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Een aanbod krijgen om de inleiding van de nieuwe 
seizoensbrochure te mogen schrijven: van een aangename 
verrassing en een voorrecht gesproken! 

Toen ik midden september benieuwd was om het verruimde 
en vernieuwde ARhus Café te bezoeken, werd ik meteen 
aangenaam verrast door de kruisbestuiving-gedachte die de 
wand kleurt. Het verwoordt op een schitterende manier hoe 
ik ARhus aanvoel: de vervelling van een bib naar een open 
kenniscentrum, een verbindend project. ARhus als trefpunt 
van ideeën en inspiratie. Een plek van ontmoeting bij een 
heerlijk gerechtje, een koffie of wat pittigs. Een positief project: 
jongeren die er terecht kunnen om te blokken en info te zoeken, 
nieuwkomers die er op een ongedwongen wijze Nederlands 
oefenen. Maar ook op zoek gaan en uitwisselen, een warm 
ontmoetings- en rustpunt in het hart van onze stad. Het heerlijk 
vernieuwde café waar het aangenaam vertoeven is, biedt een 
schitterende kaart aan, werkelijk: ‘voedsel voor geest én lichaam!’

Een inkijk in het ruime aanbod van dit voorjaar leert me dat 
ik meteen warm loop voor de nieuwe reeks ‘Samenleven 
in dialoog’. Brandend actueel en bijzonder nuttig in deze 
verwarrende tijden.

Ik vind de plaats van zingeving vandaag bijzonder boeiend en 
kijk er nu al naar uit!

Benieuwd naar het ruime aanbod? Grasduin meteen verder, 
veel leesplezier en misschien tot binnenkort.

Mark

Mark Blockeel  (°1957) 
is leerkracht secundair 
onderwijs bij Dominiek Savio, 
vrijwilliger bij ARhus klap!- 
praattafels voor anderstaligen
en ‘ARhus-enthousiasteling’!

Ontdek ons programma-aanbod 
voor dit voorjaar in deze brochure 
en op www.arhus.be

Trefpunt van ideeën  
en inspiratie
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Inhoud

Alle activiteiten gaan door in ARhus De Munt, tenzij 
anders vermeld. 
Inschrijven is noodzakelijk: www.arhus.be/kalender, 
aan een infobalie (in ARhus De Munt of in één van 
onze afdelingen) of op 051 69 18 00.

Inschrijven
noodzakelijk! ©
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inschrijven: www.arhus.be/kalender

SIREE zkt mensen met 
een ❤ voor ondernemen 
—
Ondernemerschap zit in de lift. Maar toch is het starten van een eigen zaak niet 
vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een migratieachtergrond. Via het SIREE-
project (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment) biedt 
ARhus hen begeleiding bij de opstart van een onderneming. Dit doen we samen met onze 
partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland … en misschien ook met jou!

Ben jij gepassioneerd door ondernemerschap en wil je graag je kennis delen met een startende 
ondernemer? Of heb jij niet-Belgische roots en droom je ervan om ondernemer te worden? 
Op onze website www.arhus.be/SIREE vind je alle informatie voor buddy’s en starters.

Meer info op www.arhus.be/SIREE.
Interreg 2-Zeeën project met de steun van 
Provincie West-Vlaanderen.

Roeselare, pleegzorgvriendelijke stad
Roeselare wil, als Pleegzorgstad, het maatschappelijk draagvlak 
voor pleegzorg in eigen stad vergroten zodat alle kinderen, 
die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op 
te groeien in een gepaste thuisomgeving. In ARhus houdt 
Pleegzorg West-Vlaanderen op 15 en 22 januari een infoavond 
voor geïnteresseerden die eventueel pleegouder willen worden.

Alle info op www.arhus.be/kalender.
Gratis / Inschrijven via info@pleegzorgwvl.be of 051 200 222.
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ARhus 
klap!

Praattafels voor 
anderstaligen

Anderstaligen die hun Nederlands oefenen al babbelend 
met Vlaamse vrijwilligers in de ongedwongen sfeer van het 
nieuwe ARhus Café, dat is dé succesformule van ARhus 
klap! Iedereen welkom.

Gratis / Inschrijven is niet nodig. / Een initiatief van ARhus i.s.m. CVO 
Creo en CVO De Avondschool. 

Wil jij je Nederlands 
oefenen? Of heb je zin in 
een fijn gesprek met anders-
taligen? Contacteer ons 
via info@arhus.be of 
051 69 18 00.

ARhus klap! voor NT2-cursisten van CVO Creo:  
Op donderdagnamiddag, telkens van 13u tot 14u30 in 
het ARhus Café: 17 januari, 21 maart en 16 mei.
—
ARhus klap! voor iedereen die Nederlands wil spreken: 
Op dinsdagvoormiddag: telkens van 10u tot 11u30 in het 
ARhus Café: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 2 april, 
7 mei en 11 juni. 
Op donderdagavond: telkens van 18u tot 19u30 in het 
ARhus Café: 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 
23 mei en 27 juni.

03

EXTRA DATA 
WEGENS SUCCES!

