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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

Met BELGERINKEL
naar de winkel
van 4 mei tot 8 juni 2013

SPIEGELTHEATER              rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
Wat: Finalist Provinciaal Theaterfestival speelt 
MEDEA (Euripides/Klaas Tindemans)
Herneming
De koningsdochter Medea uit het Aziatische Kolchis 
is met Jason, waarop ze tot over haar oren 
verliefd is, gevlucht naar Griekenland. Ze trouwt 
met hem in Korinthe en schenkt hem twee kinderen. 
Wanneer Jason, uit machtshonger; zijn oog laat 
vallen op de dochter van Koning Kreoon, wil deze 
laatste Medea samen met haar kinderen verbannen. 
Medea zint op wraak. Ze zal Jason treffen.

Op andere woensdagen blijven wij de pedalen ronddraaien vanaf 14u met start aan Brantano 
Westlaan.  
Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00  

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

Wat: Finalist Provinciaal Theaterfestival speelt MEDEA  (Euripides/Klaas Tindemans) 
Herneming 
De koningsdochter Medea uit het Aziatische Kolchis is met Jason, waarop ze tot over haar 
oren verliefd is, gevlucht naar Griekenland. Ze trouwt met hem in Korinthe en schenkt hem 
twee kinderen. Wanneer Jason, uit machtshonger; zijn oog laat vallen op de dochter van 
Koning Kreoon, wil deze laatste Medea samen met haar kinderen verbannen. Medea zint op 
wraak. Ze zal Jason treffen. 
Waar: Spiegeltheater speelt op de professionele scène van Theater Antigone, Overleiestraat 
47, Kortrijk. 
Wanneer: Zondag 23 juni 2013 te 15u en te 20u15. 
Info en reservatie: Gratis tickets te reserveren op tel. 056 24 08 87 of www.antigone.be

Een dagje erop uit in het West-Vlaamse heuvelland! 

Wat: HOOG WATER, komische eenakter 

Waar: Spiegeltheater speelt op SPOTS OP WEST te Westouter  
Wanneer: zaterdag 6 juli 2013. 
Spots op West is een driedaagse (5 tot 7 juli) van allerlei podiumkunsten (40 verschillende 
acts)  op diverse locaties. Programma en tickets: www.spotsopwest.be

Waar: Spiegeltheater speelt op de professionele 
scène van Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk.
Wanneer: Zondag 23 juni 2013 om 15u. en 20u15.
Info en reservatie: Gratis tickets te reserveren op tel. 056 24 08 87 
of www.antigone.be

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.

Meimaand: Week van de amateurkunsten

04-05-2013 t.e.m. 08-06-2013 Belgerinkel

07-05-2013 Niemand heeft de wijsheid in pacht,...

13-05-2013 Dagrit van de madammen

15-05-2013 Pannenkoekenrit

18-05-2013  Opvoeden natuurlijk

16,23 en 30-05-2013 Dansibo extra lessen

23-06-2013 Medea

06-07-2013 Spots op West

04 t.e.m. 09-07-2013 Wereldfestival

10-07-2013 Dagrit Ieper

13-07-2013 Oudenburg

Een dagje erop uit in het West-Vlaamse heuvelland !
Wat: HOOG WATER, komische eenakter.
Waar: Spiegeltheater speelt op SPOTS OP WEST 
te Westouter.
Wanneer: zaterdag 6 juli 2013.
Spots op West is een driedaagse (5 tot 7 juli) van 
allerlei podiumkunsten (40 verschillende acts) op 
diverse locaties. Programma en tickets: www.spotopwest.be

Op andere woensdagen blijven wij de pedalen ronddraaien vanaf 14u met start aan Brantano 
Westlaan.  
Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00  

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

Wat: Finalist Provinciaal Theaterfestival speelt MEDEA  (Euripides/Klaas Tindemans) 
Herneming 
De koningsdochter Medea uit het Aziatische Kolchis is met Jason, waarop ze tot over haar 
oren verliefd is, gevlucht naar Griekenland. Ze trouwt met hem in Korinthe en schenkt hem 
twee kinderen. Wanneer Jason, uit machtshonger; zijn oog laat vallen op de dochter van 
Koning Kreoon, wil deze laatste Medea samen met haar kinderen verbannen. Medea zint op 
wraak. Ze zal Jason treffen. 
Waar: Spiegeltheater speelt op de professionele scène van Theater Antigone, Overleiestraat 
47, Kortrijk. 
Wanneer: Zondag 23 juni 2013 te 15u en te 20u15. 
Info en reservatie: Gratis tickets te reserveren op tel. 056 24 08 87 of www.antigone.be

Een dagje erop uit in het West-Vlaamse heuvelland! 

