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VERTEL HET ONS! 
Heb je vragen, suggesties of ideeën? Laat van je horen! 
Mail naar info@arhus.be of bel naar 051 69 18 00.

Iedereen is welkom in ARhus. Ongeacht jouw geslacht, leeftijd, overtuiging, 
geloof, afkomst, geaardheid, beperking of vermogen. Om te leren, lezen, 
(be)leven. Van en met elkaar.

In ARhus maken we kennis met iedereen - door met elkaar te praten. 
Roeselarenaars en nieuwkomers die Nederlands leren, gaan in 
gesprek tijdens ARhus Klap. Vertegenwoordigers van verschillende 
levensbeschouwingen doen dit tijdens de standswandeling Samenleven 
in dialoog. Joost Bonte geeft in De jeugd van tegenwoordig tips voor een 
aangename kennismaking tussen jong en oud. 

In ARhus delen we kennis met iedereen – via onze collectie, via onze 
activiteiten en via de kruisbestuiving in ons ARhus Café. Bij Gelukkig gezond 
krijg je gezondheidstips van deskundigen. In het #HACKpand helpen ‘local 
heroes’ jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Bij Digidokter en in het 
DIGIE Café krijg je een digitaal duwtje in de rug. Tijdens ARgonautjes XL 
worden kinderen echte weetjes-experts. Ook in deze brochure zal je heel 
wat tips voor jong en oud ontdekken.

Heb je zelf ook kennis, suggesties, tips of opmerkingen voor ons? 
Laat het weten! 

Wil je mee kennismaken en kennis delen?

Tot binnenkort?!

Yves Rosseel  Henk Kindt
algemeen directeur  voorzitter

Aangename 
kennismaking / kennisdeling!

01

Aangename kennismaking / kennisdeling! p. 01
Iedereen welkom p. 02
Broodje ARhus p. 03
Gelukkig gezond p. 04
Samenleven in dialoog p. 06
Digidokter p. 07
DIGIE Café p. 07
SIREE-ondernemers p. 08

ARhus klap! praattafels  p. 09
ARhumenten p. 10
#HACKpand voor jongeren p. 11
Tips voor jong en oud p. 12
Programma op kindermaat p. 14
Tijdens de vakanties p. 15
Kennismakers Jr. p. 16
Te gast bij ARhus  p. 17

Inhoud

Alle activiteiten gaan door in ARhus aan 
het plein De Munt in Roeselare, tenzij 
anders vermeld.

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

Ook wie (nog) geen lid is van ARhus kan 
deelnemen aan activiteiten.

Naast de activiteiten die ARhus zelf 
organiseert, gaan er ook heel wat 
gastactiviteiten bij ons door. Je vindt ze 
op www.arhus.be/kalender.
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Wie een vrijetijdspas heeft, kan goedkoper 
deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten 
van ARhus. De vrijetijdspas is er voor 
volwassenen, jongeren en kinderen uit RSL 
die het financieel moeilijk hebben. Meer 
info op www.arhus.be/vrijetijdspas.

Heb je een European Disability Card? Dan 
kunnen jij en de persoon die jou begeleidt 
tijdens een activiteit een toegangsticket 
kopen aan 50% korting. Meer info op 
www.arhus.be/european-disability-card.

Goed om weten! 
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Iedereen kan bij ARhus terecht. Het ARhus-gebouw op 
De Munt is volledig toegankelijk voor mensen met een 
fysieke beperking. Doven kunnen tijdens onze activiteiten 
een beroep doen op een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal. 
Voor slechthorenden is er in onze polyvalente zaal 
een ringleiding voorzien, een techniek die ervoor zorgt 
dat mensen met een hoorapparaat geen last hebben 
van storend omgevingsgeluid. Voor mensen met een 
gezichtsbeperking hebben we grootletter-, daisy- en 
luisterboeken. Makkie-boeken zijn er voor lezertjes met 
een leesachterstand, visuele problemen of een andere 
moedertaal. Via de European Disability Card, de vrijetijdspas 
en Enchanté Roeselare komen we financieel tegemoet aan 
wie het nodig heeft.

Iedereen is welkom, 
ongeacht zijn of haar 

geslacht, leeftijd, 
overtuiging, geloof, 

afkomst, geaardheid, 
beperking of 
vermogen. 
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Korting dankzij de European 
Disability Card 
—
De European Disability Card (EDC) is een 
kaart voor personen met een beperking. 
Ze vergemakkelijkt de toegang tot cultuur, 
sport en vrijetijdsbesteding. Mensen met 
een beperking zijn soms afhankelijk van een 
begeleider om zelf een activiteit te kunnen 
bijwonen. Daarom krijgt iedereen die een 
European Disability Card bezit en zijn of haar 
begeleider voortaan een korting van 50% op 
de toegangsprijs van activiteiten bij ARhus. 
Ook op verschillende andere plaatsen in 
Roeselare kan je deze kaart gebruiken. 

