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Agenda

KBC Bank & Verzekering
Westlaan 215

8800 Roeselare
tel.  051 27 28 70
fax. 051 27 28 71

KBC Bank & Verzekering
Noordstraat 34
8800 Roeselare

tel.  051 23 51 00
fax. 051 23 51 01

KBC & Verzekeringen
Bvba Insuro
Polenplein 20/1
8800 Roeselare

tel.  051 20 57 55
fax. 051 24 46 94

KBC & Verzekeringen
Kurt  Vanspeybrouck

Diksmuidsesteenweg 274 b1
8800 Roeselare

tel.  051 24 50 84
fax. 051 24 60 84

ANTOINETTE
Lingerie

Manestraat 30 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 21 96

Corsetterie - Nachtkledij - Badkledij

BLOEMEN

WESTLAAN 68-70, 
8800 ROESELARE

T 051 20 84 55
F 051 24 21 36

www.bloementine.be

Omdat attenties belangrijk zijn!

Hof van ‘t Henneken 123 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 61 83
www.schoenenbema.be

Oostrem 6
8800 Roeselare

M A R I E     J U L I E

Dames- en jonge damesmode
van maat 36 tot 44 en van maat 46 tot 56

Jan Mahieustraat 19 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 33 50 - e-mail: marie.julie@skynet.be

Exclusieve badmode en accessoires
van maat 36 tot 56 (A-H)

ANTOINETTE
Lingerie

Manestraat 30 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 21 96

Corsetterie - Nachtkledij - Badkledij

BLOEMEN

WESTLAAN 68-70, 
8800 ROESELARE

T 051 20 84 55
F 051 24 21 36

www.bloementine.be

Omdat attenties belangrijk zijn!

Hof van ‘t Henneken 123 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 61 83
www.schoenenbema.be

Oostrem 6
8800 Roeselare

M A R I E     J U L I E

Dames- en jonge damesmode
van maat 36 tot 44 en van maat 46 tot 56

Jan Mahieustraat 19 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 33 50 - e-mail: marie.julie@skynet.be

Exclusieve badmode en accessoires
van maat 36 tot 56 (A-H)

Meensesteenweg 9
8800 Roeselare
051 25 05 00

vastgoedservice@era.be

VERKOOP - VERHUUR
PROJECTONTWIKKELING
BEHEER - CONSULTINGerkende vastgoedmakelaar : BIV 205.210

GOSA ROESELARE

SPIEGELTHEATER              rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
DE KUSSENMAN (Martin McDonagh/Johnny De Meyer)
De nietsvermoedende amateurschrijver Katurian wordt ‘s 
ochtends vroeg door de politie van zijn bed gelicht. Twee 
rechercheurs beschuldigen hem ervan betrokken te zijn 
bij een reeks kindermoorden. Katurian is zich echter van 
geen kwaad bewust. Tijdens het verloop van een hard-
handig verhoor wordt langzaam duidelijk hoe de vork in 
de steel zit. Komt de waarheid aan het licht? Intussen 
heeft Katurian ontdekt dat ook zijn jongere autistische 
broer Michal wordt vastgehouden. De kussenman is 

Wanneer: woensdag 17 april 2013. 
Info& inschrijving vóór 10 april  bij  Cl. Vanneste-Persoon, tel. 051 22 13 27 
claire.persoon@telenet.be of N. Vermeersch tel.051 24 10 23 nadine-
vermeersch@hotmail.be. 

CONDITIEGYM DAMES NAMIDDAG 

Wanneer: elke dinsdagnamiddag van 14u. tot 15u. 
Waar: Stedelijk Sportstadion Spanjestraat 181. 
Prijs: 20 € per trimester 
Info: Claire Vanneste-Persoon, tel 051 221327 claire.persoon@telenet.be 

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

DE KUSSENMAN (Martin McDonagh / Johnny De Meyer)

