.

Spanjestraat

Langebrugstraat tot 
Koornstraat

Mandellaan tot Koornstraat
Jules Lagaelaan, kruispunt 
met Spanjestraat

 y nieuwe rioleringen zijn 
geplaatst

 y  heraanleg van de straat en 
voetpaden is bezig

 y  vermoedelijk klaar tegen 
april 2022

 y vanaf midden februari 
worden hier nieuwe 
rioleringen geplaatst.

 y vermoedelijk klaar tegen de 
zomer 2022

 y vanaf midden maart: 
rioleringen worden geplaatst

 y vermoedelijk klaar  tegen de 
zomer 2022

Ardooisesteenweg
De heraanleg start vanaf februari 2022. De aannemer start ter hoogte van het busstation en werkt zo in de 
richting van de Mandellaan. Dit gebeurt in verschillende fases, om de hinder te spreiden. 

Fase 1: van busstation tot aan de Spinnersstraat.
 y Van februari tot april 2022. 
 y Omleiding voor het verkeer. 
 y Daarna zal er gewerkt worden in het kruispunt met de Spinnersstraat.

Wijkchallenge Wildste wijk #VANRSL
Onder de noemer Wild #VANRSL gaat Roeselare in 
2022 voluit voor meer biodiversiteit!
Ook door kleine dingen te veranderen in je eigen 
omgeving, kan jij een verschil maken! 

Zin in een uitdaging?
 y Stel een team samen van minstens 3 gezinnen 

of huishoudens in je buurt.
 y  Zoek een pleintje in de buurt dat je wil 

omtoveren tot het wildste pleintje van de stad 
en ga in competitie met andere buurten! Jullie 
plein krijgt een naam en wordt het uithangbord 
voor alle uitdagingen.

 y  Alle kosten verbonden aan de uitdagingen 
worden door de Stad vergoed. 

Enkele buren gevonden die mee de challenge 
willen aangaan? Schrijf jouw team dan snel in! 
Inschrijven kan uiterlijk tot 28 februari 2022. 

Proefopstelling 
aan busstation
Tijdens de heraanleg in de Ardooisesteenweg 
(februari tot december 2022), plaatst de 
Stad een proefopstelling voor auto’s aan het 
busstation. Hiermee krijgt het autoverkeer 
tijdens daluren opnieuw in één richting 
doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het 
busstation richting Beversesteenweg. 
 y De proefopstelling is enkel toegankelijk 

buiten de spitsuren. Dus op momenten 
zonder schoolgaand verkeer. 

 y  Doorgang is enkel in één richting, van de 
Jules Lagaelaan naar de Beversesteenweg. 

 y  De proefopstelling wordt opgesteld met 
een verkeerslicht en een slagboom.

 y  Er komt zone 30 op het busstation en in 
de Jules Lagaelaan.

De proefopstelling loopt vanaf midden 
februari en blijft actief tot eind 2022. In 
die periode wordt de situatie gemonitord, 
onder andere door verkeerstellingen en 
luchtkwaliteitsmetingen. In december 2022 
volgt een evaluatie. 

Doe-activiteit  y Organiseer in het voorjaar een workshop ‘bijenhotel en 
oorwormpotje knutselen’

 y En in het najaar een workshop ‘timmeren van nestkasten en 
voederplankjes’.

 y Beide workshops worden telkens georganiseerd voor 20 personen.

Planten op het plein  y Plant samen met 20 personen bloembollen, struiken, bomen, …  
op jullie pleintje.

Blijven leren  y Organiseer een vormingsavond over de ‘klimaattuin’ voor 10 
gezinnen in de wijk. Een klimaattuin is een klimaatbestendig 
paradijsje dat bruist van het leven. De Tuinrangers #VANRSL helpen 
jullie graag op weg!

Promo voor andere acties  y Maak promotie voor nationale acties zoals ‘Vogels Voeren en 
Beloeren’ en ‘De Grote Vlindertelling’.

 y  Zoek ook 10 tuinen die willen meedoen aan de actie MaaiMeiNiet!

Actie op wijkniveau  y Motiveer en ondersteun je wijk, buurt of straat om massaal 
stokrozen en zonnebloemen te planten in de voeg tussen voetpad en 
muur of voortuin. Beeld je al de kleurenpracht in!

Klimaatswitch
Biodiversiteit staat voor de verschillende soorten dieren en planten op aarde en hoe die elkaar in balans houden.  
Bezoek www.klimaatswitch.be als je meer wil weten over wat de Stad doet voor de natuur en haar biodiversiteit

Ga aan de slag met deze uitdagingen.
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Wijkwerking dienst Samenleven 

Johanna is wijkwerker bij Stad Roeselare. Zij is het 
aanspreekpunt voor inwoners en verenigingen uit 
Krottegem.