Meer info: 
www.arhus.be/european-disability-card

Kleine gebaren maken het verschil 
—
Enchanté Roeselare is een netwerk van 
hartelijke handelaars en burgers die kleine 
diensten aanbieden aan zij die hier nood aan 
hebben. Enchanté wil drempels verlagen, 
sociale muren slopen en van de stad een thuis 
maken voor iedereen. Ook ARhus engageert 
zich om iedereen die hier om welke reden dan 
ook nood aan heeft, een plekje te geven om zich 
even op te warmen, naar het toilet te gaan of 
gratis wifi te gebruiken. Ook een babbeltje kan 
deugd doen! Het ARhus Café biedt 'uitgestelde' 
drankjes of eten aan. Dit kan ARhus enkel doen 
wanneer een sympathieke klant een extra 
koffie of soep betaalt. Het ARhus Café houdt 
deze extra consumptie bij tot wanneer iemand 
met een nood ernaar vraagt. 
Meer info: www.arhus.be/enchante

Broodje 
ARhus

Voeding voor lichaam en geest tijdens je middagpauze

Bevlogen sprekers komen 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), incl. soep en brood / 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 de nieuwsbrief via www.vormingplusmzw.be.

Dixie Dansercoer over zijn expeditie 
naar Antarctica
do 20.02.20 / 12u15–13u15 
—
Gewezen surfkampioen, amateur-triatleet, 
steward en vertaler-tolk. En dat is nog niet 
het indrukwekkendste op het palmares van 
Dixie Dansercoer. Hij was namelijk de eerste 
Belg die zonder bevoorrading de Zuidpool 
overstak. Andere expedities volgden, net als 
de boeken waarin hij zijn straffe verhalen 
neerschrijft. Gespreksstof genoeg dus.

Stefan Blommaert over ‘De eeuw van Xi’
do 26.03.20 / 12u15–13u15
—
Hoe sterk is de invloed van China op onze economie, cultuur en 
politiek? Chinese overnames en investeringen komen dagelijks 
in het wereldnieuws. China drukt steeds meer en nadrukkelijker 
zijn stempel op de rest van de wereld. De macht van de 
communistische partij onder Xi Jinping wordt alsmaar sterker. 
China-expert Stefan Blommaert geeft ons een inkijk in 
het boeiende land en een blik op onze eigen toekomst.
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Cynrik De Decker schetst het turbulente verhaal van Sabena
do 23.04.20 / 12u15–13u15
—
Van Belgische luchtvaartmaatschappij met internationale roem 
tot de zwarte bladzijden: in de twintigste eeuw ervaarde Sabena 
beide uitersten. Inclusief dramatische ongevallen, dubieuze 
wapenleveringen, internationaal terrorisme en een omstreden 
faillissement. Luchtvaartexpert Cynrik De Decker brengt de 
geschiedenis van Sabena terug tot leven.
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© Polar Circles

-50°
CELSIUS

Iedereen welkom ARhus,een thuis

info: 051 69 18 00

© Marc Wallican
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Gelukkig gezond

ARhus zet in op een samenleving waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft 
om keuzes te maken rond zijn of haar eigen gezondheid. Samen met gespecialiseerde 
partners bieden we jou interessante activiteiten en infosessies aan over uiteenlopende 
gezondheidsthema’s. 

Inschrijven is noodzakelijk, tenzij anders vermeld! 

I.s.m. CM Roeselare-Tielt.

Dokter Dirk Avonts: Onze luchtkwaliteit, hoe zit het ermee?
do 13.02.20 / 19u30–21u30 / € 3 (€ 1,5 met een 
vrijetijdspas)
—
Hoe gezond is de lucht die we dagelijks inademen? Dokter en 
wetenschapper Dirk Avonts zoomt in op de impact van fijn 
stof op onze gezondheid. Mét tips om de luchtkwaliteit zelf te 
verbeteren, ook in onze eigen buurt. Afsluiten doen we met een 
debat met o.a. schepen Michèle Hostekint. De initiatiefnemers 
van ‘Meer bomen in Roeselare’ zullen er zijn. Jij ook? 

Preventie en screening van baarmoederhalskanker
do 07.05.20 / 19u30–21u30 / Gratis
—
Elk jaar worden meer dan 600 nieuwe gevallen van 
baarmoederhalskanker ontdekt. Wat is dat nu precies? Hoe snel 
groeit het? En vooral: wat kan je doen om de ziekte te voorkomen 
en hoe kan je ze vroegtijdig opsporen? Dokter Elise Uyttersprot 
legt je op een boeiende en duidelijke manier alles uit over 
baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek. Uiteraard 
kan je ook zelf vragen stellen.

