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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)
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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
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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
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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

SPIEGELTHEATER              rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
Wat: OPEN HUWELIJK, Pittige komedie van Dario Fo. We weten toch allemaal 
dat, na vele jaren van monogame trouw, 
die ridder op het witte paard en die schone
prinses wat fletser blijken te zijn dan in 
eerste instantie gedacht.
Als de superman vrij en blij doet en leeft 
alsof de huwelijksgrenzen voor hem veel 
wijder liggen dan voor zijn “hulpeloze” 
echtgenote, krijgt hij een onverwacht antwoord.
Via sappige dialogen en een grote speelsheid van de acteurs wordt “Open huwelijk” 
een hilarische en zeer te smaken komedie. Nobelprijswinnaar Dario Fo op zijn best.

‘De jeugd is tegenwoordig’

Wat:  lezing door Prof Pedro De Bruyckere.
Wanneer: 26 november om 20u.
Waar: De Spil. 

Inschrijven is noodzakelijk en kan via 
tel. 051 22 21 27 (tijdens kantooruren).
Inkom : € 3 voor leden van de 
Een organisatie van de Gezinsbond Gewest Roeselare ism Gezinsbond West
Vlaanderen en infopuntopvoeding Roeselare

BALKANOIA

Wat: Uniek concert met liefdesliederen uit de Balkan
Stadsharmonie van Roeselare 
Wanneer: zaterdag 16 november
Waar: De Spil. 
kaarten in vvk  € 12 ( bij mu
Kaarten afgehaald op het afdelingssecretariaat kosten 
tel. 051 20 70 42 

Fietsclub Gezinsbond 

Op woensdagnamiddag fietsen wij zo’n 35 à 40 km
En dat heel het jaar door, als het weer het toelaat.
Gewone fietsen, gewone kledij,
Wij vertrekken om 14u aan Brantano (Westlaan). Iedereen welko
Meer info bij Simonne Demulder 

‘De jeugd is tegenwoordig’

ng door Prof Pedro De Bruyckere.
om 20u.

is noodzakelijk en kan via Scw.westvlaanderen@gezinsbond.be
tel. 051 22 21 27 (tijdens kantooruren).

€ 3 voor leden van de Gezinsbond (te betalen aan de ingang)
Een organisatie van de Gezinsbond Gewest Roeselare ism Gezinsbond West
Vlaanderen en infopuntopvoeding Roeselare

liefdesliederen uit de Balkan door Isthar en de 
Roeselare  o.l.v.Ignace Vanderschaeghe. 
16 november 2013 om 20u.  

€ 12 ( bij muzikanten en balie van de spil ). 
afgehaald op het afdelingssecretariaat kosten maar  € 11 L

fietsen wij zo’n 35 à 40 km met een rustpauze tussenin. 
En dat heel het jaar door, als het weer het toelaat.
Gewone fietsen, gewone kledij, zowel dames als heren. 
Wij vertrekken om 14u aan Brantano (Westlaan). Iedereen welkom.
Meer info bij Simonne Demulder tel. 051 22 50 00. 

Scw.westvlaanderen@gezinsbond.be of 

ezinsbond (te betalen aan de ingang)
Een organisatie van de Gezinsbond Gewest Roeselare ism Gezinsbond West-

en de Koninklijke 

Lijsterstraat 12   

met een rustpauze tussenin. 

Waar: Zaal OCAR Kerkplein Rumbeke.
Wanneer: Zaterdag, 30 nov. en 7 dec. 2013 om 20u, zondag 1 dec. om 18u, 
woensdag 4 dec. en vrijdag 6 dec. om 20u.
Tickets: Leden aan y 8 (gratis drankbon inbegr.), studenten (-26): y 6. Aantal plaatsen 
beperkt. Reserveren bij Rik en Maria Sambaer-Maddens, Baliestraat 40 (zie herboven).
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare.

DE MADAMMEN OP DE FIETS! HERNIEUW UW INSCHRIJVING!

Lidgeld 2014: y 6. Een persoonlijke ongevallenverzekering is verplicht.
Neem je die via de gezinssportfederatie dan komt er y 9 bij het lidgeld.

Herschrijven voor het fietsjaar 2014 kan tot uiterlijk 30 november 2013 door stor-
ting van y 6 of y 15 op rekening BE62 7480 3075 4561 met vermelding :

fietsmadammen 2014 + lidnummer Gezinsbond + polisnummer van je persoonlijke 
ongevallenverzekering indien je geen verzekering neemt via GSF.

Wie: Fietslustige vrouwen, allen lid van de Gezinsbond.
Aansluiten: Met 48 leden kunnen er twee bij, ‘t is voor de rappe!
Dringend gezocht: Nieuwe fietsgidsen aanmelden bij J. Ampe tel. 051 69 67 86
Info: Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of Rieja De Jonghe tel. 051 20 73 17 
riejadejo@gmail.com.

GEWESTELIJKE GOSA-KERSTFEEST
Waar: “t Hofland Oude Lichterveldestraat 14 in 8850 Ardooie.
Wanneer: maandag 23 december 2013 om 14u.
Programma: “Krekels in je kop” gebracht door Bart Cafmeyer, An Deryckere en 
Arnold Sercu.
Toegangsprijs: y 8 te betalen op de dag zelf.
Inschrijven: tot 16 december 2013 bij Diane Verhulst op diane.verhulst@telenet.be of 
tel. 051 48 86 91.