Wat doet een wijkwerker zoal?
 y Het verhogen van de leefbaarheid en het 

bevorderen van het sociale leven in de wijken. 
 y  Ondersteunen in bewonersparticipaties en 

het uitbouwen van sterke netwerken op alle 
niveaus. 

 y  Het aanspreekpunt zijn voor de wijkcomités en 
het doorverwijzen naar de geschikte diensten.

 y  Een verbindingsfiguur zijn, een fysieke schakel 
tussen de wijk, stakeholders en de Stad. 

Een wijkwerker helpt mee aan de verbondenheid 
in je buurt. Dat kan door ondersteuning bij 
verschillende projecten. 

Buurtcheque #VANRSL
Wil je graag iets organiseren in de buurt? Lijkt het je 
leuk om de buren te ontmoeten op een straatfeest, 
zomerbarbecue,.. en elkaar zo beter te leren kennen? 
Je bent niet alleen! 
Daarom geeft de Stad jouw buurtevenement graag 
een financieel duwtje in de rug. De buurtcheque 
heeft een waarde van maximum €200. Daarmee kan 
je (een deel van) de kosten die gepaard gaan met de 
organisatie van een buurtfeest betalen. Daarnaast 
kan je ook een voucher ter waarde van €75 verkrijgen 

die je kan inruilen bij de Stad voor de huur van 
stadsinfrastructuur (zalen) en/of -materiaal. 

Projectsubsidies
Projectsubsidies zijn voor Roeselaarse verenigingen 
of drie individuen die een project in de vrije tijd 
organiseren. De subsidie wordt berekend aan 
de hand van een aantal criteria: samenwerking, 
duurzaamheid, doelgroep, …

Meer informatie vind je terug op  
www.buurten.roeselare.be.

Een vraag voor wijkwerker Johanna?  
Contacteer haar via 051 26 24 64 of via 
samenleven@roeselare.be.

165 jaar geleden werd Albrecht Rodenbach 
geboren in Roeselare. Dit vieren we een heel 
jaar lang, van 23 juni 2021 t.e.m. juni 2022.
 
Tijdens dit Rodenbachjaar brengen we 
je dichter bij Rodenbach. Dichter bij zijn 
leven en familie, maar ook dichter bij zijn 
realisaties en de dichter die hij was. Je 
ontdekt waarom Rodenbach tot één van de 
grootste letterkundigen uit onze streken 
behoorde en waarom hij zo belangrijk was 
voor Roeselare.

ORGANISEER MEE EEN  
RODENBACH-ACTIVITEIT
Rodenbach vieren: dat doen we samen! 
De Stad roept verenigingen en inwoners 
#VANRSL op om het themajaar mee vorm 
te geven door een Rodenbachactiviteit te 
organiseren. Laat je inspireren door de figuur 
Albrecht Rodenbach: als rebel, als schrijver-
dichter, als student, als held, als vriend en als 
fiere Roeselarenaar.

Heb je een tof voorstel? Dan kan je financiële 
steun krijgen in de vorm van projectsubsidies.
Waaraan moet je activiteit of project voldoen? 

 y Het project heeft inhoudelijk een sterke 
link met het thema Albrecht Rodenbach.

 y Het project vindt plaats in Roeselare, ten 
laatste in juni 2022.

 y  Het project zorgt voor een meerwaarde 
voor de belevingsmogelijkheden van 
Roeselare als Rodenbachstad en is gericht 
op een breed publiek.

Je kan zeker “groots” denken. Heeft jouw project 
het potentieel om het Rodenbachjaar ‘Dichter 
bij Rodenbach’ ook buiten de provinciegrenzen 
te brengen? Is het project innovatief? Dan 
kan jouw project als samenwerkingsproject 
met de Stad opgenomen worden en krijgt het 
mogelijk plaats in het hoofdprogramma van het 
Rodenbachjaar.
  
GEBETEN OM MEER TE WETEN?  
Surf naar www.visit.roeselare.be of  
bel naar 051 26 24 00.

Sounds of our Cities:  
een tevreden terugblik

 
Het project Sounds of our Cities zit in de eindfase. 
Afgelopen najaar etaleerden de kunstenaars hun 
creaties tijdens toonmomenten in Krottegem en Sant 
Andreu (Barcelona). 

Marta Azparren gaf in de oude beschermde 
brouwzaal van de brouwerij Rodenbach uitleg bij 
haar geluidscreaties. Marti Madaula nam bezoekers 
mee in de tuinen om zijn project via zonnebloemen 
te laten doorgroeien volgend jaar. En dan was er nog 
John Grzinich die een week lang geluidsopnamen 
maakte in Krottegem. Mensen dachten na over geluid 
en stilte. Er was een workshop met klanten van café 
Breda en met leerlingen uit basisschool De Plataan.

