
Waarom? 

Dit jaar brengen we het thema geestelijke 
gezondheid onder de aandacht. Het leven zit 
vol uitdagingen en voor mensen in armoede 
nog meer: één op zeven voert dagelijks een 
strijd om te overleven. ‘Goed in je vel’ klinkt 
dan wel heel erg veraf, terwijl goed in je 
vel zitten net is wat je nodig hebt om vol te 
houden.

Wat?  

Optocht tegen armoede door het centrum 
van Roeselare

Wanneer? 

Zaterdag 14 oktober. We verzamelen op 
De Munt om 16 u. en wandelen richting 
Stationsplein. Daar zorgen we voor een 
gezellig afsluitmoment en een tasje soep.

Meebrengen? 

Mensen in armoede dragen een zware last 
met zich mee. Neem een rugzak mee en 
laat zo zien dat je mee wil helpen dragen. 

Rond 14 oktober worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd rond armoede en 
geestelijke gezondheid.  
Het programma vind je hiernaast.



PROGRAMMA

Crea-workshop bij Arhus

Wat? Rugzakjes knutselen om de optocht  
         op 14 oktober op te fleuren. 

Voor wie? Voor jong en oud.

Wanneer? Zat 07/10 • 14 - 16.30 u.

Waar? Arhus (De Munt 8, Roeselare)

Prijs? Gratis

Inschrijven? niet nodig

Crea-workshop bij inloophuis  
de Kom-Af 

Wat? Rugzakjes knutselen om de optocht  
         op 14 oktober op te fleuren. 

Voor wie? Voor jong en oud.

Wanneer? Ma 02 en 09/10 • 13.30 - 16.30 u.

Waar? Inloophuis de Kom-Af  
           (Désiré Mergaertstraat 15, Roeselare)

Prijs? Gratis

Inschrijven? niet nodig

Praatavond Open Kaart

Wat? Leren praten over emoties aan de hand  
         van het spel ‘Open Kaart’.  
         Begeleid door Vormingplus.

Wanneer? Din 03/10 • 19.30 - 21.30 u. 

Waar? Huis in de Stad  
           (O-L-Vrouwemarkt 20-22, Roeselare)

Prijs? Gratis 

Inschrijven?  051 80 59 00 (Welzijnshuis)

Infoavond over aanloophuis Poco 
Loco

Wat? Poco Loco staat open voor mensen  
         met psychische en/of psychiatrische  
         moeilijkheden. Het aanloophuis geeft  
         mensen een kans om hun vrije tijd in  
         te vullen en anderen te ontmoeten.

Wanneer? Woe 04/10 • 19.30 - 21.30 u. 

Waar? T’Hope (Gitsestraat 53, Roeselare)

Prijs? Gratis 

Inschrijven? 051 80 59 00 (Welzijnshuis)

Filmvoorstelling Inside Out met 
nabespreking voor jongeren

Wanneer? Vrij 06/10 • 19 tot 22 u. 

Waar? Trax Bar  
           (Beversesteenweg 67, Roeselare)

Prijs? Gratis

Inschrijven? niet nodig

Elke dag gelukkig!?

Wat? Symposium over ouderen en geestelijke  
         gezondheid met aandacht voor ouderen  
         in armoede.  
         Programma op www.despil.be.

Wanneer? Din 10/10 • 13 tot 17 u.

Waar? CC De Spil  
           (H. Spilleboutdreef 34, Roeselare)

Prijs? €15 / sociaal tarief van €5 via een  
          verwijzer van PRIT

ARhumenten: Prof. Chantal Van 
Audenhove over armoede en 
geestelijke gezondheid

Wat? Surf naar www.arhus.be/kalender voor  
         meer info en om in te schrijven.

Wanneer? Zon 15/10 • 10.30 - 12u

Waar? Arhus-café (De Munt 8, Roeselare)

Prijs? €7

La Folia

Wat? Festival van Cultuurcentrum De Spil dat  
         kunst en psychiatrie verbindt.  
         Verschillende projecten en activiteiten.  
         Meer info op www.despil.be.

Wanneer? Van 09 - 15/10 doorlopend

Waar? CC De Spil  
           (H. Spilleboutdreef 34, Roeselare)