We komen naar de praattafels, 
niet alleen om Nederlands te leren, 
maar ook om over de Belgen bij te 

leren. Integratie dus!
— Ahmad Eissa, samen met zijn vrouw Eva 

en kindje Sam 

Wat drijft jou om ondernemer te worden?

Ik neem van nature graag de leiding en wil 
liefst mijn eigen baas zijn. Zo kan ik zelf 
beslissen waarin ik mijn tijd en geld investeer 
en zien hoe mijn werk loont. Ik denk ook 
veel na en ben altijd op zoek naar problemen. 
Als ondernemer wil ik op zoek gaan naar 
oplossingen voor die problemen zodat ik 
andere mensen kan helpen.

Waarom neem je deel aan SIREE?

Ik volg een onlinecursus voor startende 
ondernemers en sommige vakken op 
school komen goed van pas. Ik werk ook als 
vertegenwoordiger om communicatief sterker 
te worden en een beetje te sparen. Maar 
het is niet gemakkelijk om alles alleen uit te 
zoeken. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk 
om connecties te hebben, een netwerk. Daar 
ondervind ik een hoge drempel: hoe laat je de 
wereld weten dat je er bent? SIREE kan helpen 
om mijn idee te delen met mensen.

SIREE wil starters ook workshops aanbieden en 
matchen aan een buddy. Wat kan een buddy 
voor jou betekenen?

Ik heb veel ideeën, maar zie wellicht heel 
wat dingen over het hoofd omdat ik nog geen 
ervaring heb. Ik zou graag een buddy vinden 
die naar mij luistert, die meedenkt over het 
idee dat ik voor ogen heb en die helpt de lege 
gaten in dat idee in te vullen.

Tot slot, welke raad wil je geven aan andere 
mensen die een onderneming willen starten?

Gewoon beginnen! Wacht niet op de dag dat 
er iemand naar jou toekomt en zegt: "Yo, wil je 
toevallig een bedrijfje starten?", want mensen 
doen dat niet. Je moet zelf de stap zetten. Ik 
vreesde in het begin dat het extra moeilijk 
zou zijn met mijn buitenlandse naam en 
Kosovaarse roots, maar dat is niet het geval. 
Mensen hebben alleen maar respect als ik zeg 
dat ik een onderneming wil starten.

Maak kennis met Dionis, één van onze starters
Dionis Miftari (°1998, Kosovo) is jong en hij wil wat! 
Hij studeert cultuurmanagement, maar jaagt vooral zijn 
droom na: succesvol ondernemer worden.

© Melanie Louagie



Kennis-
makers

Van en voor jullie

De reeks Kennismakers 
is een forum van en voor 
bezoekers van het kennis-
centrum ARhus om hun 
kennis te delen. Heb je zelf 
een voorstel? Laat het ons 
weten via info@arhus.be.

Gratis / Telkens van 10u30 tot 12u 
in ARhus, tenzij anders vermeld. 
Inschrijven is noodzakelijk!

Bijspelerij: samen vakantieopvang organiseren
zo 13.01.19 
—
Welke jonge mama of papa kent niet de jaarlijkse stress 
rond de vakantieplanning? Vanuit deze uitdaging ontstond 
Bijspelerij Roeselare, een initiatief waarin een groep gezinnen 
in een beurtrolsysteem tijdens de vakanties voor elkaars 
kinderen zorgen in een publieke locatie. Fun voor kinderen én 
ouders. Maak kennis en laat je overtuigen door Ine Lobelle. 
PS Geen zorgen voor opvang op deze zondag: kinderen zijn 
welkom!

Drone Academy
zo 28.04.19 
—
Drone Academy Roeselare 
dompelt jong en oud onder in 
de wereld van de drones, de 
technologie, de wetgeving …  

Cohousing: iets voor Roeselare?
zo 17.02.19 
—
Janne Ryngaert enthousiasmeert jou over het waarom van 
cohousing, de verschillende vormen van gemeenschappelijk 
wonen, de voordelen, misvattingen en uitdagingen. 

Autodelen in Roeselare: iets voor jou?
zo 10.03.19 
—
Welke verschillende soorten autodelen zijn er in Roeselare? 
Hoe kan je een tweede wagen uitsparen? Hoe leer je jouw 
buren beter kennen en hoe kan je de parkeerdruk in je 
straat verlagen? Lode Demey geeft je heel wat redenen om 
autodelen te overwegen.

Roeselare Proper
zo 19.05.19 / 11u–12u  
—
Buurtbewoners en voorbijgangers, partners voor een nette 
omgeving? Het kan!

0504 inschrijven: www.arhus.be/kalender

Broodje 
ARhus

Voeding voor lichaam en geest tijdens je middagpauze

Een keer per maand komen bevlogen sprekers over de 
middag in ARhus hun verhaal brengen. Ons succesmenu? 
Een kom soep met brood, een portie passie en wilskracht, 
engagement en emotie!

€ 7 (€ 3,5 met een Vrijetijdspas) / Telkens van 12u15 tot 13u15 / Inschrijven 

is noodzakelijk! / Een initiatief van ARhus i.s.m. Vormingplus MZW.