De nietsvermoedende amateurschrijver Katurian wordt ’s ochtends vroeg door de 
politie van zijn bed gelicht. Twee rechercheurs beschuldigen hem ervan betrokken te 
zijn bij een reeks kindermoorden. Katurian is zich echter van geen kwaad bewust. 
Tijdens het verloop van een hardhandig verhoor wordt langzaam duidelijk hoe de 
vork in de steel zit. Komt de waarheid aan het licht? Intussen heeft Katurian ontdekt 
dat ook zijn jongere autistische broer Michal wordt vastgehouden. 
De kussenman is ongewoon intelligent en indringend theater, opgebouwd als een 
thriller en met een merkwaardige ontknoping. Niet voor kinderen. 
Waar: Zaal Ocar, Kerkplein Rumbeke 
Wanneer: Zaterdagen 23 en 30 maart (20u), zondag 24 maart 2013 (18u), 
Woensdag 27 maart (20u) en vrijdag 29 maart 2013 (20u) 
Kaartjes voor onze leden: € 8 (Gratis drankbon inbegrepen) 
Lidkaart spontaan voorleggen aan de kassa. 
Te bestellen bij Rik en Maria Sambaer-Maddens, Baliestraat 40, Roeselare 
(info: hierboven).Maximum 165 toeschouwers per voorstelling 

FIETSCLUB GEZINSBOND (zowel dames als heren) 

Wij voelen de lentekriebels en beginnen de kilometers weer op te drijven.  
Dit is het goede moment voor wie nog wil aansluiten. 
Vanaf mei houden wij ook weer dagritten. 

ongewoon intelligent en indringend theater, opgebouwd als een thriller en met een 
merkwaardige ontknoping. Niet voor kinderen. 
Waar: Zaal Ocar, Kerkplein, Rumbeke.
Wanneer: Zaterdagen 23 en 30 maart (20u.), zondag 24 maart (18u.), 
woensdag 27 maart (20u.) en vrijdag 29 maart (20u.).
Kaartjes: voor onze leden: y 8 (gratis drankbon inbegrepen). Lidkaart spontaan 
voorleggen aan de kassa. Te bestellen bij Rik en Maria Sambaer-Maddens, Baliestraat 
40, Roeselare. (info: hierboven). Maximum 165 toeschouwers per voorstelling.

CONDITIEGYM DAMES NAMIDDAG
Wanneer: elke dinsdagnamiddag 
van 14u tot 15u.
Waar: Stedelijk Sportstadion
Spanjestraat 181.
Prijs: y 20 per trimester.
Info: Claire Vanneste-Persoon, tel. 051 
22 13 27 claire.persoon@telenet.be.

ACTIE 10 jaar GEZINSSPAARKAART tot eind april
Wat: Wedstrijd voor de leden: ‘Een kaart voor een kaart’.
Concept: De gezinsspaarkaart wordt 10 jaar ! Leden worden opgeroepen een leuke, 
toffe, originele verjaardagskaart op te sturen naar de dienst Gezinsspaarkaart. Hier-
mee kunnen ze een geladen spaarkaart ter waarde van y 35 winnen. De inzendingen 
worden gebruikt op het persmoment en in de katern 10 jaar gezinsspaarkaart.
Verloop: De wedstrijd wordt gelanceerd in de katern van 8 februari 2013 en loopt 
tot eind april. De wedstrijd wordt ook aangekondigd op de website en zal zo veel als 
mogelijk in ‘De Bond’ verschijnen. Maandelijks worden 10 winnaars uitgekozen.
Budget: Elke maand gedurende 3 maanden worden 10 winnaars uitgekozen. 

Wat: We worden hopelijk inge’palmd’ 
door de Palm breweries NV en be-
zoek aan de Dossinkazerne 
(met audiogids) in Mechelen.
Wanneer: dinsdag 14 mei 2013.
Prijs: y 55 p.p. all-in (enkel de drank 
bij de avondmaaltijd voor eigen rekening).
Inschrijven: Vanaf maandag 18 
maart 2013 bij Gerda Verhanneman
0494 34 06 82 of 
gerda.verhanneman@skynet.be 
met vermelding van opstapplaats aub 
(Izegem-Rumbeke-Roeselare).
Betaling: Het bedrag moet uiterlijk op 
7 mei 2013 op onze rekening staan :
BE40 7310 2324 0363 (731-0232403-
63) Gezinsbond vzw - GOSA gewest 
Roeselare.