Dear Hunter
Daarnaast was er ook nog het werk van Dear 
Hunter. Remy en Marlies verbleven 2 maanden in 
een container op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Ze 
brachten Krottegem in kaart via cartopologie: een 
combinatie van cartografie en antropologie. De kaart 
is het resultaat van gesprekken met inwoners en door 
er zelf 24/7 te leven en te werken. Zij organiseerden 
tijdens het toonmoment een aantal workshops voor 

leerlingen uit de Kunstacademie, leerlingen uit de 
opleiding architecturale en beeldende vorming en 
een groep van medewerkers van stad Roeselare. 
Samen met ArtEconomy was er ook een moment 
waarbij Michael Aerts reflecteerde over het werk van 
Dear Hunter.

Dank voor de fijne samenwerking!
Ondanks de pandemie kunnen de partners 
terugblikken op een goede samenwerking. Dank 
je wel aan: Idensitat (Barcelona), Dear Hunter (’s 
Gravenhage, Nederland), Universiteit Aalborg (Sound 
& Music Computing, Kopenhagen, Denemarken), 
en de ondersteunende partners als Impact, 
BohmBohmRoom (Stockholm – Zweden) en CC De 
Spil. Het verhaal in Roeselare kon geschreven worden 
door een goede samenwerking met partners uit 
Krottegem zelf: café Breda, Chiro Vlotterke, Inval, 
Studio Arsène, Chic, fotograaf Ine Strubbe, Hotel De 
Bonte Os, …

Op 9 december was er een slotevent in Stockholm 
waarbij de partners terugblikten op het project, een 
aantal experten hun visie gaven over hoe kunst de 
publieke ruimte kon mee helpen vormgeven en het 
nut van Europese samenwerking. In dit Creative 
Europe Project mest Roeselare zeker niet onderdoen 
voor de andere internationale partners.  

Bekijk het volledige verhaal op  
www.buurten.roeselare.be 
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Brugfiguur Annelies  
en nieuwkomer Naima
Annelies is “brugfiguur onderwijs” bij Stad 
Roeselare. Naima woont sinds 2021 in Roeselare 
en is zich met haar gezin volop aan het integreren 
in onze stad. Ze leerden elkaar aan de schoolpoort 
kennen. Wat je hier leest, is een mooi verhaal van 
kansen en inspiratie. 

Hey Naima, hoe zijn jullie in België terecht 
gekomen? 
Naima: Mijn man en ik zijn oorspronkelijk van 
Marokko, maar we woonden al 13 jaar in Spanje. 
Door de coronacrisis was er te weinig werk in 
Spanje, waardoor we in 2021 naar België zijn 
verhuisd. We spreken Marokkaans, Spaans, Engels, 
Frans en ondertussen al een beetje Nederlands.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
Naima: Na de paasvakantie gingen onze 
dochters voor het eerst naar school de ‘Mozaïek’. 
Annelies stond bij de start van de schooldag 
aan de schoolpoort om kinderen en ouders te 
verwelkomen. Ze sprak me aan omdat ze wist dat 
we nieuw waren. Ik had een aantal vragen over de 
school en hoe alles hier in zijn werk ging. Annelies 
kwam de dag daarna bij mij thuis op bezoek. 

Waarom op bezoek?
Naima: Doordat we uit een ander land komen, 
kennen we de regels en gebruiken van België nog 
niet goed. Annelies gaf ons informatie over hoe de 
schoolstructuur werkt. Er is zoveel informatie, vaak 
dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend 
lijken, maar voor ons helemaal nieuw zijn. Denk 
maar aan: wat moet er in de turnzak, wat kunnen 
mijn kinderen over de middag eten, hoe laat moeten 
de kinderen naar school… 

Annelies, hoe kom jij in contact  
met ouders?
Annelies: Dat kan op verschillende manieren. Ik sta 
aan de schoolpoort, ouders kunnen me bellen of 
een whatsappje sturen. Ik maak tijd en luister naar 
hun vragen. Samen met het gezin zoek ik mee naar 
antwoorden. Dat kan door informatie te geven, 
door op zoek te gaan naar organisaties of diensten 
die hen kunnen helpen,… Bij deze organisaties 
probeer ik een brug te bouwen tussen het gezin 
en de dienst. Soms is het voldoende om uitleg en 
contacten te geven en doet het gezin de rest (zoals 
bij Naima), maar soms is het ook nodig om voor de 
eerste keer mee te gaan naar een organisatie. 

Waarmee heeft Annelies je nog geholpen?
Naima: Om Roeselare te leren kennen. Ze gaf uitleg 
over de speelpleinwerking, activiteiten in de stad, 
hobby’s, de wiebelweken in de zomervakantie, 
ARhus,.. 