De Stadsexpeditie van Sebastien de Fooz 
do 17.01.19 
—
Sebastien de Fooz (auteur van Te voet naar Jeruzalem, een 
solotocht van 184 dagen) is in het voorjaar van 2018 van bij 
hem thuis in Brussel op tocht vertrokken. Deze keer niet naar 
een verre bestemming. Wel voor dertig richtingloze dagen 
en nachten in eigen stad, zonder ’s avonds terug naar huis te 
keren of bij vrienden aan te bellen. De ontmoeting was zijn 
dagbestemming.

www.sebastiendefooz.com/blog 

Harry De Paepe over Stiff 
Upper Lips: Waarom de 
Engelsen zo Engels zijn 
do 07.03.19
—

(Her)beluister ook de 

podcastversie en de 5-delige 

radioreeks op Klara.be.

Majd Khalifeh over Herboren: 
hier komt de nieuwe Belg 
do 23.05.19
—
Het goedkoopste vliegticket die dag had als 
bestemming Brussel. Zo simpel kan het zijn.

Veerle Colle over Zero Waste 
do 20.06.19
—
Een rollercoaster met de beste, gemakkelijkste én 
goedkoopste tips om je afval te beperken.

Het was een 
buitengewone beleving, 
mijn Urban Expedition 
in Brussel! Ik had niet 

verwacht dat ik zo’n intens 
avontuur zou beleven in 

een stadscontext… op een 
steenworp van waar ik 

woon. 

"De ravage van de Bende is ontiegelijk 
veel groter dan die 28 doden"

David Van de Steen: 
Overlever van de Bende van Nijvel 
do 25.04.19

© Ine Lobelle

© Harry De Paepe

© Christophe Covemaeker 
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info: 051 69 18 00 07

Gelukkig gezond

ARhus zet in op een samenleving waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om 
keuzes te maken m.b.t. de eigen gezondheid. Samen met gespecialiseerde partners bieden 
we jou interessante activiteiten en infosessies aan over uiteenlopende gezondheidsthema’s. 

Inschrijven is noodzakelijk!

Ann Ceurvels: Etiketjes
di 26.02.19 / 19u30–21u30 / € 5 (€ 2,5 met een 
Vrijetijdspas)
—
ADHD, ASS ... Heel veel kinderen hebben tegenwoordig een 
‘etiketje’. Een label dat vertelt wat ze kunnen of net niet kunnen. 
Ann Ceurvels (actrice in tv-series als Windkracht 10, Flikken, 
Aspe en Diamant) legt uit wat dat nu juist is en waarom zoveel 
kinderen er nu eentje dragen. Ze probeert de ontelbaar vele 
ouders en families die elke dag met zo’n ‘etiketje’ leven een 
warm hart onder de riem te steken. Want zij is zelf een etiketjes-
mama. Ja, zelfs een etiket-echtgenote. Na deze lezing begrijp je 
sommige mensen uit je omgeving net dat beetje meer.
I.s.m. CM Roeselare-Tielt.

Beter slapen kan je leren
do 14.03.19 / 19u30–21u30 / € 8 (€ 4 met een Vrijetijdspas)
—
Naar schatting 50% van de mensen wordt ooit in hun leven 
geconfronteerd met enige vorm van slapeloosheid. Medicatie 
brengt niet altijd de oplossing. Tijdens deze infoavond staan 
we samen met klinisch psychologe en gedragstherapeute Kelly 
Monteny stil bij een goede nachtrust. 
I.s.m. PritLink en AZ Delta.

Maakt kanker arm?
do 28.03.19 / 19u30–21u30 
gratis
—

Kanker. Plots staat je hele leven op zijn kop … Er verandert 
van alles, niet alleen met je lichaam. De diagnose kanker 
heeft ook een financiële impact. Hoe ga je daar mee om? 
Waar moet je aankloppen? Wie kan je helpen?
I.s.m. AZ Delta en CM Roeselare-Tielt en i.h.k.v. Darmkankermaand.

Michaël Niclaus: 7 jaar zonder alcohol
do 31.01.19 / 19u30–21u30 / € 5 (€ 2,5 met een 
Vrijetijdspas)
—
Ex-alcoholist Michaël Niclaus schreef al zeven boeken 
en getuigt nu over zijn ervaringen en over hoe jij zelf kan 
stoppen met drinken (of omgaan met iemand die drinkt).
I.s.m. CM Roeselare-Tielt en Kliniek Sint-Jozef Pittem en i.h.k.v. 

Tournée Minérale.

Diabetes: Wie? Wat? Hoe voorkomen?
do 04.04.19 / 19u30–21u30 / € 5 (€ 2,5 met een 
Vrijetijdspas)
—
De afgelopen decennia is het aantal diabeten (vooral 
type 2) meer dan verdubbeld en dat cijfer zal de 
komende jaren nog stijgen. Naar schatting 1 op 3 mensen 
met diabetes weet niet eens dat hij/zij aan de aandoening 
lijdt en wordt dus ook niet behandeld. Endocrinoloog dr. 
Van Den Saffele informeert en nog belangrijker: stelt de 
vraag óf en hoe we de ziekte een stap voor kunnen zijn.  
I.s.m. AZ Delta en CM Roeselare-Tielt.