SCHERM UIT  tel. 051 26 21 80   infopuntopvoeding@roeselare.be   www.infopuntopvoeding.be

Wat: Over gamen, zappen, surfen, chatten, ... bij kinderen. De meeste ouders 
groeiden op met een televisie in huis. Met een computer of laptop kunnen we nu ook 
overweg, al zijn de kinderen, zelfs kleuters, er vaak behendiger mee dan ouders. Hoe 
ga je om met digitale media in huis?
Wanneer: donderdag 2 mei 2013. Prijs: gratis.
Waar: Dienstencentrum Schiervelde, Schierveldestraat 55 19u30 (tot 21u30). 
Info: Inschrijven is verplicht. Er kunnen max. 30 ouders deelnemen.
Deze infoavond wordt gegeven in samenwerking met de Gezinsbond.

REISWIJS
Op 22 februari hebben wij een tiental men-
sen moeten ontgoochelen...
Mits afdoende inschrijvingen wordt de 
causerie over ZUID-AFRIKA hernomen op 
vrijdag 22 maart om 14u30 in de studio 
van Knipoogje, Kokelaarstraat 5 lokaal c.1.1 
gratis inkom enkel door voorinschrijving bij 
ludo.kindt@knipoogje.be tot 15 maart.

REUZENHUIS

09-03-2013 Tweedehandsbeurs

10-03-2013 Dansibo

14-03-2013 ‘Mijn kleinkind woont in 2 huizen...’

22-03-2013 Reiswijs Zuid-Afrika

23-03-2013 Dansibo

23, 24, 27, 29 en 30-03-2013 ‘De Kussenman’ 

27-03-2013 Bachbloesems

03-04-2013 ‘Hoed vol liedjes’

14-04-2013 Dansibo

16-04-2013 GOSA ‘koningswens’

17-04-2013 Daguitstap Gent

24-04-2013 ‘Zelfvertrouwen bij kinderen’

27-04-2013 Dansibo

28-04-2013 ‘De tip van je tenen’

02-05-2013 ‘Scherm uit’

14-05-2013 GOSA Mechelen

http://reuzenhuis.gezinsbond.be/Contact.aspx



Donderdag gesloten
Service en kwaliteit is er troef
Uitgebreid gamma

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

Patsyoptiek

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare

Tel.: 051 46 42 07

LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
ONDERGOED - NACHTKLEDIJ
Ook voor een maatje meer !

Herborist
Noordstraat 5 - 8800 Roeselare - 051 20 95 87

kruiden@evonet.be

Service en kwaliteit is er troef. Uitgebreid gamma.
Overvloeiende glazen met garantie

St. Amandsstraat 12    8800 Roeselare    051 24 12 92

Nu bij Standaard Boekhandel
In ’t plat West-Vlams gezeid en gezweegn

De sappigste spreekwoorden en
                         uitdrukkingen uit het hart van de provincie

€ 9,95

WOORD VAN DE VOORZITTER TWEEDEHANDSBEURS 9 maart 2013 KNIPOOGJE/ voor fotof@ns

CONSUMENTENWERKING
Wat: Voordracht: Bachbloesems
(F. Vandendriessche) erkend Bach 
bloesemconsulent.
Wanneer: woensdag 27 maart om 19.30u.
Waar: Gezinscentrum, Ieperstraat 70.

Wat: Daguitstap met bus naar 
Gent: Geleid bezoek Universitaire Plan-
tentuin + Roomer-vlierbloesemfabriek 
+ Kunstglasramen Mestdagh.
Wanneer: woensdag 17 april 2013.
Prijs: y 55.
Inschrijving voor 10 april
bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27. 
claire.persoon@telenet.be of 
N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 
nadine-vermeersch@hotmail.be.

MADAMMEN OP DE FIETS
Wie zijn wij: Fietslustige vrouwen, allen 
lid van de gezinsbond.
Parcours: Een 40 km rond Roeselare.
Afwisseling is verzekerd door onze be-
kwame fietsgidsen die eindelijk verster-
king krijgen! Enkele van onze sportieve 
leden willen vanaf heden ook regelmatig 
een rit voor hun rekening nemen! We 
danken hen alvast en kijken met spanning 
uit naar hun parcours !!
Aansluiten: Volzet, we noteren je op de wachtlijst.
Vragen: Caroline Pauwelijn 
tel. 051 24 65 46 of 
Rieja De Jonghe 
tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com

KINDERVOORSTELLINGEN IN DE SCHOUWBURG VAN DE CC DE SPIL
Wat: EEN HOED VOL LIEDJES door Meneer Hans & Nomand Swing
Muzikale familievoorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar.
Wanneer: woensdag 3 april 2013 om 15u.