De (on)zin van diëten
do 05.03.20 / 19u30–21u30
€ 5 (€ 2,5 met een vrijetijdspas)
—
Elke week wordt wel een nieuw dieet of 
een nieuwe richtlijn voor gezonde voeding 
gelanceerd. Welke diëten zijn absolute onzin? 
Wat werkt echt? En hoe hou je het vol? Diëtiste 
Lien Joossens houdt grote schoonmaak in de 
overvloed aan diëten en zet je op de goede weg 
naar gezonde voeding.

Vakantie zonder zorgen
do 23.04.20 / 19u30–21u30
€ 5 (€ 2,5 met een vrijetijdspas)
—
Wees voorbereid op kleine en grote pijntjes 
onderweg. Met een goed uitgeruste reisapo-
theek vertrek je gerust op reis of op kamp. 
Dokter Justin Gouhie en apotheker Katrien 
Louwagie leggen uit wat je zeker moet mee-
nemen. Daarnaast leer je welke vaccinaties je 
nodig hebt en wat je bijvoorbeeld moet doen 
bij een tekenbeet. Reis zonder zorgen!

© Dirk Schyvinck 
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ACTUEEL
HerstelAcademie 
Midden-West-Vlaanderen
—
Eén op de drie mensen voelt zich soms niet goed in z’n 
vel. Daar wil ARhus als partner van de HerstelAcade-
mie iets aan doen.

De HerstelAcademie organiseert cursussen rond allerlei 
thema’s gerelateerd aan psychische kwetsbaarheid. Het doel? 
De psychische gezondheid bevorderen. De sessies worden 
gegeven in duo, door een ervaringsdeskundige en iemand 
met professionele kennis over het thema. Iedereen is welkom. 

Naast de succesvolle reeks 'Op weg naar herstel' staan er 
ook heel wat nieuwkomers op het programma: 'Run een 
jong gezin', 'Schrijf je eigen herstelverhaal', 'Uit de greep 
van mijn belemmerende gedachten' en 'Mijn leven in 
eigen handen'. 
Meer info: www.surpluskwadraat.be

I.s.m. Kwadraat Netwerk Geestelijke Gezondheid Midden-West-

Vlaanderen en Vormingplus MZW.

SOS
VAKANTIE

GEZONDE
VOEDING

DEEL JE IDEEËN 
Heb je suggesties voor onze programmatie? Wil je een thema onder de 
aandacht brengen? Is er een boeiende spreker die ARhus eens moet 
uitnodigen? Of wil je zelf je enthousiasme delen over een maatschappelijk 
initiatief in Roeselare waar jij je schouders onder zet? Geef ons een seintje 
via info@arhus.be.



Filmjournaal Roeselare 2019
vr 13.03.20 / 19u30–21u30
Inschrijven is noodzakelijk! / Gratis
 
We doken in het beeldarchief van 2019 en verzamelden de 
leukste fragmenten over onze stad: de opening van Trax, 
de herdenking van de bevrijding van Roeselare door het 
Poolse leger, de 5de verjaardag van ARhus… De uiteindelijke 
film wordt in verschillende Diensten- en Woonzorgcentra 
vertoond. De première gaat door in ARhus op vrijdag 13 
maart. Na de vertoning kan je genieten van een drankje.

Ontdek alle vertoningsdata op www.arhus.be/kalender. 

I.s.m. de dienst Archief en de werkgroep Filmjournaal van Stad Roeselare.

Samenleven 
in dialoog 

Levensbeschouwelijke stadswandeling
za 25.04.20 / 14u–19u / Inschrijven is 
noodzakelijk! / Gratis
—
Na de succesvolle lezingenreeks ‘Samenleven 
in dialoog’ in 2019, gaan we dit jaar op pad in 
Roeselare. Tijdens een boeiende wandeling 
ontdek je diverse gebedshuizen in het 
centrum. Een stadsgids vertelt je onderweg 
verhalen en wijst je bezienswaardigheden 
aan. Je ontdekt hoe elke levensbeschouwing 
het thema ‘geboorte en leven’ bekijkt.

Er zijn twee wandelingen van een viertal 
kilometer. Beide lussen beginnen en eindigen 
in ARhus De Munt. Na de wandeling 
kan je bij een hapje en een drankje in 
gesprek gaan met vertegenwoordigers 
van de levensbeschouwingen en andere 
deelnemers. 