Door screening naar vroegtijdige opsporing en 
behandeling van darmkanker
Di 19.03.19 / 19u30–21u30 / gratis
—
Wist je dat een darmpoliep 8 à 10 jaar nodig heeft om uit 
te groeien tot een tumor? En dat een eenvoudig en gratis 
onderzoek van de stoelgang je kan helpen in het vroegtijdig 
opsporen van (dikke)darmkanker? Dr. Pieter Vandecandelaere, 
huisarts Justin Gouhie en Saar Vankeirsbilck hebben in deze 
infosessie ook bijzondere aandacht voor de rol van gezonde 
voeding en beweging.
I.s.m. AZ Delta en CM Roeselare-Tielt en i.h.k.v. Darmkankermaand.

Servaas Bingé: Nooit meer naar de dokter
do 16.05.19 / 19u30-21u30 / € 5 (€ 2,5 met een Vrijetijdspas)
—
Als hoofdarts van de medische staf van wielerploeg Lotto-Soudal 
schreef Servaas Bingé, vanuit zijn ervaringen als huisarts en sportarts 
het boek Nooit meer naar de dokter, waarin hij mensen aanmoedigt 
om het heft in eigen handen te nemen. Uitgangspunt van zijn met 
humor doorspekt betoog is steeds de ‘Healthitude’: de houding en de 
dagelijkse keuzes die we maken voor onze eigen gezondheid. 
I.s.m. CM Roeselare-Tielt. 

Alcohol staat nog steeds op 
nummer 2 meest dodelijke drug 
in deze wereld, voorafgegaan 

door tabak. En toch is het zowat 
de meest sociaal aanvaardbare 
drug op deze planeet. Is onze 

maatschappij ‘ziek’?
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Internationale Vrouwendag: in gesprek met Dalilla Hermans
vr 08.03.19 / 19u30–21u / gratis
—
Elien Spillebeen, journaliste en documentairemaakster, en Dalilla 
Hermans, schrijfster en opiniemaakster, gaan een pittig gesprek aan over 
de relevantie van Internationale Vrouwendag, over de uitdaging om met 
elkaar in dialoog te gaan en over beeldvorming en racisme.

I.s.m. de Stad Roeselare, Provincie West-Vlaanderen, Markant, VIVA-SVV, KVLV, 

OKAN Wereldklasse, OKAN St. Michiel, Fedasil, Mama Kivu en Moeders voor Vrede.

De Lokaalmarkt (Sint-Amandskerk, Roeselare, 14u–19u) 
gaat voor de gelegenheid de internationale toer op! 

Samenleven in dialoog 

Levensbeschouwingen anno 2019

In de vorige eeuw werd 'het einde van de grote verhalen' verkondigd. De grote levens-
beschouwingen hadden hun uitstraling en aantrekkingskracht verloren en zouden een stille 
dood sterven. Maar hoe ziet de situatie eruit in de 21ste eeuw? Welke plaats hebben levens-
beschouwingen in onze samenleving vandaag? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

We onderzoeken gedurende vier avonden wat de eigenheid van de islam, de protestantse 
kerk, het vrijzinnig humanisme en de katholieke kerk is. Eminente sprekers staan stil bij de 
actuele uitdagingen anno 2019. Een boeiend panelgesprek met vertegenwoordigers uit de 
verschillende levensbeschouwingen sluit de reeks af.

Gratis / Telkens van 20u tot 21u30 / Inschrijven is noodzakelijk! / Een initiatief van ARhus i.s.m. Vormingplus 

MZW, Protestantse kerk 'De Geuzentempel', Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Roeselare, HuisvandeMens 

Roeselare en moskee El Nour.

Khalid Benhaddou: mondiale verlichting 
van de islam, where east meets west
ma 14.01.19 
—
Khalid Benhaddou is imam van de Gentse 
El Fath-moskee en coördinator van het 
Netwerk Islamexperten. Hij staat voor 
wat hij een 'rationale islam' noemt: 
een moderne islam die de westerse 
democratische regels en de Europese 
verlichtingswaarden wil verzoenen met 
de wijsheid van de Koran. 

Ina Koeman: zoek de vrede 
voor de stad, dialoog vanuit een 
protestantse visie
ma 11.03.19
—
Dominee Ina Koeman uit Antwerpen 
spreekt over ‘zoek de vrede voor de 
stad … want in haar vrede zult gij 
vrede hebben’. Dit tekstfragment uit 
hoofdstuk 29 van de profeet Jeremia 
is voor haar een uitgangspunt voor de 
interlevensbeschouwelijke dialoog. 

Freddy Mortier: de toekomst van 
het vrijzinnig humanisme 
ma 11.02.19 
—
Prof. dr. Freddy Mortier, hoogleraar 
ethiek aan de UGent en voorzitter 
van de vrijzinnige koepelvereniging 
deMens.nu, geeft duiding over het 
vrijzinnig humanisme en staat 
stil bij de uitdagingen waarmee 
vrijzinnigen vandaag de dag worden 
geconfronteerd.

Renaat Desmedt: katholieke kerk, 
een traditie met toekomst
ma 29.04.19
—
Door tal van externe en interne factoren 
maakte de katholieke kerk de laatste 
jaren een crisis door, die uiteindelijk heeft 
geleid tot herbronning en heroriëntering. 
‘Verdiepen’ en ‘verbinden’ zijn dan ook 
de twee sleutelwoorden van een nieuwe 
pastorale aanpak.