Wat: DE TIP VAN JE TENEN door 4HOOG/HETPALEIS
Familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar.
Wanneer: zondag 28 april 2013 om 17u.

Voor beide vertoningen genieten leden van de Gezinsbond de 
abonnementsprijs (op vertoon van lidkaart 2013).

MIJN KLEINKIND WOONT IN 2 HUIZEN...
Niemand is er vrij van: uit elkaar gaan is anno 2013 helaas een realiteit.
Wat betekent dit voor de grootouders en de kleinkinderen?
Op welke wijze kunnen grootouders hun kleinkind ondersteunen in deze situatie?
Grootouders zijn hierbij SUPER-BELANGRIJK !!!
Noteer alvast in uw agenda:
Wanneer: Donderdag 14 maart 2013 om 20u.
Waar: Provinciaal Noord-Zuid Centrum Hugo Verrieststraat 22 Roeselare.
Wie: Sonja Delbeecke (gezins-, relatie- en systeemtherapeute) 
Prijs: y 3 (leden), y 6 (niet-leden) ter plaatse te betalen (1 consumptie inbegrepen).
Inschrijving: Verplicht: bij Trees Verhaeghe tel. 051 22 66 13 
of verhaeghetrees@hotmail.com.

In de week van de amateurkunsten presenteert KNIPOOGJE de TOP TIEN van zijn 
actieve leden op een full HDTV-scherm in de centrale hal van CC De Spil. 
De hele meimaand geniet je er van de geselecteerde foto’s rond het 
WAKthema: NATUURLIJK.
Wie zich interesseert in de werking van onze club surft naar www.knipoogje.be. 
Navraag bij ludo.kindt@be of een telefoontje naar 051 20 70 42 geeft je persoon-
lijke info en zorgt voor een presentexemplaar van Knipoogje’s maandelijkse digitale 
nieuwsbrief.

GOSA GEWEST
Wat: “koningswens” met bompa Pol Goos-
sen. Pol Goossen, beter bekend als Frank van 
Thuis, is opa geworden. In het boek Konings-
wens beschrijft hij het grootouderschap als 
een fantastische nieuwe mijlpaal in zijn leven.
We maken de geboorte van een opa mee en 
delen zijn zorgen en wensen. Want zoals elke 
grootouder droomt Bompa Pol van een mooie 
toekomst voor zijn kleinkinderen.

DANSIBO www.dansibo.be - info@dansibo.be - tel. 051 20 82 56 - tel. 051 20 37 34

Waar: in zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: oefenavonden. 
Wanneer: zondag 10 maart vanaf 19u30.
We hernemen de leuke dans de “Pachanga”.
zaterdag 23 maart vanaf 18u30.
“Spaanse avond” met paella te plaatse klaargemaakt, verkoop van
dansschoenen en heel veel dansplezier. Inschrijven noodzakelijk, iedereen wel-
kom! prijs aperitief in: leden y 18, niet leden y 20 en onder 12 jaar y 9.
zondag 14 april vanaf 19u30.
Opgelet !! cursisten die de cursus Mambo gevolgd hebben zijn al welkom vanaf 
18u30 om onder de leiding van Krist en Carine alles weer op te frissen.
zaterdag 27 april vanaf 20u.
“Stars on the floor” met film quiz.

Beste Bondgenoten,

Terwijl de lente op kousenvoeten dichterbij 
komt, wordt het in medialand elke dag kouder 
en kouder. Politiek, economie, de sociale sa-
menhang: de kranten staan bol van het slechte 
nieuws. Goed nieuws wordt gewoon wegge-
moffeld en is geen nieuws. De perceptie en de 
meningen vervangen de feiten. Feiten worden 
moedwillig verdraaid, verkeerd geïnterpreteerd 
of selectief zo gekozen, dat men de ‘tegen-
stander’ onderuit kan halen. We hebben meer 
realisme en objectiviteit nodig, terwijl de pers 
ons maar blijft bestoken met opgeblazen emo-
ties en zelfs het goede nieuws zo tendentieus 
in de krant brengt, dat er ook daar weer angst 
gecreëerd wordt. Het is verdomd moeilijk om 
optimist te blijven in deze tijden.