Kies 1 van de 2 stadswandelingen van ± 4km. 
Start en einde in ARhus De Munt

Lus 1: 
Huis van de Mens › Evangelische Kerk › 
Protestantse Gemeenschap

Lus 2: 
Moskee › Pinkstergemeenschap › 
Katholieke Kerk

I.s.m. Stad Roeselare, Protestantse kerk 'De 

Geuzentempel', Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 

Roeselare, Huis van de Mens Roeselare, 

moskee El Nour, vzw Christengemeente Roeselare, 

vzw De Roepstem.

06 inschrijven: www.arhus.be/kalender

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. 

DIGIE Café

WhatsApp en andere 
communicatie-apps
za 11.01.20
—
Privacy en online identeit
za 01.02.20
—
Smartphonefotografie: 
tips & tricks
za 07.03.20
—
Browsertips om sneller en 
veiliger te surfen
za 04.04.20
—
Je smartphone als gps 
za 06.06.20

Fiets- en wandelroutes 
digitaal uitstippelen 
za 09.05.20
Een onhandige verkenning met 
stafkaarten in de hand om een 
eigen fiets- of wandelroute uit 
te stippelen? Die tijd is gelukkig 
voorbij. In deze demo maak 
je kennis met gratis online 
programma’s om routes uit te 
tekenen. Je leert een overzichtelijk 
parcours langs aangename en 
veilige wegen uitstippelen. Bovendien zet je de route eenvoudig 
over naar je smartphone of een speciale wandel- of fiets-gps. Wil 
je zo’n gps kopen? Tijdens de workshop krijg je enkele concrete 
tips. Zo maak je meteen de juiste keuze.

DIGIE Café in Roeselare:
In het ARhus Café (De Munt 8, eerste verdieping)
Zaterdag 25 januari, 22 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei en 20 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 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni 
Telkens doorlopend van 16u tot 18u / Inschrijven is niet nodig.

DIGIE Café in Beveren: 
In café ’t Bourgondisch Kruis (Beversesteenweg 470)
Vrijdag 17 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni   
Telkens doorlopend van 16u tot 18u / Inschrijven is niet nodig.

Technologie evolueert razendsnel en is soms moeilijk bij te 
houden. 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.

07
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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 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 Scala. 

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 14u tot 15u30 in het 
ARhus Café: 16 januari, 20 februari, 19 maart, 14 mei en 18 juni.
—
ARhus klap! voor iedereen die Nederlands wil spreken: 
Op dinsdagvoormiddag: telkens van 10u tot 11u30 in het 
ARhus Café: 7 januari, 11 februari, 10 maart, 31 maart, 
5 mei en 9 juni.
Op donderdagavond: telkens van 18u tot 19u30 in het 
ARhus Café: 23 januari, 26 maart, 23 april en 28 mei.

Maak kennis met onze 
SIREE-ondernemersduo’s 
—
SIREE staat voor Social Integration of Refugees through Education and Self-
Employment. Samen met partners uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Nederland zet ARhus zich met SIREE in voor de sociale 
integratie van mensen met een migratieachtergrond, en dit via onderwijs en 
ondernemerschap. 

ARhus biedt via workshops ondersteuning bij de uitbouw van een eigen zaak 
en koppelt de starters aan een mentor. Misschien ook iets voor jou? Maak 
alvast kennis met twee van onze duo’s.

OPROEP
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 mentoren en starters.

Reinout en Adelia

Reinout Van Zandycke is zaakvoerder van het marketing-
bureau Exposure. Hij begon zelf ooit als student-ondernemer 
en beseft maar al te goed hoe belangrijk advies van anderen is. 
“Ik ben enorm jaloers op de starters binnen SIREE. Had ik deze 
kans ook maar gekregen. Toen ik startte, wist ik zelfs niet wat 
een btw-nummer was. Ik moest echt alles zelf uitzoeken. Had ik 
toen gratis een directe lijn gehad naar een adviseur, dan had mij 
dat veel opzoekingswerk bespaard. Het geeft trouwens ook veel 
energie om met starters als Adelia te werken. Je ziet dat ze de 
tips omzet in de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat Adelia en 
anderen binnen SIREE het nog heel ver zullen schoppen.”

Adelia Kodia komt uit Angola. Ze is 22 en startte net haar 
pruikenzaak Hair by Londa op. “In 2013 begon ik YouTube-
video’s te bekijken van meisjes die pruiken maken. En ik was 
meteen geïnteresseerd. In 2017 begon ik zelf pruiken te maken. 
Ik wil met mijn collectie aantonen dat pruiken er niet enkel zijn 
voor personen met kanker of van andere culturen. Iedereen 
kan een pruik dragen, om welke reden dan ook.”

Brecht en Emanuel
Brecht Devolder is de man achter Grunhus, een jong Roeselaars 
bedrijf dat stijlvolle serres maakt uit hout. "Ik ben zelf nog 
maar een kleine 2 jaar geleden met Grunhus gestart. Ik heb 
toen veel informatie verzameld die voor een starter nuttig is. 
Ik heb ook kennis gemaakt met allerlei interessante mensen 
en organisaties. Het is leuk om die kennis nu met Emanuel 
en Mihaela te kunnen delen. Zo kunnen ze snel handige info 
vinden en een lokaal netwerk uitbouwen."