Panelgesprek met de vier levensbeschouwingen
ma 13.05.19
—
Als afsluiter binnen de reeks ‘Samenleven in dialoog’ brengen we vertegenwoordigers 
van de verschillende levensbeschouwingen rond de tafel. Moderator Jan Timmerman van 
Vormingplus MZW brengt de hoogtepunten van de voorafgaande lezingen samen in dialoog. 

© Hilde Lievens

08 inschrijven: www.arhus.be/kalender

© Renaat Desmedt

Samen (be)leven met mensen met 
verschillende achtergronden qua 

cultuur, taal en geloof is een mooie 
uitdaging, die het leven kan verrijken

AVOND 3
protestantse 

kerk

AVOND 4
katholieke 

kerk  NIEUWE

REEKS!  

AVOND 5
afsluiter  

AVOND 1
islam

AVOND 2
vrijzinnig 

humanisme
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Omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is – en ook 
niet altijd even makkelijk – brengen we positief opvoeden 
onder de aandacht. ARhus werkt samen met o.a. Het Huis van 
het Kind en CM Roeselare-Tielt om gezinnen te ondersteunen 
via infoavonden en workshops. 

Opvoeden 

Opvoeden doen 
we samen

Inschrijven is noodzakelijk!

Op het potje 
di 12.03.19 / 19u30–21u30 
Inschrijven via 
www.huisvanhetkindroeselare.be 
of 051 80 59 00
—
CLB-arts Maaike Deschoemaeker 
en een regioverpleegkundige van 
Kind en Gezin geven je praktische 
en concrete tips over hoe je als 
ouder of begeleider ondersteuning 
kan bieden.

I.s.m. Huis van het Kind.

Michael Portzky: 
Stress en veerkracht bij ouders
wo 27.03.19 / 19u30–21u30 
€ 2 (€ 1 met een Vrijetijdspas)
—
Tijdens deze lezing geeft Michael 
Portzky, klinisch psycholoog en 
auteur van het boek Veerkracht, 
concrete adviezen over grenzen 
bewaken, preventie en herstel. 
Tips die echt kunnen helpen. 

I.s.m. CM Roeselare-Tielt.

Ruzie in huis! Hilde Leonard over broers, zussen 
en hun dagelijkse conflicten
di 07.05.19 / 19u30–21u30 / gratis / Inschrijven via 
www.huisvanhetkindroeselare.be of 051 80 59 00
—

I.s.m. Huis van het Kind.

Seksuele ontwikkeling bij kinderen: 
Hoe ga je er mee om?
do 25.04.19 / 19u30–21u30 / gratis / Inschrijven via 
www.huisvanhetkindroeselare.be of 051 80 59 00
—
Seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren: 
experimenteren maakt hier deel van uit. Het is niet 
altijd eenvoudig om hier als ouder of begeleider mee om 
te gaan. Hoe ga je het gesprek aan? Welke vragen stel 
je jouw kind? Saartje Smedt, seksuologe en kinder- en 
jongerentherapeut, geeft ouders met kinderen van alle 
leeftijden tips om de seksuele ontwikkeling van hun kind 
te ondersteunen, te begrenzen en kansen te geven zodat 
dit natuurlijk proces zorgeloos en positief kan verlopen.

I.s.m. Huis van het Kind.

ARhumenten

Ideeën en inspiratie, stof tot nadenken

De reeks ARhumenten wil je interesse wekken en goed informeren over bepaalde 
maatschappelijke en socio-culturele thema’s. Op zondagvoormiddag of een avond in de 
week nodigt ARhus interessante sprekers uit die jou boeien van begin tot eind, en verder.

€ 7 (€ 3,5 met een Vrijetijdspas) / Inschrijven is noodzakelijk! / Een initiatief van ARhus i.s.m. Vormingplus MZW. 

Pascale Platel over vrouwen, zusters, liefde, verleiding en troost  
di 12.02.19 / 20u–22u 
—
Het culturele 14-daagse Angels, Witches en Bitches-event zet de vrouw 
in haar verschillende facetten centraal. Waarvoor staat de vrouw in de 
huidige #metoo-tijden? Jan Timmerman vraagt het aan Pascale Platel, 
actrice en theatermaakster, ervaringsdeskundige in veel zaken, maar 
zeker in ... vrouwenzaken en de liefde natuurlijk. 
I.s.m. Vormingplus MZW en i.h.k.v. het romantisch renaissance event ‘Angels, 

Witches en Bitches’.

Michiel Hendryckx, fotograaf en 
begenadigd verteller 
zo 17.03.19 / 10u30–12u  
—
Michiel Hendryckx is een dubbeltalent: hij vertelt verhalen 
met zijn foto’s en schildert portretten met zijn verhalen. Op 
televisie was hij o.m. te zien in De Laatste Show, De bende 
van Wim en Het Bourgondisch complot. In De Standaard 
schrijft hij een wekelijkse column Altijd ergens. In ARhus 
heeft hij het over wat een foto zo bijzonder maakt.