Annelies heeft me ook geholpen om contact op te 
nemen met inburgering. Daar kan ik Nederlandstalige 
lessen volgen. Kort na de bevalling van mijn zoontje 
Adnan, hoorde ik dat de lessen een maand later al 
zouden starten. Om naar de lessen te kunnen gaan, 
moest hij naar de crèche. Annelies hielp me in de 
zoektocht naar een plekje voor hem. Ook heb ik 
door haar ARhus ontdekt. Daar heb ik meegewerkt 
aan het project ‘Plat divers’, waarbij mensen van 
verschillende culturen en origine koken voor elkaar.  

Annelies: Het is vaak een wisselwerking. Door hen 
te leren kennen, krijg ik ook zicht op hun situatie en 
kan ik bepaalde knelpunten bespreken en er mee 
aan de slag gaan in de schoolteams. Bijvoorbeeld 
merkte ik dat Naima en andere ouders heel erg op 
zoek zijn naar verbinding met de school, de buurt, 
… Samen met het schoolteam in de Mozaïek zullen 
we binnenkort een oudergroep oprichten (als het 
mag volgens de maatregelen) om samen te spreken 
rond bepaalde thema’s, bijvoorbeeld over hulp bij 
huiswerk. 

Naima: Annelies communiceert op een andere manier 
dan de school. Ze is echt de brug tussen ons en de 
school en omgekeerd. Het is voor mij en mijn dochter 
niet altijd gemakkelijk om met de veranderingen om 
te gaan: veranderen van land, taal, mensen, cultuur, 
… maar Annelies helpt om obstakels weg te nemen. 

Je dochters zijn tijdens de lockdown gestart 
op school.
Naima: Dat was echt niet gemakkelijk. Zo veel 
nieuwe dingen! Door de maatregelen waren er geen 
oudercontacten en konden we niet zo goed met de 
leerkrachten praten. In Spanje hadden mijn dochters 
goede punten. Wanneer ze startten op school was het 
niet gemakkelijk omdat ze de taal nog niet spraken. 
Maar ik probeer ze uit te leggen dat we steeds moeten 
blijven proberen tot we er geraken. Door Nederlands 
te leren, te praten met mensen, door me in te zetten in 
projecten, hoop ik zelf steeds bij te leren. 

Annelies: Wat ik geleerd heb in mijn job, is dat taal 
enkel een obstakel is op de weg. Dat is iets waar je 
kan aan werken. Na enkele maanden kunnen Rim 
en IKram al heel goed Nederlands en hebben ze 
schitterende punten. Het is fantastisch om te zien 
dat Naima en haar dochters zo gemotiveerd zijn! 

 
Horen jullie elkaar nog veel? 
Annelies: Nee, in het begin spraken we elkaar heel 
regelmatig. Ondertussen vinden Naima en haar man 
al goed hun weg in Roeselare en hebben ze mijn hulp 
niet vaak meer nodig (wat goed is). Als ze mij nodig 
hebben, weten ze me te vinden. Ik verdwijn natuurlijk 
niet, maar zo is er weer ruimte voor nieuwe gezinnen 
om samen op pad te gaan. 

Hoe loopt het nu voor jullie?
Naima: Mijn man, Abdessamad, werkt als machine-
operator. De kinderen zijn gelukkig op school en 
maakten al veel vrienden. Mijn focus is om zo snel 
mogelijk Nederlands te leren, mensen te leren 
kennen in de buurt en de kinderen te ondersteunen. 
Alles gaat goed.

Krommebeekbos
In 2,5 uur tijd een stuk bos van 1,5 hectare aanplanten? In Krottegem lukt dat! 

Op zondag 21 november werd het Krommebeekbos een nieuw stuk rijker. Het ontbrekende stuk 
tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte is nu ook ingevuld. Het was een mooie samenwerking 
tussen de Stad, inwoners en het Agentschap Natuur en Bos!

Heel veel enthousiaste inwoners trokken de laarzen aan om jonge bomen te planten. Ook de jonge 
ouders die het voorbije jaar een kindje mochten verwachten werden uitgenodigd om een boompje 
aan te planten voor hun kleine spruit. We onthulden een bord met alle namen van de kindjes die 
geboren zijn tussen 1 november 2020  en eind oktober 2021.

