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Voedsel voor lichaam en geest:
het programma aanbod voor dit najaar én het nieuwe ARhus Café
De missie van ARhus? Kort samengevat: het faciliteren en stimuleren van geletterdheid, in de breedste
betekenis van het woord. Kennis verwerven, kennis delen, maar ook kennis maken met mensen en elkaar
inspireren. Geletterdheid gaat verder dan enkel boeken lezen. Geletterdheid bereik je door een combinatie
van factoren: lezen, luisteren, ontdekken, ondernemen, ontmoeten, innoveren, experimenteren en
behoort tot het DNA van ARhus. En
komt dit najaar duidelijk tot uiting in zowel het gevarieerde activiteitenprogramma, als in het nieuwe
ARhus Café dat op 15 september de deuren wijd open zwaait. Iedereen welkom!

Weinig kans tot verveling
Je zult je dit najaar niet snel vervelen! Dankzij de ruime collectie van ARhus, die je als lid van het
kenniscentrum onbeperkt kan ontlenen. Maar ook dankzij de vele lezingen, workshops, infosessies
en activiteiten allerhande die dit najaar opnieuw op het programma staan. We lichten er 5 zaken
uit:
1/ Voor ARhumenten, de vertrouwde lezingenreeks op zondagvoormiddag over filosofische en
sociaal-maa
dit najaar enkele allen bij toeval
vrouwelijke kleppers: Kristien Bonneure, VRTrust en ruimte in dr

2/ Samen met partners uit de gezondheidszorg, biedt ARhus ook dit najaar een interessant
programma aan dat ertoe bijdraagt iedereen in staat te stellen genoeg kennis en vaardigheden te
hebben om keuzes te maken m.b.t. de eigen gezondheid. De Week van de Beweging van 24 t.e.m. 26
september, i.s.m. AZ Delta, KOERS (het nieuwe wielermuseum) en Vives, bijt de spits af.
3/ Naar aanleiding van de verkiezingen organiseert ARhus op 29 september een Jeugddebat
#VANRSL i.s.m. de Jeugdraad en Howest. Ook is er een traject n.a.v. de Europese Verkiezingen
waar Kenniscentrum ARhus i.s.m. andere partners uit Vlaanderen en Nederland aan meewerkt,
met de steun van de Europese Commissie. Een reeks lezingen en debatten staat gepland.
4/ De jongste bezoekers van ARhus worden opnieuw verwend met een boeiend programma op
kindermaat.

In Kennismakers Junior komt onder meer Lies van TOR Royal spreken over de wondere wereld van
de insecten. Wie durft proeven? Misschien wel Valiere Verkeyn, pilote van een reddingshelikopter
bij de Belgische luchtmacht, die in december komt vertellen over haar passie.
Deze sessies op zondagvoormiddag vormen ook telkens de start van een nieuwe activiteit in de
workshophoek op verdieping +2 van ARhus De Munt. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen, doorlopend
tijdens de openingsuren, aan de slag gaan rond het Kennismakers Jr-thema. Een doe-tip voor kids!
5/ Nieuw dit najaar is dat het DIGIE Café er nog een extra locatie bij krijgt! Vanaf nu kan je met al
je vragen over je pc, laptop, tablet en smartphone terecht in de DIGIE Cafés in het nieuwe ARhus
Café, in Café De Gilde in Rumbeke én nieuw
t Bourgondisch Kruis in Beveren.
Naast activiteiten in het kenniscentrum op De Munt, voorziet ARhus er ook op andere locaties. Het
volledige programma aanbod is te vinden op www.arhus.be/kalender. Of in de nieuwe
seizoensbrochure die verkrijgbaar is in ARhus De Munt en de ARhus afdelingen in Rumbeke,
Beveren en Gitsestraat.