Vasile-Emanuel Cojocariu is uit Roemenië afkomstig. Hij richtte 
een jaar geleden zijn bakkerij Pretzel King op in Roeselare. 
“Ik weet waarmee ik bezig ben. Het bakken en zo heeft geen 
geheimen meer. Maar een gratis mentor is voor mij interessant 
om mijn bedrijf te helpen groeien.” Ook voor collega-starters 
heeft Emanuel nog goede raad: “Vertrek vanuit je passie. Heb 
geduld. Spaar genoeg geld – ik investeerde zelfs het geld van 
mijn trouwfeest! En laat je begeleiden door een mentor die je 
helpt met je business.”

Meer info op www.arhus.be/SIREE.

Interreg 2-Zeeën project met de steun van Provincie West-Vlaanderen.

© Carmen Demoor 
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Ik ben ervan 
overtuigd dat Adelia 
en anderen binnen 

SIREE het nog heel ver 
zullen schoppen. 
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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. ARhus nodigt interessante sprekers uit die 
jou boeien van begin tot einde, en verder.

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

Joost Bonte over ‘De jeugd van 
tegenwoordig’
ma 30.03.20 / 19u30–21u30 
—
Een stad is een mix van jong en oud, van 
oude en nieuwe Belgen, van mensen die 
al jarenlang in de stad wonen en zij die 
er pas hun intrek namen. Het is de kleine 
zakdoek waarop verschillende generaties 
samenleven en dat brengt uitdagingen met 
zich mee. Waarom wordt al eens geklaagd 
over ‘de jeugd van tegenwoordig’? En hoe 
zorgen we voor een gemoedelijkere sfeer 
tussen jong en oud?

Dirk Barrez over ‘Transitie: onze 
welvaart van morgen’
di 05.05.20 / 19u30–21u30
—
Onze welvaartsstaat is een aangename 
plek om te leven, maar vraagt veel van 
de aarde: klimaatverandering, uitputting 
van grondstoffen, hongersnood, 
vluchtelingencrisis … Gaan we voor 
welvaart voor iedereen op een eindige 
planeet? Of een duurzaam bestaan in 
collectieve armoede? Dirk Barrez, auteur 
en oud-reportagemaker bij Panorama 
en Terzake, licht een derde scenario toe: 
Transitie.

Joost Bonte, expert sociaal beleid en 
straathoekwerkprojecten in Vlaanderen, 

duidt de context, toont waar uitdagingen liggen 
en formuleert mogelijke antwoorden op het 

beleid rond welzijn en zorg.

© Dirk Barrez

© Jan Darthet

inschrijven: www.arhus.be/kalender

Lees meer van Dirk Barrez op PALA.be 
en ontdek de themastand in ARhus De Munt. 

Check het 
#HACKpand 

Ben je tussen 14 en 20 jaar? Ontdek je talenten en maak je ideeën 
waar in het #HACKpand. #HACKDETRACK, #HACKDEVELO, 
#HACKDEPIANO, #HACKDEMODE, #HACKDEEXPO … Je vindt 
sowieso een workshop die perfect bij je past. Gewoon doen! 

“Wat ik cool vind aan #HACKDEPIANO en 
#HACKDETRACK? Dat je geholpen wordt 
door mensen met meer ervaring. En dat een 
gemeenschappelijke hobby verschillende 
culturen samenbrengt.” – Niels

Ook andere jongerenorganisaties uit 
Roeselare kunnen het #HACKpand hacken: 
“Samen met mijn vrienden van Diversa 
wil ik een plaats geven aan meisjes van 
verschillende origines. In het #HACKpand 
zijn er ongedwongen ontmoetingen tussen 
mensen met diverse achtergronden, terwijl 
dit elders moeilijker zou zijn.” – Deniza

“#HACK staat voor mij gelijk aan mijn groot-
ste passie delen met anderen. Het doet deugd 
om samen te werken met jongeren die een-
zelfde interesse hebben en samen met hen 
mooie creaties te maken.” – Yentl, local hero 
bij Studio ARhus #HACKDEPIANO

Experimenteer, connecteer, creëer 
JONGE denkers, artiesten, ontwerpers, studenten, muzikanten, techniekers, sporters 
én een verzameling organisaties slaan in het #HACKpand de handen in elkaar. 
OOK JIJ kan kennis maken samen met jong lokaal talent. 