Na de zomer van 2022 vernieuwen we verder in het Krommebeekbos: aanleg van een fietspad, 
wandelpaden, poelen, grachten, ingrepen voor biodiversiteit …  Het wordt prachtig!
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Jannes en Luno  
Een gesprek over Arktos
JANNES, 
VORMINGSMEDEWERKING 
BIJ ARKTOS
 
Jannes, waarvoor staat Arktos? 
Wij zijn een organisatie die jongeren ondersteunt 
die in maatschappelijk kwetsbare situaties zitten. 
We richten ons op kinderen en jongeren tussen 10 
en 18 jaar. Iedereen heeft krachten, vaardigheden en 
talenten. We bieden vormingen en projecten aan, 
om ze samen te ontdekken. Als de problematiek te 
groot is, kunnen we doorsturen naar een bevoegde 
instantie. 

Wat doet de werking precies?
Er lopen verschillende projecten op vlak van vrije tijd 
voor jongeren. Iedere woensdagmiddag zijn we te 
vinden in het Biezenhof om er vrije tijdsactiviteiten 
voor kinderen en jongeren te organiseren. 
Tweewekelijks op woensdagmiddag organiseren 
we zomerspurt, een werking voor anderstalige 
nieuwkomers. Met het taalatelier strijken we een 
trimester lang neer in een gebied en organiseren we 
spelletjes om de taalvaardigheid te verbeteren. 

Hoe leggen jullie contact met kinderen en 
jongeren?
Via verschillende kanalen. We onderhouden 
contacten met scholen en leerkrachten. Zij sturen hun 
leerlingen naar ons door. Stad Roeselare krijgt ook 
vaak signalen en geven die aan ons door. Daarnaast 
werken we vindplaatsgericht: we trekken de baan op 

en gaan naar locaties waar er veel jongeren zijn. Een 
ideaal moment om onze camionette boven te halen, 
om wat muziek te draaien en pita’s uit te delen. Dat 
trekt altijd goed aan (lacht).  

Waar kunnen we jullie vinden?
We zitten vaak op locatie, maar onze uitvalsbasis 
bevindt zich aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, in 
het gebouw naast vzw Inval. Het is een toffe en 
laagdrempelige locatie, echt een open huis. We 
hebben het gevoel dat onze jongeren ons snel weten 
te vinden. 
 

LUNO, 18 JAAR
 
Luno, hoe kwam jij bij Arktos terecht?
Ondertussen is dat al enkele jaren geleden. Via mijn 
leefgroep in Sint-Idesbald had ik contact met Pieter. 
Hij was toen een begeleider bij Arktos en nam me 
vaak mee naar de werking. Later hebben we samen de 
minivoetbaltoernooien georganiseerd in Sint-Idesbald. 
Het sloeg aan bij de jongeren, wat echt tof was.

Bij welke werkingen sluit je aan? 
Momenteel ga ik naar het Atelier op donderdagavond. 
Voor mij is het een rustige plek waar ik mezelf kan zijn 
na school. We doen er vanalles. Zoals kleine werkjes 
in de tuin of we koken iets samen. Het voelt altijd 
goed om iets te ondernemen en niet lui in de zetel te 
hangen. En om contact met anderen te maken en eens 
“een klapke” te doen. 

Daarnaast zit ik tweewekelijks samen met een vijftal 
jongeren in de werkgroep JOEF. Dat is een project 
waarbij we nadenken over het thema jeugd en 
geven we financiële ondersteuning aan Roeselaarse 
organisaties, initiatieven, evenementen... voor en/
of door jongeren. Ik heb er al heel veel geleerd. Het 
geeft echt voldoening om te weten dat we al zeven 
organisaties vooruit kunnen helpen. 

Wat zijn je leukste herinneringen bij 
Arktos?
Uitstapjes doen is altijd leuk: tegen elkaar racen 
tijdens de karting, een kerstmarkt of trampolinepark 
bezoeken, … Maar zeker ook de momenten van de 
werking, waarbij we bij elkaar zijn en toffe dingen 
doen. Arktos inspireert ook. Het lijkt me ook echt 
cool om in de toekomst zelf animator te worden en 
mee te draaien in de werking.

Interesse in Arktos of zit je als jongere zelf 
met een vraag?  
Meer info via jdecock@arktos.be en 0494 52 13 01

We blijven herinneren 
Lees hier het verhaal van de bevrijding van jouw wijk.

We vertellen het verhaal verder.
De Stad Roeselare brengt in samenwerking met de Poolse overheid het verhaal 
van de bevrijding van Vlaanderen in 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie o.l.v. 
generaal Maczek. Het verhaal wordt gepresenteerd over drie verschillende locaties 
die op wandelafstand van elkaar gelegen zijn:  

 y de tramstatie (Overstatie) als startpunt
 y het Monument van de Bevrijding (Onze-Lieve-Vrouwmarkt) als plaats voor 

herdenking.
 y de Duitse communicatiebunker (Sint-Hubrechtsstraat 49) als eindpunt

Omdat het belangrijk is om dit verhaal te vertellen aan onze jongeren #VANRSL, 
wordt er een educatief pakket uitgewerkt voor scholen. Want de thema’s oorlog en 
vrede blijven actueel.  