Kruisbestuiving in het ARhus Café
Op 15 september zwaaien de deuren van het nieuwe ARhus Café wijd open. Het voormalige leescafé
onderging een volledige metamorfose, een facelift die de nieuwe naam ARhus Café alle
eer aandoet.
Geïnspireerd door het principe van kruisbestuiving werkte het consortium van belevingsbureau
Gelotology en architectenbureau Inside een mooi concept uit. Het nieuwe ARhus Café zet de
volledige werking van ARhus in de kijker én sluit perfect aan op de nieuwe conferentieruimte
ARgora. Dit laat ARhus ook toe het stijgend aantal bezoekers beter te verwelkomen.
Met dit nieuwe café wil ARhus een centraal ontmoetingspunt in de stad en regio creëren. Zo
ondersteunt het hele gebouw de ARhus-missie om kruisbestuiving tussen mensen, ideeën en
kennis te stimuleren.
Het vernieuwde interieur van het ARhus Café, waarin de zeshoekige honingraat-vorm subtiel
terugkeert en waarin voldoende aandacht wordt besteed aan verlichting, diverse comfortabele
zitmogelijkheden, voldoende stopcontacten
zal zowel de reguliere bezoekers als de gebruikers
van de conferentie- en vergaderfaciliteiten kunnen bekoren!
De keuken en cateringuitrusting werden uitgebreid. Zo kan er beter ingespeeld worden op de
stijgende vraag naar eventcatering bij activiteiten in de conferentieruimte ARgora, polyvalente
zaal Het Verzonken Kasteel of de ateliers (kleine vergaderzalen).
Horecaman Hans Soenen (voormalig cateringverantwoordelijke bij KSV Roeselare) neemt, samen
met een team enthousiastelingen, de catering op zich. Zo zal je naast de vertrouwde kop koffie, nu

ook elke dag (behalve op zondag) kunnen lunchen in het ARhus Café. Verrassende lunchsuggesties,
alsook enkele 5 euro-gerechtjes voor wie minder tijd, honger of budget heeft, staan op de kaart!
Duurzaam, lokaal, authentiek, gezond, smaak, kwaliteit en seizoenseigen zijn de sleutelwoorden.
Enkele leveranciers waarmee wordt samengewerkt zijn Biohoeve De Lochting, een Roeselaars
(tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie
natuurlijk
geperste fruitsappen, Madame Cocotte voor hun ambachtelijk gerookte hesp van eigen gekweekte
ambachtelijke koffiebranderij Donko s
Koffie,
Ondernemers die met voeding of lokale producten bezig zijn, mogen zich altijd
komen voor

Keuze van de Chef
Via het concept
wil het ARhus Café
van overtuigd dat er in elk van ons ee
schuilt. Zowel de jongere als de rijpere
burger, maar ook de lokale handelaar, ondernemer,
chef -zijn definiëren we vrij ruim, niet
alleen letterlijk een chef in de keuken. De eerste maanden vullen we alles zelf in, maar geleidelijk
aan zal het ARhus Café een plaats worden waar elke chef zijn kennis en keuze kenbaar kan
maken
Iedereen zal kunnen
meewerken aan die kruisbestuiving waardoor de kracht, dynamiek en diversiteit van onze stad en
regio elke dag opnieuw duidelijk gemaakt worden.

Café (lees)voer
Uit
Aangenaam vertoeven.
De rol van leescafés binnen het Vlaamse openbare bibliotheeklandschap
blijkt het belang
van het aanbieden van een breed gamma aan literatuur aan de bezoekers van een bibliotheekcafé.
In het nieuwe ARhus Café liggen kranten, tijdschriften en nieuwe boeken als
overal
binnen handbereik.
in haar masterproef als checklist aanreikt voor
bibliotheekcafés, komt het nieuwe ARhus Café tegemoet. Meer nog, er wordt extra aandacht
besteed aan kinderen en families, via gezelschapsspellen, speelgoed van GOED speel- en deelgoed,
kinderstoelen, een korting op de lunchsugg

Kom proeven van het nieuwe ARhus Café
Wisselwerking. Inspiratie. Ontmoeting. Kennis delen. Heerlijk voedsel voor lichaam én geest. Dat
is de kruisbestuiving die je terugvindt in het splinternieuwe ARhus Café. Vanaf 15 september
zwaaien de deuren wijd open en kan je volop komen proeven.

15 september wordt een Happy Day! Van 11u tot 17u geldt de happy hour-

Het ARhus Café is elke dag open, van maandag tot en met zondag, net zoals Kenniscentrum ARhus.
Iedereen welkom!
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