Experimenteer, connecteer en creëer in #HACKpand.
Wil je jouw skills ontdekken, verbeteren of delen? 
Wil jouw organisatie samenwerken met #HACK? 
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Neem contact op met Jasper_ARhus 
op Facebook, Messenger of Instagram. 
Of mail jasper.dejonckheere@arhus.be.



Apps in de kijker
—
Elke maand testen we interessante apps uit, voor 
volwassenen én kinderen. We vertellen jou welke de 
moeite waard zijn. Zo hoef je zelf niet te gokken. Je leest 
er alles over in onze maandelijkse nieuwsbrief!

Bieblo geeft kinderen leestips
—
Een etalage met boekentips? Dat kan! Het gloednieuwe 
Bieblo is speciaal gemaakt voor kinderen tussen 6 en 11. 
Een paar keer klikken en swipen geeft hen heel eenvoudig 
boekentips op maat. Bonus: Bieblo toont enkel boeken 
die op dat moment aanwezig zijn in de rekken. Je 
vindt dus gegarandeerd een boek dat je direct kan 
meenemen. Zo wordt kiezen simpel en bovendien 
leuk om te doen. Meer info: www.arhus.be/bieblo 

Makkie, eerste hulp bij leesproblemen
—
ARhus wil iedereen leesplezier bieden. Maar soms gaat 
(leren) lezen wat moeilijk(er). Voor kinderen met een visuele 
beperking, leesachterstand of een andere moedertaal zijn 
er gelukkig ook leuke boeken. De taal van deze boeken is 
eenvoudiger en de lay-out helpt om de tekst te begrijpen. 

Ontdek de aangepaste boeken, luisterboeken, dvd’s en strips 
zelf door Makkie te volgen naar het Makkelijk Lezen Plein in 
ARhus De Munt en Rumbeke. Krijg je graag leestips op maat? 
Vul het formulier in op www.arhus.be/makkie.

Probeer je apps graag nog even uit voor je ze op je eigen 
toestel installeert? Test ze via de tablets op verdieping +2 
(kinderapps) en +3 (apps voor volwassenen) van ARhus 
De Munt.

Alle geteste apps op een rijtje? 
Surf naar www.arhus.be/apps-in-de-kijker

Hou je leenhistoriek bij
—
“Wat is de titel weer van dat boek dat ik een 
maand geleden gelezen heb?” of “Heb ik dit boek 
niet al eens uitgeleend?” Die vragen worden af 
en toe gesteld aan de balie. Door je leenhistoriek 
bij te houden, kan je ze voortaan gemakkelijk zelf 
beantwoorden. Hoe doe je dit?

Troostkoffers voor groot 
en klein verdriet
—
Ouders die scheiden, een oma 
of opa die overlijdt, een vriendje 
dat verhuist … Ook kinderen en 
jongeren worden met verdriet 
en verlies geconfronteerd. 
Vaak weten ze zelf niet hoe ze 
daarmee om moeten en ook 
voor de ouders, leerkrachten en 
andere begeleiders is dit geen 
evident thema. 

Met de troostkoffers maken we 
het onderwerp bespreekbaar 
en helpen we kinderen en 
jongeren om hun gevoelens 

te uiten. Aan de hand van 
boeken, didactisch materiaal en 
methodieken kan je met deze 
gevoelens aan de slag gaan. 
De troostkoffers zijn bedoeld 
voor ouders, medewerkers 
kinderopvang, onthaalouders, 
jeugdbewegingen, leerkrachten, 
maar ook voor iedereen die met 
verdriet en rouwverwerking bij 
kinderen en jongeren te maken 
krijgt.  Er is een troostkoffer 
voor elke leeftijdscategorie.

www.arhus.be/troostkoffer

Gratis ontleenbaar in ARhus De 

Munt: onthaal.  / Ontwikkeld i.s.m. 

Landelijke Kinderopvang.

Surf naar roeselare.bibliotheek.be 
en meld je aan bij Mijn Bibliotheek.
Ga naar jouw lidmaatschap en 
kies 'Leenhistoriek'.
Onder jouw bibliotheekkaart zie je 
'Leenhistoriek ingeschakeld' en 
ernaast een knopje 'Nee'.
Verschuif het knopje naar 'Ja'.

Alle titels die je vanaf nu ontleent, kan je hier 
terugvinden. Heb je meer dan één biblio-
theekkaart in Mijn Bibliotheek, herhaal dit 
dan voor elke kaart. 

Heb je hierbij wat hulp nodig? Of heb je 
andere vragen? Vraag het aan een 
medewerker. We helpen je graag!
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Tips voor jong & oud #kennisdeling

Kenniscentrum ARhus is een bruisende ontmoetingsplaats waar kennisdeling centraal staat.

Ook in de afdelingen Beveren 
en Gitsestraat vind je de 

‘Makkelijk Lezen’-materialen, 
maar daar is er geen apart 
rek. Je herkent ze wel snel 

aan de oranje sticker.