Vlaamse en Federale verkiezingen: Wat staat er op het spel? 
ma 06.05.19 / 20u–22u   
—
Er zijn nog weinig zekerheden in de politiek. Tot voor kort was het 
ondenkbaar dat een voor velen clownesk figuur het tot president van 
de VS kon schoppen. Ook de Belgische politiek is onvoorspelbaarder 
geworden. Kiezers lijken van partij te wisselen als van onderbroek. In 
deze lezing gaat Nicolas Bouteca op zoek naar hoe de Vlaamse politieke 
partijen er aan de vooravond van de verkiezingen voor staan. 
I.s.m. Vormingplus MZW.
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inschrijven: www.arhus.be/kalender12

Programma op kindermaat

Boekstartdag (0-2,5 jaar)
za 18.05.19 
—
Vandaag zetten we het Boekstart-project in de kijker! Kom naar jeugdafdeling Babille in ARhus 
De Munt, parkeer je buggy in onze buggyparking, ontdek ons aanbod babyboekjes en nestel 
je met je kleintje in onze knusse vertelhoek. 

Pieterpeuterpad: nieuwsgierige ukjes 
kunnen op ontdekking op een prikkelend 
kruipparcours.

Doorlopend tijdens de openingsuren / gratis 

Inschrijven is niet nodig.

Hey Baby: speel- en knuffeltips (-1 jaar en 
een ouder)
Aan de hand van de spelletjes die in deze 
interactieve vorming aan bod komen, bouw 
je een vertrouwensrelatie op met je baby en 
stimuleer je een positief zelfbeeld. 

10u15–11u15 en 11u30–12u30 / gratis / Inschrijven 

is noodzakelijk! I.s.m. VCOK vzw, Iedereen Leest en 

i.h.k.v. Boekstartdag en de Week van de Opvoeding.

Kennismakers Junior

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar heeft ARhus de reeks ‘Kennismakers Jr.’. 
Tijdens deze interactieve lezingen op zondagvoormiddag vertellen bijzondere 
talenten over hun passie en gaan de kinderen ook zelf aan het werk. 

Gratis / Inschrijven is noodzakelijk! 

Op bezoek bij de Schierveldse Politiehondenschool 
zo 13.01.19 / 10u30-12u / Piljoenstraat 66 in Roeselare 
(de Ruiter) / gratis
—
Bewonder vanop veilige afstand hoe de africhting op vlak van 
gehoorzaamheid, springwerk en bijtwerk bij politiehonden in 
z’n werk gaat.

Maart = Jeugdboekenmaand  
Vriendschap
—
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en 
vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van 
de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, 
nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, 
onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, 
Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel 
even en vrienden voor altijd.

Inspirerende vriendschaps-
boekentips voor lezers tussen 
3 en 15 jaar. Je vindt ze op
arhus.be/jeugdboekenmaand.

Rosie en Moussa 
een familiefilm (8–12 jaar 
met ouders) uit eigen land.
za 16.03.19 / 14u–15u30
gratis

Beste vrienden voor ... altijd? 
de Best Friends Forever 
datingshow van Francesco 
D’Amigo (6–8 jaar met ouders).
za 23.03.19 / 14u–15u / gratis

Random Act of Kindness
zo 10.02.19 / 11u-12u30 / gratis
—
Random Acts of Kindness, die kleine gebaren waarmee je zomaar 
iemand anders (vaak een onbekende) een pleziertje doet, een klein 
gelukje of een glimlach bezorgt. Daphne Parmentier denkt dat vrien-
delijkheid besmettelijk werkt. Benieuwd wat zij dan doet en wat jij 
kan doen? We gaan samen aan de slag om de buurt op te vrolijken!

Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de 
vriendschap met …
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Vroedvrouw Emily op bezoek
zo 28.04.19 / 11u–12u / gratis 
—
Emily Rosseel is vroedvrouw 
bij AZ Delta. Dagelijks begeleidt 
ze aanstaande moeders bij de 
zwangerschap en bevalling van 
hun kindje. Ook de dagen na 
de geboorte staat ze paraat om 
mama en baby te ondersteunen 
en te verzorgen. Wil jij ook 
horen wat zij dan allemaal doet? 

Woesh: Circus uit de maat
zo 17.03.19 / 10u30–12u / gratis
—
Circusartiesten zijn veelal buitenbeentjes. Ze houden er 
niet van om altijd in de maat te lopen en ze hebben een 
natuurlijke sympathie voor iedereen die een beetje anders is, zowel 
om sociale als om mentale of fysieke redenen. Woesh heeft sinds 
2014 naast haar gewone werking een sociaal artistieke broer 
weten uit te bouwen: Circus uit de maat. Deze workshop staat open 
voor alle kinderen met circuskriebels met of zonder beperking.
I.h.k.v. de Week van de Smaak.

De wondere wereld van taekwondo
zo 02.06.19 / 11u–12u 
Sporthal Spanjestraat 181 in Roeselare / gratis
—
Moet je groot en sterk zijn om goed te zijn in taekwondo? Doet 
taekwondo pijn? En wat moet je eigenlijk kunnen om deze sport te 
beoefenen? Misschien krijg je de microbe wel te pakken van trainer 
Mohammadi Moaf Kourosh en word je een echte taekwondoka! 
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Digidokter

Is er een digidokter 
in de zaal? 