Wat: HOOG WATER, komische eenakter 

Waar: Spiegeltheater speelt op SPOTS OP WEST te Westouter  
Wanneer: zaterdag 6 juli 2013. 
Spots op West is een driedaagse (5 tot 7 juli) van allerlei podiumkunsten (40 verschillende 
acts)  op diverse locaties. Programma en tickets: www.spotsopwest.be

OUDERS SPREKEN OUDERS

Niemand heeft de wijsheid in pacht, zeker niet als het over opvoeden gaat.

‘t Hope is een Welzijnsschakel/vereniging waar armen het woord nemen in Roeselare.
Deze organisatie - die een werking met kwetsbare gezinnen ontwikkelt - 

start op 7 mei met een gespreksgroep voor ouders.
12 à 15 ouders, met en zonder armoede-ervaring, zullen aan deze ge-

spreksgroep deelnemen.
Doel is : ouders een klankbord bieden voor elkaar
en zo een steun zijn voor wat hen het meest raakt:

de toekomst van hun kinderen.

In het kader van “een Gezinsbond voor iedereen”,
draagt de Gezinsbond dit initiatief een warm hart toe!

De groep wordt begeleid door een gespreksbegeleider van de Gezinsbond
en een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede.

Geïnteresseerden in dit project kunnen contact opnemen met
Fino Tratsaert op tel. 051 26 08 03 (Welzijnsschakels) of 0472 77 66 89.

NIEUWE WINKEL: TUTTI SENSI


Lingerie en badmode 

Vijfwegenstraat 1648800 Roeselare 

Lingerie en badmode
Vijfwegenstaat 164 8800 Roeselare



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 NIEUWE DIENSTVERLENING KNIPOOGJE: foto & mulitmedia              www.knipoogje.be

OPVOEDEN NATUURLIJK
Wat: ‘Week van de opvoeding’ 
gezinsactiviteit in het stadspark.
Wanneer: zaterdag 18 mei 2013 ts 14u. en 17u.
Waar: start overkant Noordhof.

MADAMMEN OP DE FIETS
Hier dan het officiële nieuws ivm onze 
lentetocht:
Deze dagrit mag je alvast noteren in je 
agenda op 13 mei 2013. Laat best je 
fiets nakijken !! Om 9u. starten we voor 
een lusrit van 70 km door de schone 
Vlaamse natuur.
Voor wie een tijdje niet meereed: we ver-
zamelen tegenwoordig aan het kruispunt 
van de Westlaan en de Molenstraat.
Info: Caroline Pauwelijn 
tel. 051 24 65 46 of 
Rieja De Jonghe 
tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com

CONSUMENTENWERKING
Wat: Namiddaguitstap naar Oudenburg: Rozentuin & Romeins Archeolo-
gisch museum met kruidentuin, verplaatsing met eigen wagens.
Wanneer: zaterdag 13 juli 2013.
Info & inschrijving: Claire Persoon, tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be 
of N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be.

De week van de Amateurkunsten duurt bij KNIPOOGJE een volle maand!
Onder het WAK-thema “NATUURLIJK” brengt KNIPOOGJE de HDTV presentatie 
“KIEK NATUUR” in de centrale hal van CC De Spil gedurende de hele meimaand 2013.

22 knipogers selecteerden hun foto’s 
voor deze inbreng waar U doorlopend 
mee kunt van genieten tijdens de 
openingsuren van De Spil (www.despil.be)

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: bijkomende lessen: 
Wanneer: op donderdag 16, 23 en 30 mei 2013.
om 19u45 is er Solo-dans zowel voor dames als heren.
om 21u. is er dan Salsa.
Prijzen: zowel voor de Solo-dans als voor de Salsa slechts y 15/persoon !!
Inschrijven kan op de eerste les.

Oefenavonden:
Zaterdag 11 mei vanaf 20u.: lerares Maya komt een Fundance aanleren.
Zaterdag 25 mei gaan we op daguitstap, inschrijven is HEEL noodzakelijk!
Zaterdag 8 juni: “Tropical Night met cocktail en salsa in de aanbieding”.
Zondag 23 juni: OPFRIS oefenavond van alle dansen met ijsje als toetje.

Alle info op info@dansibo.be of tel. 051 20 37 34 of 051 22 13 44.

