
Op zoek naar de borden van de Mooimakers

Hartelijk welkom op onze zoektocht 
naar de borden van de Mooimakers.

Eerst ’n woordje uitleg over deze Mooimakers! 
Hoorden jullie er al van? Wel...

Dit heeft tal van voordelen! 
Buurtbewoners ontmoeten elkaar 
regelmatig en worden vrienden, 
ze wisselen info uit over de wijk en 
de wijkwerking ,... 
Kortom: het wordt een hechte 
groep Mooimakers! 
Samen opruimen is veel leuker én 
geeft zin om het nog veel meer te 
doen!

    Mooimakers zijn vrijwilligers die in hun buurt, hun straat, hun wijk, 
zwerfvuil mee helpen opruimen. 
    Ze doen dit volledig op vrijwillige basis, volgens eigen kunnen en willen.
    Ze krijgen hiervoor het opruimmateriaal van Stad Roeselare.
    Stad Roeselare gaat achteraf het ingezameld zwerfvuil bij hen ophalen. 
    Soms ruimen ze ook op samen in groep. 
    Dan ruimen de Mooimakers ofwel samen op op een afgesproken 
moment, of ruimen ze elk een straat op in hun 
wijk en verzamelen ze al het zwerfvuil 
op één plaats. 



Om de Mooimakers te belonen voor hun inspanningen heeft Stad Roeselare 
bij deze 5 wijkinitiatieven een groot bord geplaatst. 

Ga de 5 borden bewonderen

Onze-Lieve-Vrouwemarkt

Stationsplein

Speelpleintje Stadspark 
(via fietspad Diksmuidsesteenweg)

Groen pleintje aan de  Meelbessenstraat. 

Groen pleintje De Ruiter 
(hoek Iepersestraat/Piljoenstraat)



Op zoek 
naar de Mooimakers!

Samen bezoeken we 5 mooie 
plekken in Roeselare waar het 
fijn is om er te zijn en te wonen. 
Jammer genoeg worden ze veel 
te vaak ontsierd door zwerfvuil 
en sluikstort. 
Op deze plekken gaan 
de Mooimakers aan de slag! 

In z’n kunstwerken brengt Filip Cardoen 
een ode aan de wijkinitiatieven van 
de Mooimakers door er de eigenheid 
van hun wijk in vast te leggen. 

Rode draad is Kloentje, de clown. 
Kloentje houdt niet van zwerfvuil en wil 
dat alles er netjes bijligt. 
Dus vertrekt hij op ronde met in de aanslag 
z’n bakfiets, afvalzakken en z’n grijper. 
Op verschillende locaties gaat hij zwerfvuil 
opruimen maar wordt telkens ook verrast 
door het vele moois in de wijk! 

Kloentje dankt zijn naam aan vzw Kloen,
die zich inzet voor de lach bij het zieke kind. 
De bezielers van vzw Kloen, Riet en Geert 
Deraeve, hielpen dit Mooimakers-project 
mee realiseren.

Kloentje bezoekt de 5 locaties. 
Hij ziet echt niet graag zwerfvuil liggen en 
wil alles proper opkuisen.

Doe zoals Kloentje op zijn fiets.  
Maak een gezellig fietstochtje 
doorheen Roeselare met 
het hele gezin.

Cartoonist Filip Cardoen en

Echt iedereen kan deelnemen 
aan de wedstrijd! 
Van (piep)jong tot (stok)oud.

Kom, laat ons starten!



Wedstrijdformulier 
De vragen bij elk bord vind je terug op het wedstrijdformulier. 
Dit kan je downloaden via: www.net.roeselare.be.
Je ingevuld wedstrijdformulier kan je:
- mailen naar projectenod@roeselare.be
- deponeren in de bus bij KOERS, Polenplein 15  8800 Roeselare. 
(Openingstijden: maandag t.e.m. zondag doorlopend van 10u tot 17u. 
Vanaf oktober tot en met februari gesloten op zondag)

Je zal merken dat er per locatie drie vragen zijn:
         over de plaats waar je je bevindt
         over wat je ziet op het bord
         over het zwerfvuil dat je kan zien op het bord

Bekijk alle borden héél erg goed! 
Want je moet ook op zoek naar 
één diertje dat op alle 5 de borden 
voorkomt.

Hopelijk vinden velen het (fiets)
pad naar de borden van de 
Mooimakers! 

Omdat we niet iedereen 
een geschenkje kunnen geven, 
voorzien we ook een schiftings-
vraag.

De schiftingsvraag vind je bij 
het bord: De Ruiter Mooimakers

Deelnemen doe je zo: 
Per gezin kan elk gezinslid een wedstrijdformulier 
invullen en indienen.
Als gezin kan je maar één keer winnen. 
Daarvoor vul je alle wedstrijdvragen én de 
schiftingsvragen in. 

Hoe lang duurt de wedstrijd? 
De actie loopt van 16 juli 2020 t.e.m. 11 december 2020.
In de week van 14 december 2020 worden alle winnaars telefonisch verwittigd. 
Vermeld dus zeker jouw telefoon- of GSM nummer op het formulier!
Jouw prijs mag je dan afhalen tijdens het afsluitmoment met alle Roeselaarse 
Mooimakers (18 december 2020)! 

Deelname is gratis