Tramstatie als centrale site. 
Op termijn ontwikkelt de site zich tot de centrale herdenkings- en 
ontmoetingsplaats van de bevrijding door de 1ste Poolse Pantserdivisie. De 
site wordt gekoppeld aan een lokale bevrijdingswandeling/fietstocht,  als een 
‘Liberation Ride’ of ‘Liberation Walk’. 
De opening voor het publiek is voorzien vanaf september 2022.

 
Voor het beheer en de uitbating wordt een nieuwe vzw opgericht.  
Heb jij interesse om deel uit te maken van dit project?  
Bezorg je gegevens aan de stadsdiensten via   
beleidsontwikkelingmens@roeselare.be of 051 26 24 50. 

Op 2 september 1944 kreeg het Verzet in en rond Roeselare 

het bevel om de opmars van de geallieerde troepen te 

ondersteunen. Op 7 september 1944 bereikte de 1ste Poolse 

Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek de 

westkant van Roeselare.

De pantserdivisie maakte een voorpost aan ter hoogte van het 

café ’t Rustoord in de Iepersestraat in afwachting van verdere 

orders. Ze wachtten op geallieerde luchtsteun, want volgens 

militaire bronnen waren in Roeselare nog een groot aantal 

Duitse soldaten.

Intussen meldde vader Allard Brugghe zich samen met zijn 

dochter Simonne bij de tankbemanning aan het café. Simonne 

nam het woord, omdat ze net als haar zus Alice, Engels op 

school had geleerd. Simonne gaf uitleg bij de gedetailleerde 

stadskaart van haar vader. Hij had als lid van het Verzet alle 

markante Duitse posten op de kaart aangeduid.  Met deze info 

kon een luchtaanval op de stad vermeden worden.

Rond 17 uur ging de eerste aanvalsgolf van start. Het 9de 

bataljon Jagers trok in twee assen de stad binnen met als 

eindpunt de Grote Markt. Bij valavond bereikte de Poolse 

infanterie de Grote Markt. Meteen het sein voor de tweede 

aanvalsgolf richting de wijken Batavia en Spanje. Enkele uren 

later, in de vroege morgen van 8 september, was Roeselare 

volledig bevrijd ten koste van acht Poolse soldatenlevens. 

20211214_krantkrottegem3_289x415mm_mf.indd   620211214_krantkrottegem3_289x415mm_mf.indd   6 11/01/2022   7:49:4611/01/2022   7:49:46



Eindejaarsvraagjes
Krottegem telt vele enthousiaste inwoners die zich inzetten voor een leuke, gezellige buurt. Er zijn wel 
zeven wijkcomités actief. We polsen bij enkele naar hun goede voornemens voor 2022. 
 

Batavia De Flandriens Krottegemse Ransels

Welke (buurt)
herinnering uit 
2021 zal je zeker 
herinneren?   

Wat mij het meest is bijgebleven uit 2021 
is de kans die ik kreeg om deel te nemen 
aan het grote participatieonderzoek op 
Krottegem. Het is verrassend om te zien 
hoe veel mensen iets opbouwends te 
zeggen hebben over de wijk. Hopelijk 
leiden de wensen tot mooie resultaten. 

Het maakte me sterk, te weten dat 
er veel mensen zijn die het de moeite 
vinden om met hun buurt bezig te zijn. 
Ook leuk dat we zoveel ondersteuning 
krijgen van de Stad! Alle informatie die 
je op zo’n avond krijgt, geeft je moed 
om voort te doen. 

We zijn nog maar pas gestart met ons 
wijkcomité. De herinnering uit 2021 
zal dus de start van onze werking zijn. 
Vorige zomer hebben we onze buren 
samen gebracht tijdens een paar 
activiteiten. Zo was er bij mooi weer 
plots een barbecue! Het was heel fijn en 
de sfeer zat goed. We supporterden ook 
samen voor de Rode Duivels voor een 
scherm buiten. Dat smaakt naar meer!

We hadden begin december een 
kerstdrink willen doen, maar omwille 
van de maatregelen en de stijgende 
cijfers, zullen we het in 2022 graag 
opnieuw proberen!

De veerkracht en het 
doorzettingsvermogen van alle 
vrijwilligers, bewoners, standhouders 
en bezoekers van de 30e Krottegemse 
Rommelmarkt.  Door corona werden 
de edities in april 2020 en april 2021 
geannuleerd. En als rommelmarkt 
dan toch kon doorgaan, was de regen 
spelbreker. Toch waren de aanwezigen 
tevreden. Er is veel motivatie!
Ondanks alle reorganisaties, afzeggingen 
en soms oplopende emoties is de 
Krottegemse Rommelmarkt ‘alive and 
kicking’ en zijn de voorbereidingen voor 
de 31e Krottegemse Rommelmarkt al 
begonnen! 