Beste Bondgenoten,

Terwijl ik hier op een grijze maandagmorgen met een 
maagdelijk wit papier voor mij zit, weiger ik te geloven 
dat de zon definitief verdwenen is. Ik weet dat ze ergens 
schijnt en dat ze - ook in Roeselare - vroeg of laat haar 
neus aan het venster zal steken.

Terwijl de lente zich een weg probeert te banen tussen 
de hoge- en lagedrukgebieden en schoorvoetend af en 
toe enkele schaarse mooie dagen rondstrooit, blijft de 
polaire lucht ons vanuit het Noorden bestoken. In dit 
titanengevecht tussen lente en winter zijn al enkele 
planten in onze tuin gesneuveld. De witte vlinderstruik 
zal helaas geen vlinders meer kunnen verleiden, tenzij 
de vlinders naar zijn begrafenis komen. Gelukkig heeft 
zijn paarse collega de nachtvorst wel overleefd. Zelfs 
de twee oleanders, die we al jaren met liefde gekoesterd 
hebben, vonden de winter te lang en hebben de strijd 
opgegeven.

Voor de rest zijn er in onze tuin geen slachtoffers geval-
len (behalve een merel, die een dodelijk rendez-vous 
had met een kat van de buren). Al het frisse groen - spij-
tig genoeg ook het onkruid - staat vol verwachting in de 
startblokken om ons weer een zomer lang te verrassen 
met de mooiste kleuren.

De natuur volgt onverstoorbaar zijn eigen weg, maar in 
de mensenwereld rommelt het aan alle kanten. Namen 
als Syrië, Mali, Soedan, Kongo, Afghanistan, Irak, 
Griekenland, Boston, Bangladesh … zijn uit het nieuws 
niet weg te branden. Sommigen staan al jaren op 
de ‘hitlijst’, terwijl andere namen als een komeet 
verschijnen om dan weer te verdwijnen en plaats te 
maken voor nieuwe namen, die ons doen opschrik-

FIETSCLUB GEZINSBOND “zowel dames als heren”

Na de aprilse “pannenkoekenrit” starten wij nu onze zomerse dagritten.
Wanneer: woensdag 15 mei 2013 fietsen wij vanaf 9u zo’n 60 km bij
elkaar, met democratisch middagmaal in Veldegem. 
Het wordt een vlakke rit met heel wat landelijke hoekjes.
Bij slecht weer wordt de rit één week uitgesteld.
Wij plannen ook al de volgende dagritten op 10 juli (Ieper) en 4 september (Lauwe).
Op andere woensdagen blijven wij de pedalen ronddraaien vanaf 14u. met start aan 
Brantano Westlaan.
Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00.
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KNIPOOGJE foto & multimedia 

DE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN duurt bij KNIPOOGJE een volle maand! 

Onder het WAK-thema “NATUURLIJK” brengt KNIPOOGJE de HDTV presentatie “KIEK 
NATUUR”  in de centrale hal van cc De Spil gedurende de hele meimaand 2013. 

22 Knipogers selecteerden hun foto’s voor deze inbreng waar U doorlopend  mee kunt van 
genieten binst  de openingsuren van  De Spil ( www.despil.be)

CONSUMENTENWERKING 

Wat: Namiddaguitstap naar Oudenburg: Rozentuin Lens & Romeins Archeologisch museum 
met kruidentuin; met eigen wagens 
Wanneer: zaterdag 13 juli 2013 
Info& inschrijving : Claire 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 dinsdag van 14u. tot 15u. 
Waar: Stedelijk Sportstadion  Spanjestraat 181. 
Prijs: 20 € per trimester 
Info: Persoon, tel 051 221327 claire.persoon@telenet.be

FIETSCLUB GEZINSBOND (zowel dames als heren) 

Na de aprilse “pannenkoekenrit” starten wij nu onze zomerse dagritten. 
Wanneer: woensdag 15 mei 2013 fietsen wij vanaf 9u. zo’n 60 km bij elkaar, met 
democratisch middagmaal in Veldegem. Het wordt een vlakke rit met heel wat landelijke 
hoekjes. 
Bij slecht weer wordt de rit één week uitgesteld. 
Wij plannen ook al de volgende dagritten op 10 juli (Ieper) en 4 september (Lauwe). 

OPVOEDEN NATUURLIJK 
Wat: gezinsactiviteit in het stadspark in de ‘Week van de opvoeding’ 
Wanneer: zaterdag 18 mei 2013 Instappen kan op elk moment tussen 14u en 17u.  
Waar: start overkant Noordhof.  