Tijdens de Digidokter-sessies krijg je in een ongedwongen, 
informele sfeer een korte uitleg over een boeiend ICT-
onderwerp. Daarna volgt een "spreekuur" waarin je aller-
hande – ook "domme" – vragen kunt stellen. Je eigen laptop, 
tablet of smartphone meebrengen mag, maar hoeft niet.

€ 5 (€ 2,5 met een Vrijetijdspas) / Telkens van 10u15 tot 12u15.
Inschrijven is noodzakelijk!
Een initiatief van ARhus i.s.m. Vormingplus MZW. 
Blijf je graag op de hoogte van activiteiten bij Vormingplus? Schrijf je dan 
in voor hun nieuwsbrief via www.vormingplusmzw.be/nieuwsbrief.

DIGIE Café

Je smartphone als 
GPS-toestel
za 12.01.19
—
Onderhoudstips voor je 
smartphone, laptop en tablet
za 02.02.19
—
Smartphonefotografie: 
tips en trucs
za 02.03.19
—
Je wifi-netwerk optimaliseren
za 06.04.19

eID & Itsme: Wat kan je er allemaal mee?
za 04.05.19
De federale overheid stelt zichzelf als doel om tegen 2020 
alle administratie te regelen vanuit een virtueel en digitaal 
loket. Een zeer ambitieuze doelstelling die ook betekent dat 
alle burgers mee moeten zijn in dit digitaliseringsproces. In 
samenwerking met de stad Roeselare overlopen we in deze 
sessie de verschillende mogelijkheden waarmee je jou online 
kan aanmelden. Je leert ook veilig inloggen op o.a. Tax-on-web, 
Mypension … De beste manier om verplaatsingen en wachtrijen 
bij de stadsdiensten te vermijden! 
—
Bijleren met apps
za 15.06.19

14

DIGIE Café in Roeselare:
In het ARhus Café (De Munt 8, eerste verdieping)
Zaterdag 26 januari, 23 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni
Telkens doorlopend van 10u tot 12u / Inschrijven is niet nodig.

DIGIE Café in Rumbeke: 
In Café De Gilde (Sint-Petrus en Paulusstraat 11)
Vrijdag 11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni 
Telkens doorlopend van 16u tot 18u / Inschrijven is niet nodig.

DIGIE Café in Beveren: 
In café ’t Bourgondisch Kruis (Beversesteenweg 470)
Vrijdag 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni 
Telkens doorlopend van 16u tot 18u / Inschrijven is niet nodig.

Technologie evolueert razendsnel en is soms moeilijk bij te 
benen. Heb jij een vraag over je laptop of tablet? Wil je jouw 
e-mails lezen op je smartphone? Of wil je weten hoe je een app 
moet installeren? Een specialist van DIGIE.be helpt je gratis op 
weg tijdens een DIGIE Café in Roeselare, Rumbeke of Beveren!

15

Kom tijdens de paasvakantie naar ARhus en ontdek de 
wereld van Aladdin in jeugdafdeling Babille op verdieping +2.

Initiatie oosters handschrift: 
wo 10.04.19 / 14u–17u gratis / Inschrijven is noodzakelijk!

Initiatie buikdansen voor ouders en kinderen: 
za 13.04.19 / 14u30–15u30 / Inschrijven is noodzakelijk!

Voorleessessies oosterse verhalen: 
zo 14.04.19 / Doorlopend van 11u tot 12u / gratis 
Inschrijven is niet nodig.

I.s.m. De Spil Roeselare.

10–17.04.19
Doorlopend tijdens de 
openingsuren / gratis
Inschrijven is niet nodig.
—
Schrijf zelf je mooiste wens 
in oosters handschrift neer 
en hang hem op aan onze 
wonderlamp. Wie weet win jij 
1 van de 5 duotickets voor de 
voorstelling in De Spil!

Activiteiten in de paasvakantie

Aladdin en de toverlamp (+6 jaar)
—
Theater Terra komt op woensdag 17 april naar De Spil met onge-
looflijk mooi poppentheater over de magische wereld van Aladdin! 
Een compleet nieuwe familiemusical naar het wereldberoemde 
sprookje van 1001-nacht die jij niet mag missen.

WIN EEN
DUOTICKET  
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ARgonautjes in actie (9–12 jaar)
do 07.03.19, do 11.04.19 en do 18.04.19 / 10u–12u
Inschrijven via Zapper.roeselare.be
—
Wat gebeurt er achter de geheime deuren van ARhus? En 
waarheen leiden de trappen en gangen in het gebouw op 
De Munt? Tijdens een interactieve rondleiding neem je als 
ARgonautje een kijkje achter de schermen van ARhus. 

Wil je rond het thema van 
Kennismakers Junior creatief 
aan de slag?
— 

Kom naar de workshophoek 
op verdieping +2 van ARhus 
De Munt voor een leuke gratis 
doe-tip voor kinderen vanaf 
7 jaar, doorlopend tijdens de 
openingsuren.
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Starten op 
internet

Iedereen is welkom om 
(bij) te leren!