Wat zijn je goede 
voornemens voor 
de buurt?

Dat we met vernieuwde krachten onze 
wijk terug samen kunnen brengen. Met 
onze wijkraad willen we in 2022 nieuwe 
leden engageren. Enkele mensen hebben 
zich al kandidaat gesteld. Begin 2022 
zitten we met hen samen. 

Waar we zeker naar uitkijken is dat onze 
wijk straks 100 jaar bestaat! Dit vieren 
we op 11 september 2022. Hopelijk 
kunnen we ons uitgestelde feest vieren 
zoals het hoort. Later meer hierover! 
Maar ik kan nu al zeggen dat we met 
de werkgroep werken aan een mooi 
feestprogramma, gedragen door veel 
creatieve vrijwilligers. Heb je zin om 
daaraan mee te helpen of deel uit te 
maken van onze wijkraad? Meld je dan 
via onze Facebookpagina (Bataviawijk 
Roeselare).

We vinden het fijn om voor verbinding 
en ‘leven’ te zorgen in onze buurt. 
Daarom willen we zeker verschillende 
activiteiten organiseren.

We hopen om dit jaar een viertal 
evenementen te kunnen organiseren, 
waaronder ook een paaseierenraap. We 
flyeren ook in andere straten van onze 
wijk, iedereen is bij ons welkom.

We merkten dat de buren onze 
inspanningen in 2021 apprecieerden. Zelf 
voelen we een enorm grote drive en 
enthousiasme om er in te vliegen. We 
komen geregeld samen om ideeën te 
bespreken en te overleggen. Het belooft 
veel goeds!

We zijn vast van plan om –zodra 
het kan – onze rol als Krottegemse 
wijkvereniging weer als vroeger op 
te nemen. Grote evenementen als de 
Krottegemse Feesten en de Krottegemse 
Rommelmarkt kunnen dan opnieuw de 
kapstok zijn, waaraan een veel bredere 
wijkwerking kan opgehangen worden. 
Zelf hebben we het voornemen om 
ook een aantal kleinere bestaande 
initiatieven nieuw leven in te blazen. 
Denk maar aan de wandelclub 
Krottegemse Colias Stappers, de 
fotoclub Krottegemse Potrettetrekkers, 
de Krottegemse Nieuwjaarsdrink (i.s.m. 
Inval), het Ranselfeest, de verkiezing van 
de Krak van Krottegem, het Krottegems 
Bierfeest, ons wijkmagazine Kracht 
van Krottegem, … We staan uiteraard 
volledig open voor samenwerking met 
andere Krottegemse verenigingen.

Wat wens je de 
Krottegemnaren in 
2022 toe? 

Ik wens de Krotttegemnaren een 
jaar waarbij we de angsten voor 
elkaar terug kunnen ombuigen naar 
samenhorigheid. Dat we terug kunnen 
kiezen voor het normale leven met 
respect voor ieders overtuiging en 
keuze. En bovenal dat we als buurt er 
terug kunnen invliegen om elkaar te 
ontmoeten en leuke dingen te doen.

Uiteraard veel liefde en geluk. En 
natuurlijk de hoop dat corona in 2022 
minder aanwezig is en we vaker met de 
buren kunnen samenkomen.

Wijsheid, mededogen, 
empathie, verdraagzaamheid en 
verbeeldingskracht. We zijn overtuigd 
dat het met die sterktes moet lukken om 
met alle Krottegmennaren samen in de 
wijk evenwicht, rust en geluk te vinden!

Voorzitter Sabine Dinnecourt:  
sabine.dinnecourt@telenet.be

Voorzitter Davy Decottignies:  
Cotniedavy@hotmail.com

Voorzitter Frank Wauters:  
frank.wauters25@gmail.com
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Vragenlijst over 
speelruimte
Roeselare kreeg het label kind- en jeugdvriendelijke stad. We gaan voor meer ruimte voor kinderen 
en jongeren! Kind&Samenleving werkt aan een speelruimtebeleidsplan voor Krottegem. Dat is 
een geheel van alle plekken die betekenis hebben voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen, 
… Ook het zesde leerjaar van de Mozaïek en de jongerenwerking Kamelejon hebben de afgelopen 
maanden mee geholpen.   

