SPIEGELTHEATER”32” rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

Wat: Op maandagnamiddag, van 13u45 tot ongeveer 16u45, fietsen dames van de Gezinsbond
een rit van ongeveer 40 km. We starten aan het kruispunt van de Westlaan en de Molenstraat.
Oktober! LET OP! Tijd voor het hernieuwen van je lidmaatschap.
Lidgeld 2017: y 6 en lid zijn van de Gezinsbond.
Verzekering: Een persoonlijke ongevallenverzekering is verplicht je neemt die bij je makelaar
OF bij de gezinssportfederatie voor y 9 per kalenderjaar.
Hun “op weg” verzekering verzekert je in gans Europa en die kost y 25.
November! Pannenkoekentraktaat, exacte datum volgt later per mail.
Info: Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 - Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17 - riejadeja@gmail.com.
Ongevallenverzekering:
1. heb je zelf een ongevallenverzekering: dan betaal je y 6 via overschrijving op rekenignummer
BE62 7480 3075 4561 van Damesfietsclub Roeselare, met vermelding van:
lidgeld 2017/je meisjesnaam/je lidnummer gezinsbond.
2. Je wil je verzekeren via de Gezinssportfederatie: dan betaal je y 15 via overschrijving op
rekeningnummer BE62 7480 3075 4561 van Damesfietsclub Roeselare, met vermelding van:
lidgeld en verzekeringen 2017/je meisjesnaam/je lidnummer gezinsbond.

Reiswijs gaat zijn 10de seizoen in met een impressie over Israël door Guido Gielen.
Vrijdag 28 oktober om 14u30 in de studio van Knipoogje Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Op vrijdag 25 november om 14u30 verkennen wij de AVEYRON in Frankrijk. Deze
multimediamontage van Ludo Kindt leidt ons door een verstild landschap en rijk
cultuurpatrimonium, leentjebuur spelend met de Ardèche.
Maximaal 32 deelnemers kunnen vooraf inschrijven bij ludo.kindt@knipoogje.be of tel. 051 20 70 42.

KNIPOOGJE
Houdt zijn algemene clubvergaderingen in “het verzonken kasteel” van ARhus op de
1ste zondagmorgen van de maand om 10u. Iedere belangstellende is er welkom.
Op 6 november maken we kennis met Koen De Buck, docent bij vormingplus. In
zijn voordracht ‘The masters choice’ leer je thematische foto’s analyseren en
appreciëren. y 5 voor niet leden.
Zondag 4 december: DamesKnipoogje’s
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Wanneer: zat 3 dec. (20u.), zo 4 dec. (17u.), woe 7 dec (20u.), vrij 9 dec. (20u.),
zat 10 dec. (20u.) en zo 11 dec. (11u.).
Kaarten: Een SEIZOENKAART met voorrang bij plaatsaanduiding kost slechts y 27.
Losse kaarten : y 9 per eigen productie - leden van de Gezinsbond ontvangen telkens één
gratis drankbon per gezin.
Kaarten bij Rik Sambaer. Info op www.spiegeltheater.be.
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare met vermelding van de naam van de besteller, de datum van de voorstelling(en) en jouw telefoon.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
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Wat: VERLICHTING van Shelah Stephenson
in een vertaling en regie van Bernard Decock.
Tom, zoon van Mieke en Renaat, is reeds geruime tijd
geleden met de rugzak de wijde wereld ingetrokken.
Zijn ouders zijn bezorgd, omdat het enige dat ze van Tom
weten een mail is met een verwijzing naar Jakarta en
de mededeling dat hij nog leeft. Maar dan valt opnieuw
alle contact uit. Het lijkt een onrustwekkende verdwijning.
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KRISKRAS

DE “MADAMMEN OP DE FIETS”

Wat: Voordracht: Bubbels proeven. Wanneer: donderdag 24 november 2016 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum, Ieperstraat, 70.
Inschrijven voor 17 november bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of
N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be.
LET THE ‘GAMES’ BEGIN
Voordracht van de Gezinsbond in samenwerking met KETNET en met
o.a. een gastoptreden van stand-up comedian WILIAM BOEVA.
‘Nagenoeg ieder kind of jongere speelt ‘games’ en amuseert zich te pletter. Toch
stellen ouders zich allerlei vragen.
Waarom vinden kinderen gamen zo leuk? Hoe kunnen ouders kinderen helpen
om op een goede manier hiermee om te gaan? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen? Hoe geven ze het goede voorbeeld en stellen ze grenzen?
Tijdens de voordracht zie je video’s over situaties thuis, leer je via een quiz meer
over gamen en krijg je veel opvoedingstips.
Waar: CC De Spil Roeselare. Wanneer: Woensdag 23 november 2016 om 20u.
Inkom: Leden Gezinsbond y 3 - niet-leden y 5. Inschrijven: via www.gezinsbond.be/gamen.