Computer, smartphone, tablet en internet kunnen heel nuttig 
zijn in je dagelijkse leven: informatie opzoeken, contact 
houden via Facebook, een job vinden, het e-loket van de 
stad gebruiken …  Kan je er nog niet mee werken? Of ben 
je nieuwsgierig om meer te kunnen? De stad Roeselare, 
ARhus en Zorgbedrijf Roeselare organiseren dit voorjaar 
enkele korte, toegankelijke en betaalbare cursussen. 
Je leert stap voor stap, op een rustig tempo, met tijd voor 
vragen, oefening en herhaling.

Starten op het internet via computer 
(Windows)
10 lessen op dinsdag van 18u tot 
21u15, van 12 februari t.e.m. 7 mei, 
in dienstencentrum Schiervelde
—
Starten op het internet via Android 
smartphone of tablet
10 lessen op maandag van 18u tot 
21u15, van 11 februari t.e.m. 13 mei, 
in dienstencentrum Schiervelde
—
Starten op het internet voor Apple iPhone 
of Apple iPad (iOS)
10 lessen op donderdag van 18u tot 
21u15, van 14 februari t.e.m. 9 mei, 
in dienstencentrum Ten Elsberge

Sterker op het internet via computer 
(Windows)
Iedereen met een basiskennis computer en 
internet is welkom. Wat moet je al kunnen? 
Basiszaken zoals een computer bedienen, naar 
een website surfen, een e-mail sturen, een 

document maken.
10 lessen op woensdag van 18u tot 
21u15, van 13 februari t.e.m. 15 mei, in 
dienstencentrum Ten Elsberge

Wens je meer info? Haal de flyer aan de onthaalbalie 

van ARhus De Munt of bel naar 051 69 18 00. 

Inschrijven kan in de dienstencentra, het Welzijnshuis, 

het Vrijetijdspunt of aan de onthaalbalie van ARhus 

De Munt.
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5 jaar 
ARhus 

Wie jarig is, trakteert! 
Zaterdag 23 februari 2019 
Save the date 
 
Als je jarig bent, trakteer je. En omdat ARhus 5 jaar bestaat, trakteert 
het kenniscentrum met een feest aan degenen die dat mogelijk 
gemaakt hebben: jullie, bezoekers van elke dag! Het is tenslotte voor 
jullie dat ARhus het doet, en voor jullie dat de deuren 7 dagen per week 
elke keer opnieuw opengaan. Aan wie de afgelopen 5 jaar nog niet 
in ARhus is binnengestapt: ook jij bent welkom – zonder blos op de 
wangen – op het feest 5 jaar ARhus op zaterdag 23 februari 2019!

Ontdek het feestprogramma op www.arhus.be

VOORJAARSBRUNCH IN HET ARHUS CAFÉ
zo 17.03.19 / 9u30–12u00 / € 25 (€ 9 voor kinderen 4–12 jaar)  

Kom en geniet van een seizoensgebonden brunch in 
het ARhus Café. Proef van lokaal hartig en zoet, met 
familie of vrienden, in een gezellige en open sfeer. 
Meer info & inschrijven: www.arhus.be/kalender

Het ARhus Café is elke dag open, 
van maandag tot en met zondag, 
net zoals Kenniscentrum ARhus. 
Alle info: www.arhus.be/arhuscafé

IEDEREEN
WELKOM!

© Marc Wallican 



ARhus.Roeselare                     ARhus_Roeselare               ARhus_RoeselareVolg ARhus op

Praktisch

Afdelingen in Beveren, Gitsestraat en Rumbeke.

ARhus De Munt is toegankelijk voor mensen met een beperking.
Slechthorenden en doven kunnen een tolk Vlaamse Gebarentaal aanvragen. 
Alle info op www.arhus.be.

Alle activiteiten gaan door in ARhus De Munt, tenzij anders vermeld.
Inschrijven is noodzakelijk via www.arhus.be/kalender, op 051 69 18 00 of aan een infobalie.

V.U. Yves Rosseel, ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare

ARhus
—
De Munt 8, 8800 Roeselare
051 69 18 00 
info@arhus.be – www.arhus.be

ma–vr:  10u–19u
za:  10u–17u
zo:  10u–13u

Ontdek het boeiende verhaal van ARhus op De Munt 
tijdens een bezoek van onder naar boven, voor en 
achter de schermen. 
Iedereen welkom tijdens een gratis maandelijkse 
rondleiding op zaterdagnamiddag: 26 januari, 16 februari, 
23 maart, 13 april, 25 mei en 22 juni, telkens van 14u tot 15u30. 

Ook rondleidingen voor groepen zijn mogelijk, mits 
aanvraag via info@arhus.be of 051 69 18 00.

Rondleiding in ARhus MAAK
KENNIS!  

RESERVEER 
EEN RUIMTE 
BIJ ARHUS

© Marc Wallican 

Boek bij ARhus, met of zonder catering, een ruimte op maat van je organisatie: 
- een atelier (kleine vergaderzaal) 
- het Verzonken Kasteel (polyvalente zaal – 85 pers.) 
- de ARgora (conferentiezaal – 180 pers.) 
Meer info? Samen brainstormen over je event? 051 69 18 00 of info@arhus.be