FILMCHEQUES CITYSCOOP 
Bij de aankoop van filmcheques betalen de leden € 8 en ze ontvangen € 1,30 korting op de 
spaarkaart. 
Dat is dus goedkoper dan het kortingtarief van € 7 die ze aan de kassa betalen. 

04 juli   –  09 juli 2013     
9 voorstellingen te Izegem 
Grenzeloze passie voor muziek en dans 

Je kon het al lezen in De Bond: sinds dit jaar heeft de Gezinsbond er een dienst-
verlening en een personeelslid bij: de Eni-adviseur beantwoordt vragen van leden 
rond de voor hen voordeligste energieleverancier.

Of het nu gaat om de vergelijking tussen twee Eni-producten of tussen een Eni-
product en een product van een andere energieleverancier of groepsaankoop, de 
vraag wordt steeds objectief bekeken vanuit het enige belangrijke uitgangspunt:

Wat is voor JOU het meest interessante?

Contact eniadvies@gezinsbond.be of 02 507 88 54

FILMCHEQUES CITYSCOOP

Bij aankoop van filmcheques betalen de leden y 8 en 
ze ontvangen y 1,30 korting op de spaarkaart.
Dat is dus goedkoper dan het kortingtarief van 

y 7 die ze aan de kassa betalen.

OPVOEDEN NATUURLIJK 
Wat: gezinsactiviteit in het stadspark in de ‘Week van de opvoeding’ 
Wanneer: zaterdag 18 mei 2013 Instappen kan op elk moment tussen 14u en 17u.  
Waar: start overkant Noordhof.  

FILMCHEQUES CITYSCOOP 
Bij de aankoop van filmcheques betalen de leden € 8 en ze ontvangen € 1,30 korting op de 
spaarkaart. 
Dat is dus goedkoper dan het kortingtarief van € 7 die ze aan de kassa betalen. 

04 juli   –  09 juli 2013     
9 voorstellingen te Izegem 
Grenzeloze passie voor muziek en dans 

WERELD FESTIVAL

4 juli - 9 juli 2013
9 voorstellingen te Izegem

Grenzeloze passie voor muziek en dans. 
Plaatsbespreking: 0498 27 03 94

http://www.wereldfestivalizegem.be of festifoon 
tel. 051 30 91 88.

4 juli om 19u30: Openingsgala met alle groepen   y 1
5 en 9 juli om 15u: Seniorenvoorstelling    y 2
7 juli om 15u.: Zondagnamiddagvoorstelling    y 2
5-6-7-8-9 juli om 19u30: Festivalvoorstelling    y 1
- Voor alle voorstellingen geldt een toegangsprijs van y 14.
- Voor senioren is er y 3 tariefvermindering op de voorstellingen van 
  vrijdag 5 juli en dinsdag 9 juli om 15u.
- Voor kinderen -12 jaar is er een tariefvermindering van y 6.

ken uit ons vals gevoel van veiligheid en zelfgenoeg-
zaamheid.

De wereld is ons dorp geworden en de ‘ver-van-mijn-
bed’show komt hoe langer hoe meer dichterbij. “Er 
komen andere tijden …” zong Boudewijn De Groot en 
geloof me, ze zijn op komst. De tekenen aan de wand 
zijn duidelijk. De manier waarop wij met elkaar en met 
onze planeet - onze enige thuis - omspringen, is in de 
toekomst niet langer houdbaar.

En toch … weten we dat de zomer in alle glorie zal 
doorbreken en dat er ons weer mooie dagen te wachten 
staan. Koester die dagen en geniet er van, samen met 
je man/vrouw, met je kinderen, je familie, je vrienden, 
je reisgenoten, met iedereen die deze maanden je weg 
kruist.

En vergeet niet je moeder (12 mei) en je vader (9 juni) 
in de bloemetjes te zetten (je mag ze ook in de pralines 
of in de wijn zetten). Zij gaven jou het leven en ze 
hebben jou helpen groeien tot de mens die je nu bent. 
Ze deden het met vallen en opstaan, maar steeds met de 
beste bedoelingen. En ben je zelf mama of papa, dan 
weet je best hoe moeilijk het soms is om van dat kleine 
wezentje een MENS te maken, die zijn mannetje/
vrouwtje kan staan in deze voorthollende samenle-
ving. 

Met bewondering en genegenheid voor alle mama’s 
en papa’s: CHAPEAU (met een hele hoge hoed).

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