SENIORENNAMIDDAG
Wat: Optreden Paul Bruna en Eveline Cannoot. Waar: CC De Spil.
Wanneer: Donderdag 3 november 2016 om 14u.
Inkom: y 8. Kaarten: Bij Marc Himpe tel. 051 20 51 31.
Dames- en jonge damesmode
van maat 36 tot 44 en van maat 46 tot 56
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JULIE

Jan Mahieustraat 19 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 33 50 - e-mail: marie.julie@skynet.be
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Bondgenoten,
Terwijl de kalenderblaadjes dag na dag afvallen,
houden de blaadjes van onze beuk zich nog vast
aan hun bretellen. Ze klampen zich halsstarrig vast, maar je merkt dat ze het elke dag een
beetje moeilijker krijgen. Stilaan verandert hun
frisse zomerkleur in een groengeel tintje als een
teken van hun toenemende bloedarmoede, tot ze
binnen enkele weken in hun geelbruin sterfkleed
uiteindelijk het onderspit delven. Dit tot grote
ergernis van alle tuinperfectionisten, die met hun
hark of met hun bladblazer (godbetert!) de strijd
aangaan.
Nu de natuur zachtjes zijn (blader)bedje spreidt
om de volgende maanden tot rust te komen,
begint voor de mens de drukste periode van het
jaar.
Terwijl we griezelen met halloween om onze
diepere angst een onrust te vergeten, vinden we
nog amper de tijd om stil te staan bij hen, van
wie wij afscheid moesten nemen.

De geliefden, die ons in de keten van het menszijn zijn voorgegaan en die op hun manier hun
best deden om als ‘mens van goede wil’ door
het leven te gaan. Laat ons dankbaar zijn voor
wat ze voor ons betekenden en hen piëteitsvol
gedenken.
En dan komen de feesten. Eén grote carrousel van Sinterklaas over Kerstmis tot Nieuwjaar.
Mensen gaan gebukt onder de stress van het cadeautjes uitzoeken en van het samenstellen van
(al dan niet) gastronomische menu’s. Sommigen,
die neigen naar perfectionisme, lopen zelfs het
risico op een eindejaarsburn-out.
En dat, terwijl het SAMEN-ZIJN met je geliefden,
met de mensen van wie je houdt, zoveel belangrijker is. Zorg er voor dat iedereen zich “jeunt” in
de warme en gezellige sfeer, die van je huis een
thuis maken.
Van harte, Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond
afdeling Roeselare-Centrum.

HERNIEUWEN “kortingkaarten groot gezin” voor NMBS studenten
Vanaf 1 november kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor:
- de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging van het studiebewijs.
- de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2004).
- de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd.
Stel niet uit tot eind december, vraag nu de studiebewijzen
op aan jullie nog studerende zoon of dochter en vernieuw
nu reeds de kortingkaarten voor de trein.
Kostprijs is y 7 per gezin. Dit kan gebeuren bij:
Familie Guido De Schepper-Hoornaert Marileen, Guido Gezellelaan 33 Roeselare, tel. 051 21 03 59
of Familie Luc Vanhaesebrouck-De Schrijver Colette, Pater Pirestraat 31 Roeselare, tel. 051 22 03 05.
Ooststraat 56
8800 Roeselare
ruime selectie katoen, tricot,
modestoffen, patronen en fournituren
Iepersestraat 199, Roeselare • www.stofopzolder.be

sb.roeselare!standaardboekhandel.be
051/20.01.72

openingsuren:
ma - vrij: 14 - 18u, dins en don: 14 - 22u, zat: 10 - 12u, 14 tot 18u

Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287. Wat: Oefenavonden:
- Zondag 23 oktober vanaf 19u30 : We hernemen de leuke “Pachanga”.
- Zaterdag 29 oktober vanaf 20u : Lerares Anniek komt een leuke lijndans aanleren!
- Zondag 13 november vanaf 19u30 : “Country Music” komt Fundans-lerares Maya een dans aanleren.
- Zaterdag 26 november vanaf 18u15: Tijd om nog eens samen lekker te tafelen!
De oefenavond zelf start om 20u.
- Zondag 11 december vanaf 19u30: “Grote Dansibo-quiz” Wie weet wat er allemaal gebeurd is in de loop van ons 50 jaar bestaan?
- Zondag 18 december vanaf 19u30: “Kerstoefenavond met onze traditionele kerstboompluk, gluhwein en aanleren van de “Jingle Bells”.
Ding verder mee om de gratis danscursus te winnen, door zoveel mogelijk aanwezig te
zijn op de oefenavonden, wie weet ben jij de gelukkige!
Alvast van harte welkom. !! Noteer alvast onze OPENDEUR op zondag 8 januari 2017 !!
GOSA - KERSTCONCERT VAN KANDORIS

Per gebruikte dienstencheque geeft Daoust y 0,75 spaarkorting aan leden van de
Gezinsbond. Je spaarkorting wordt in het kantoor in je online portemonnee geplaatst.
Je Daoust kantoor noteert hoeveel dienstencheques jouw poetshulp binnenbrengt en
op hoeveel korting je recht hebt.
Op 5 september laastleden opende Daoust
haar nieuw JobCenter in de Noordstraat 49 Roeselare.
Open van maandag tot en met vrijdag tussen 8u30 en 12u30 en 13u30 en 17u30.

FIETSCLUB GEZINSBOND: FIETSEN MET EEN TOFFE ‘BENDE’.

OPROEP NAAR ONZE LEDEN
Beste Bondgenoot,
We hebben jou nodig, omdat we zeker weten dat de Gezinsbond van jouw talenten gebruik kan maken.
Ben je creatief, een doener, een administratieve duizendpoot, een IT-wonder, heb je organisatietalent of
hou je graag de touwtjes in handen? Onze afdeling is op zoek naar jouw talent en jouw ervaring om onze
werking in Roeselare mee te kleuren. Waarom zou jij niet laten zien waar je goed in bent?
Heb je goesting om deel uit te maken van een warme, diverse groep vrijwilligers? Wil je je vrije tijd omzetten in een engagement? Wil je niet alleen op de kar zitten, maar ze ook helpen trekken (duwen mag ook)?
We doen vooral een oproep naar jonge gezinnen, die samen activiteiten voor kinderen willen
organiseren of die ervaringen willen uitwisselen over opvoeden.
We ontvangen je met open armen en of je nu je steentje wilt bijdragen als losse medewerker of
jaarlijks een of twee activiteiten organiseren of zelfs een bestuursfunctie wilt opnemen, je bent
van harte welkom. Meer info vind je op www.watjijkan.be.
Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze secretaris a.i. (via ludo.kindt@skynet.be of
051/20.70.42) of onze voorzitter (via jef.bevers@telenet.be of 051/22.39.24).. We komen graag
eens langs om toe te lichten. We zien naar je uit.
Alles voor de thuischef
en levensgenieter
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Originele cadeautjes, BBQ’s,
buitenkeukens, kookboeken,
lifestyle accessoires,
keukenmaterialen, kruiden en
marinades, wijntoebehoren
... en zoveel meer.
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Fietsclub van de Gezinsbond Roeselare bereidt het nieuw fietsseizoen voor.
Niet ingeschreven? Dan heb je het stuk taart met koffie n.a.v. het herinschrijvingsmoment op 26 oktober gemist! Geen nood je kan gedurende het ganse jaar inschrijven :
y 16 met y 5 korting als lid van de Gezinsbond en een extra korting van y 9 voor wie een
eigen fietsverzekering heeft.
Wie een vrijetijdspas heeft, betaalt y 9 indien hij of zij geen eigen fietsverzekering heeft.
Info: 051 25 10 56 (T’Kint-Declercq) tkint.declercq@skynet.be.
Welke troeven hebben wij? We zijn een kleine groep waar men in een ongedwongen sfeer
het wel en wee van elkaar deelt. Onze ritten zijn meestal 36 km (‘s winters slechts 28 km
lang) en we fietsen aan een rustig tempo.
Fietsmoment: Op woensdagnamiddag met start om 14u. op de hoek van de Westlaan en de Molenstraat.
Korte onderbreking: Op 21 en 28 december is er geen rit.
Activiteiten 2017: De eerste rit is gepland op 4 januari 2017 en in de loop van het fietsseizoen 2017 organiseren we 3 dagritten en 2 ledenvergaderingen met een rit in combinatie met
ofwel een lunch ofwel taart en koffie.
JAARBEURS: CAUSERIE
Wat: Causerie door John Huvaere met
‘De schoolmeester vroeger en nu’.
Wanneer: dinsdag 8 november 2016 om 14u.

de allerleukste belevingswinkel
in de streek !