Tip van 
ARgonaut 
Francine 

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? 
Schrijf je in via www.arhus.be/nieuwsbrief

1

2

3

4

Met de troostkoffers 
helpen we kinderen 
en jongeren om hun 
gevoelens te uiten
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BINNEN-
KORT IN 
ARHUS

DE MUNT  

© Marc Wallican 

© Joke Couvreur 
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Boekstartdag
za 16.05.20 / Tijdens de openingsuren / Inschrijven is niet nodig
—
Boeken openen de deur naar een fantasiewereld voor jong en 
oud. Op Boekstartdag maken de jongste kinderen kennis met de 
wondere wereld van verhalen. 

Kom naar jeugdafdeling Babille in ARhus De Munt, parkeer je 
buggy in de buggyparking en ontdek de babyboekjes. Nestel je met 
je kleintje in de knusse vertel- en speelhoek. Kindjes vanaf 1,5 jaar 
kunnen deelnemen aan het leuke parcours van Kaatje en Karel.
I.h.k.v. Week van de Opvoeding / I.s.m. Iedereen Leest en BROERE.

Jeugdboekenmaand  
Kunst
—
De Jeugdboekenmaand staat in het 
teken van kunst. Kunst gaat over 
meer dan alleen maar mooie dingen. 
Met kunst kan je uitdrukken 
wat je voelt of denkt. 
Het prikkelt je nieuwsgierigheid 
en zet je aan tot actie. 
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ARgonautjes (9–12 jaar)
do 27.02.20, ma 06.04.20, do 16.04.20 / 10u–12u 
Inschrijven via Zapper.roeselare.be / Gratis
—
Wat gebeurt er achter de geheime deuren van 
ARhus? Waar gaan de boeken die je inlevert in de 
innamemachine naartoe? Wat zit er in de bijzondere 
kasten in het magazijn? Waarom staat er een bijenkast 
in ARhus? En wie maakt die lekkere drankjes en taartjes 
in het ARhus Café? Als ARgonautje ontdek je dit 
allemaal tijdens een interactieve rondleiding.

ARgonautjes XL: op minikamp in ARhus
1, 2 en 3.07.20 / 10u–16u / Inschrijven via Zapper.roeselare.be 
€ 20 (€ 10 met een vrijetijdspas)
—
Wist je dat ARhus niet zomaar een bibliotheek is waar je boeken, 
strips, films, muziek en games kunt ontlenen? In ARhus gonst het 
van de activiteiten en delen we dagelijks weetjes met onze bezoekers. 
Daarom noemen we ARhus ook een open kenniscentrum. 

Omdat we natuurlijk niet alles zelf weten, werkt ARhus samen met 
weetjes-experts. Zo leren we ook zelf elke dag een beetje bij. 

Ook benieuwd naar deze weetjes-experts? Neem deel aan onze 
boeiende activiteiten, steek kennis op zak en word een ARgonaut XL!

Schat(jes) van Vlieg
1.07 tot 31.08.20 / Tijdens de openingsuren
Gratis / ARhus De Munt en ARhus Rumbeke
—
In heel Vlaanderen en Brussel verstoppen cultuurhuizen 
en vrijetijdslocaties tijdens de zomervakantie een Schat 
van Vlieg. Ga met de hele familie schatten jagen en ontdek 
zo op een leuke manier het vrijetijdsaanbod voor gezin-
nen in je buurt. “Hoor jij wat ik hoor?” is de rode draad van 
de zomerzoektocht. Ook voor de kleinste schattenjagers is 
er een aangepaste zoektocht in ARhus.
I.s.m. Publiq.

Kunstenaartjes gezocht (+4 jaar)
maart 2020 / Doorlopend tijdens de 
openingsuren / Inschrijven is niet nodig
—
De boeiende wereld van Kunst zit vol 
verrassingen. Daarom is er tijdens de 
Jeugdboekenmaand een leuke activiteit rond 
kunst in de workshopruimte van jeugdafdeling 
Babille. Voor kunstenaartjes vanaf 4 jaar. 
(Groot)ouders welkom!  

De Voetenvriendin (+4 jaar)
za 21.03.20 / 14u–16u / Inschrijven is 
niet nodig
—
Jaloerse, luie, verdrietige, perfectionistische, 
eenzame, saaie of verliefde voeten? De 
Voetenvriendin heeft voor elke voet een 
oplossing in haar koffertje. Ze luistert geduldig 
naar wat je voeten te vertellen hebben en tovert 
elke schoen om in een wandelend kunstwerkje.
I.s.m. BROERE Jeugd.