We horen graag hoe inwoners van Krottegem naar de speelterreinen kijken.  
Vul jij de vragenlijst in op www.jeugd.roeselare.be? Het kan ook door deze QRcode te scannen: 

Elzenhof
de site aan dienstencentrum Ten Elsberge, aan de Kardinaal Cardijnlaan 

De Stad heeft Buro Groen aangesteld als 
ontwerper om dit project uit te werken. In 2021 
was er een rondvraag in de buurt. De ideeën zijn 
doorgegeven aan de ontwerper. Begin 2022 wordt 
er een terugkoppeling voorzien naar de buurt. In 
het voorjaar wordt er dan verder gewerkt naar het
definitieve ontwerp. De opstart van de werken zal 
vermoedelijk in het najaar van 2022 zijn. 
 

Wat willen we doen met de site 
Elzenhof?
 y een waardevol groen geheel uitwerken
 y  nieuwe mogelijkheden tot ontmoeting 

creëren die zorgen voor sociale cohesie in de 
buurt

 y  het moestuinieren verder activeren
 y  recreatieve en educatieve prikkels voorzien 

Vereniging in de kijker:  
Roeselaarse Kajakvaarders 

Dag Benoît Moerkerke, voorzitter van het 
jeugdbestuur! 
Laat ons direct van wal steken.  
Stel je club eens voor!
Onze club telt zo’n 160-tal leden, ook uit de 
buurgemeenten. We zijn dus geen kleine club! Je vindt 
ons op de rotonde, naast de Zwaaikom. Iedereen met 
een zwembrevet is welkom bij ons! Ons jongste lid is 6 
jaar en onze oudste leden zijn er bijna 70. 

Hoelang bestaat de vereniging al? 
Wij bestaan bijna 50 jaar. Op 6 december 1974 zag 
onze club het levenslicht. Wij zijn stiekem al een 
werkgroepje gestart om ons jubileum te vieren. Dat 
wordt leuk!

Wat kunnen de mensen bij jullie  
allemaal doen? 
Uiteraard kajakken (lacht). Dat kan zowel op 
competitief als recreatief niveau. We hebben 

momenteel een zestal kajakgroepen die in de 
Belgische competitie zitten, in vier verschillende 
klassen. Ook organiseren we kajakpolo. Dat is een 
combinatie van kajakken, rugby, basketbal en 
waterpolo. Daarvan hebben we momenteel zes 
actieve ploegen. 

Maar we blijven niet alleen in Roeselare. We 
proberen jaarlijks ook enkele wildwateractiviteiten te 
organiseren. Daarvoor gaan we naar Arras, daar is er 
een gemaakte wildwaterpiste. Ook organiseren we 
lange afstandsvaren door België. Het is prachtig om 
de verschillende gebieden en landschappen per boot 
te ontdekken. 

Noem eens een hoogtepunt uit jullie 
werkjaar.
In Roeselare organiseren we kajakpolotoernooien 
waar jeugdleden uit gans Vlaanderen naar toe 
komen. Ook onze Rodenbachtochten zijn een 
klassieker. We organiseren in eigen streek twee 
prachtige kajaktochten. Op zaterdagavond kan 
iedereen komen smullen van een overheerlijke 
portie Rodenbachstoofvlees met frietjes. Maar 
hét hoogtepunt is eind augustus. Dan gaan we op 
wildwaterstage in het prachtige Saint-Pierre-De-
Boeuf in Frankrijk. Met een groep van ongeveer 
50 personen trekken we er dan op uit. Echt een 
fantastische sfeer én de tijd van ons leven.

Ook de kajaktochten in Clairmarais wordt door velen 
als een hoogtepunt beschouwd. Hier trekken we net 
over de Belgische grens richting Frankrijk, recht de 
prachtige natuur in!

Waar ben je trots op?
Op onze inclusieve werking. Iedereen is welkom! 
We bieden G-sport activiteiten aan zodat personen 
met een beperking kunnen genieten van onze 
fantastische sport. Voor personen met een zware 
beperking bieden we 1 op 1 begeleiding aan. 
Daarnaast hebben we ook een G-sport lightversie, 
voor personen met een minder zware beperking. We 
organiseren dit nu al tien jaar en alle begeleiders zijn 
vrijwilligers. Ze zijn ervaren in het kajakken en bieden 
zelf hun hulp aan. Hierdoor zijn we ook een sterk 
verbonden club! 

Kriebelt het om ook te kajakken? 
Inschrijven bij de Roeselaarse kajakvaarders kan 
het hele jaar door. Je bent ook welkom om een 
oefenvaart te proberen. Het eerste jaar betaal 
je 85 euro aan lidgeld, het tweede jaar 75 euro. 
Daarbij zit je verzekering, materiaal (boot, peddel, 
zwemvest…), activiteiten en een thermisch truitje.
Vaar snel naar www.rkv.be!

Wil jij ook je vereniging in de spotlight zetten? 
Stuur ons dan een mailtje via  
samenleven@roeselare.be.  
Wie weet komen wij met onze reporter  
ter plaatse!
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