Brugsesteenweg 455
8800 Roeselare

Wie vlot zijn bijdrage voor 2017 heeft overgeschreven ontvangt thuis zijn nieuwe LIDKAARTEN 2017
(2 exemplaren per gezin). Voor het eind van het jaar vind je ook het BONNENBOEKJE met alle nuttige
adressen in je bus. Wie te laat stort zal dit zelf op ons afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals alle leden
die buiten het wervingsgebied van onze afdeling behoren.
De lidkaart heeft een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online portemonnee’ steekt bij
iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonnee kan je zelf raadplegen via
www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verder de instructies volgen.
Via de gestelde link kun je ZELF je gegevens invullen en aanpassen zodat je vlot op de hoogte
blijft van diensten en activiteiten. Geef ook je mailadres op !
Zo wordt je vlot op de hoogte gesteld van actuele aanbiedingen en voordelen.
De maandkalender 2017 van de GEZINSBOND biedt veel schrijfruimte en weetjes voor het
gezin. Je bestelt hem rechtstreeks via de website (y 6,99) of je komt een exemplaar afhalen op
ons afdelingssecretariaat tegen de prijs van y 4,60.

SPAARKORTING DAOUST ROESELARE

Waar: OC De Leege Platse Beselare Geluwestraat 12.
Wanneer: Woensdag 28 december 2016 om 14u.
Kostprijs: y 12 (aperitief en verrassing inbegrepen)
niet-leden y 15, inschrijven noodzakelijk voor 25 december.
Betaling gebeurt de dag zelf aan de ingang ! Beperkt aantal plaatsen !
Bus: Uurregeling bus naar Passendale (kostprijs y 2 te betalen op de bus)
13u20 Expohallen Roeselare.
Info: germain@kantoorleenknegt.be. Bondsnummer Passendale tel. 051 77 91 05
Noël Verhelst tel. 051 77 83 96 (Passendale).

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
Meiboomlaan
1B 8800 Roeselare
Meiboomlaan
Roeselare
Tel.: 0511B468800
42 07
Tel.:
051
4646
4242
0707
Tel.: 051

SECRETARIAAT

Donderdag gesloten
Donderdag
gesloten
Donderdag
gesloten

Service en kwaliteitService
is er troef.
gamma.
en Uitgebreid
kwaliteit is
er troef
Service en Overvloeiende
kwaliteitService
is er troef.
Uitgebreid
gamma.
met
garantie
kwaliteit
is
eris
troef
Service en kwaliteit
is glazen
eren
troef.
Uitgebreid
gamma.
Uitgebreid
gamma
Service
engarantie
kwaliteit
er troef
Overvloeiende glazen
met
Overvloeiende
glazen
met garantie
Uitgebreid
gamma

Uitgebreid gamma

Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
• 8800
• Tel.
Wallenstraat
33 33
Roeselare
051051
24 24
10 10
43 43
• 8800
• Tel.
Wallenstraat
Roeselare

Waar: Jaarbeurs Roeselare. Gratis toegang tot de
jaarbeurs op vertoon van lidkaart en tevens een
koffie aangeboden door het jaarbeurscomité.

JAARBEURS: DAG VAN DE JONGE GEZINNEN
Wanneer: Tijdens de Jaarbeurs te Roeselare op zaterdag 5 november van 14u tot 18u30.
Waar: Expohallen Roeselare (Diksmuidsesteenweg 400).
Wat: GRATIS kinderopvang (vanaf 2,5 jaar) met animatie door de kinderoppasdienst van het gewest Roeselare.
KORTING voor Jonge Gezinnen van de Gezinsbond: y 2 per betalend lid op vertoon van de lidkaart (enkel geldig op zaterdag 5 november en niet cumuleerbaar met andere kortingen).