Akkoord, euforie is een slechte raadgever en 
er kan altijd iets mislopen, maar angst en 
doemdenken leiden nergens toe, behalve in een 
vlucht naar oppervlakkig genot en een zoek-
tocht naar goeroes of leiders, die de angstige 
kudde een weg zouden kunnen wijzen naar een 
betere toekomst.

Laat ons met beide voeten op de grond blijven; 
weiger om u te laten opjagen door de waan van 
de dag. Laat ons vertrekken vanuit de werkelijk-
heid zoals die is en niet zoals de media die 
bijkleuren of misvormen. 

Wanneer: dinsdag 16 april 2013 om 19u30.
Waar: In het Gezinscentrum Iepersestraat 70.
Inkom: y 5 (te betalen aan de inkom) 
Inschrijven noodzakelijk!!! Plaatsen 
beperkt. 
Inschrijven kan via gerda.verhanneman@
skynet.be of 0494 34 06 82.

En pas vanuit die werkelijkheid kunnen we naar 
verandering streven, kunnen nieuwe dingen 
groeien en kunnen we de toekomst ombuigen 
naar een leefbare wereld.

Terwijl de kou nog alle dagen uit de grond 
kruipt en tegen de muren opklimt, knabbelt de 
klok elke avond en elke morgen een stukje van 
de nacht weg. Je voelt dat de lente door wil 
breken, maar de winter stuurt zijn reservetroe-
pen vanuit het Oosten om zijn rijk te verde-
digen. Tot de laatste sneeuwvlok wil koning 
Winter zijn heerschappij overeind houden, maar 
wij weten dat hij tenslotte toch in het zand zal 
bijten.

De eerste tekenen kondigen zich al aan: de 
zon klimt almaar hoger en probeert het heldere 
lentelicht rond te strooien, terwijl de oostenwind 
koppig tegengas geeft. De merels hebben al 
zin om hun tango te dansen en de koolmeesjes 
en de roodborstjes lonken al naar mekaar en 
durven mekaar al stiekem knipoogjes geven. 
Ondertussen worstelen de mensen nog met een 
aantal weerbarstige virussen en de drupneuzen 
en hoestbuien zijn legio. Maar uiteindelijk zal de 
zon het laatste woord hebben.

Van harte,
Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond afdeling 
Roeselare-Centrum.

DE GROOTSTE TWEEDEHANDSBEURS
VAN MIDDEN WEST-VLAANDEREN

VOOR KINDERARTIKELEN ALLERHANDE

Zaterdag 9 MAART 2013 van 14u tot 17u

EXPO ROESELARE
DIKSMUIDSESTEENWEG 400 ROESELARE

100 STANDHOUDERS - 1000 BEZOEKERS
GRATIS INKOM RUIME PARKING

INFOAVOND “ZELFVERTROUWEN BIJ KINDEREN”
Stevig in je schoenen staan is een troef in onze hedendaagse samenleving. 

Kinderen onderzoeken volop wat ze zelf kunnen, maar ze kunnen in hun ont-
wikkeling blokkeren door angst. In deze infosessie geven we informatie over 

de oorzaken van faalangst en het gebrek aan zelfvertrouwen.
Wanneer: woensdag 24 april 2013 om 19u30.
Waar: Don Bosco‘s Gravenstraat 14.
Prijs: CM-leden en gezinsbondsleden betalen y 1.
Info of inschrijvingen: vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via 
www.cm.be/agenda (kies regio Roeselare-Tielt).

FIETSCLUB GEZINSBOND (dames en heren)
Wij voelen de lentekriebels en beginnen de kilometers weer op te drijven.
Dit is het goede moment voor wie nog wil aansluiten.
Vanaf mei houden wij ook weer dagritten.
Vertrek iedere woensdag: om 14u aan Brantano (Westlaan).
Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00.