Nu ook voor 
mini-schattenjagers

Programma 
op kindermaat

Kinderen kunnen via hun gratis (!) lidmaatschap van 
ARhus genieten van een uitgebreid aanbod boeken, 
Fundels, muziek, films en games. En wist je dat ARhus 
ook leuke en leerrijke activiteiten en workshops 
organiseert voor kinderen? 

Bekijk het volledige programma op www.arhus.be/kalender.

Tijdens de vakanties



Kennismakers Jr.

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. 

Telkens van 11u tot 12u / Gratis / Inschrijven is noodzakelijk! 

Juweelkunstenaar N(ik)
zo 26.01.20 
—
Juweelkunstenaar N(ik) 
ontwerpt en maakt sierlijke 
juwelen met een vleugje 
humor. Hij combineert 
allerlei materialen met 
zilver tot een sierlijk juweel. 
Een leuke woordspeling of 
een kronkelend zinnetje in 
zijn hoofd doet een nieuw 
ontwerp ontstaan. Ontdek 
hoe N(ik) juwelen maakt en 
laat je zelf inspireren.

Fundels, bundels vol fun
Voor kleuters en eerste lezers
—
Fundels zijn e-boeken voor kleuters: digitale, interactieve 
prentenboeken. Voor beginnende lezers zijn er Fundels 
AVI-boeken om spelenderwijs verder te bouwen aan de 
taal- en leesontwikkeling van je kind (6-10 jaar).
Meer info: www.arhus.be/fundels

Popmuzikant 
zo 09.02.20
—
Ben je benieuwd hoe het 
leven van een popmuzikant 
eruit ziet? Tijdens deze 
Kennismakers junior-sessie 
krijg je niet alleen inkijk in 
de doorsnee dag van een 
muzikant. Je leert ook de 
ingrediënten van een tophit 
kennen en kan je zelf even 
een superster wanen.

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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› Verschillende ateliers: vergaderzalen vanaf 5 tot 16 personen
›  Het Verzonken Kasteel: zaal met inklapbare tribune tot 85 personen
›  De ARgora: state-of-the-art conferentieruimte tot 180 personen zittend
›  Het ARhus Café: voor recepties tot 250 personen

› Meeting- en eventlocatie met alle nodige audiovisuele faciliteiten: 
 van hightech projectie- en audio-installaties tot livestreamingfaciliteiten
› Centrale ligging. Op 10 minuten wandelafstand van het station 
› Ondergrondse betaalparking De Munt onder het gebouw
› ARhus staat in voor onthaal en technische ondersteuning
› ARhus De Munt is volledig toegankelijk voor andersvaliden
› Het ARhus Café biedt heerlijke cateringmogelijkheden op maat

Meer info? www.arhus.be/meetingenevent 
Samen brainstormen over je event? 051 69 18 00 of info@arhus.be

"Qua klantgerichtheid kunnen er 
heel veel een voorbeeld aan jullie 

nemen. Daarnaast is het atelier ook 
een ruimte waar we, in alle rust, 

heel goed hebben kunnen werken. 
We komen zeker terug!"

– Pascal Vandermersch, Dovy Keukens

Te gast bij ARhus

Naast onze eigen activiteiten, vind je bij ARhus ook boeiende gastactiviteiten 
over uiteenlopende thema’s. Ontdek ze op www.arhus.be/kalender. Ben je voor 
jouw organisatie, bedrijf of vereniging op zoek naar een geschikte locatie voor een 
vergadering, conferentie, workshop, voordracht …? Met of zonder catering?

RESERVEER 
EEN RUIMTE 
BIJ ARHUS

WAAROM 
VOOR ARHUS 
KIEZEN?

Winnaar 
Horeca Awards 
Roeselare 2019 
Beste Brasserie
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Volg ARhus.Roeselare opMeer weten?
Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief 
via www.arhus.be/nieuwsbrief

Afdeling Rumbeke, Kerkplein 15 
ma, wo, vr: 14u–18u / za: 14u–17u
Afdeling Beveren, Izegemseaardeweg 30 
wo: 16u–18u / za: 10u–12u
Afdeling Gitsestraat, Gitsestraat 287 
wo: 13u–15u / za: 10u–12u

V.U. Yves Rosseel, ARhus, vzw Het Portaal, De Munt 8, 8800 Roeselare, BE0808.070.574, RPR Kortrijk / Vormgeving: weareblue.be

Adres en contact
—
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: 18 januari, 8 februari, 14 maart, 25 april, 
16 mei en 13 juni, telkens van 14u tot 15u30. Inschrijven is 
noodzakelijk! 

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

Rondleiding in ARhus GRATIS
KENNIS-
MAKING  

© Marc Wallican 

Check in 
@ARhus.Roeselare

ARgonautjes in actie
Dogs On Search

Leen Dendievel over Asem