16-11-2013 Balkanoia

21-11-2013 Ovenschotels

26-11-2013 ‘De jeugd is tegenwoordig’

29-11-2013 Marais Poitevin

30-11,1,4,6,7-12-2013 Open Huwelijk

01-12-2013  Sintfeest Dansibo

09-12-2013  ‘Wortels en vleugels’

23-12-2013 Gosa-kerstfeest

28-12-2013  Eindejaar Dansibo

30-12-2013  Madammen op de fiets

Specialeke: Tijdens de laatste rit van het fietsjaar, eten we weer eens de kas 
leeg, met een pannenkoeken-traktaat in de stopplaats!
Wanneer: maandag 30 december 2013.

Lieve Blanquaert komt op 10 februari 2014 in CC De Spil haar project toelichten.
Alle praktische info straks in DE BOND en in de KrisKras van januari 2014.
Reserveer alvast deze datum.

BIRTH DAY

Onze website noteerde al meer dan 26000 bezoekers. Tijd dat ook U eens www.knipoogje.be 
bezoekt om kennis te maken met ons aanbod voor creatieve fotoliefhebbers. Laat je moge-
lijke interesse kennen via de geciteerde links zodat wij u verder kunnen informeren.

KNIPOOGJE

Alleen naar de winkel om de hoek? Alleen naar school fietsen?Alleen thuis blijven?
Kinderen worden groter en willen meer op eigen houtje doen. Ze vliegen onder de vleugels 
van hun ouders uit. Je wil je kind wel loslaten, maar ook voldoende beschermen. Wat bete-
kent deze voortdurende evenwichtsoefening van beschermen en los laten voor ouders?
Wanneer: maandag 9 december 2013 om 20u.
Gespreksleider: Yvan De Jonghe.
Waar: Arhus afdeling Arme Klarenstraat 75.
Prijs: gratis.
Inschrijven: Infopunten Opvoeding tel. 051 26 21 80 of infopuntenopvoeding@roeselare.be.

WORTELS en VLEUGELS ism Gezinsbond

SECRETARIAAT
Wie vlot zijn bijdrage voor 2014 heeft overgeschreven ontvangt thuis zijn nieuwe 
LIDKAART 2014 WAARMEE JE SPAART (2 exemplaren per gezin) en bijhorende 
richtlijnen voor optimaal gebruik. Straks ook het BONNENBOEKJE met alle nutige 
adressen. Wie te laat stort zal dit zelf op ons afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals 
de leden die buiten het werfvingsgebied van onze afdeling behoren.



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 HERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN vanaf 1 NOVEMBER 2013

CONSUMENTENWERKING
Wat: Ovenschotels (Sonja Azou).
Wanneer: donderdag 21 november 2013 om 19u30.
Waar: de Zilverlink, Meensesteenweg 412.
Inschrijving: voor 14 november bij Claire Persoon, tel. 051 22 13 27 
claire.persoon@telenet.be of N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 
nadine-vermeersch@hotmail.be.

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

Zondag 10 november vanaf 18u30 : opwarmingsoefenavond met 
lekkere hutsepot! Inschrijven noodzakelijk tot 5 november.
Zaterdag 23 november vanaf 20u : extra aandacht voor de cursisten
van Swing Solution maar iedereen welkom op de leuke oefenavond.
Zondag 1 december vanaf 15u : Sint feest voor onze allerkleinsten.
De Goede Sint en zijn Swinging Pietjes verwachten heel wat kindjes en kleinkind-
jes van onze cursisten en leden!
De koffietafel is voorzien voor groot en klein, volwassenen betalen y 6,
kinderen tot 12 jaar y 3 en onder de 3 jaar gratis.
Inschrijven op de lessen of via info@dansibo.be.
Zondag 8 december vanaf 19u30 : herhalen met Maya van “Let’s Dance”!
Zaterdag 21 december vanaf 20u : kerstoefenavond met pakjes, gluhwein en fijne sfeer-
muziek.
Zaterdag 28 december vanaf 20u : spetterende eindejaarsoefenavond!
Dansen met plezier op leuke muziek, aperitief en belegde broodjes, gezellig samen zijn met 
vrienden, iedereen welkom, y 3 inkom leden/niet leden y 6.
Noteer alvast in jullie nieuwe agenda : 11 januari 2014 Open-deur bij Dansibo.

Beste Bondgenoten,

Maandag 28 oktober. De eerste storm van 
het najaar hebben we overleefd. Merk-
waardig toch dat de herfst, die zoals altijd 
rond 21 september begonnen is, zich 
dit jaar lang koest heeft gehouden. De 
heerlijke zomer heeft ruim de tijd genomen 
om zachtjes uit te bollen zodat we ons 
stilletjes aan kunnen voorbereiden op een 
(hopelijk) zachte winter. Want voor steeds 
meer gezinnen is de energierekening veel 
angstaanjagender dan de opgeklopte hype 
rond Halloween. Maar goed, iedereen zijn 
pleziertje.
Zoals steeds vind je in de KrisKras een 
uitgebreid en interessant aanbod. Maar 
toch zou ik jullie aandacht willen vragen 
voor een unieke lezing op 26 november (zei 
verder in deze KrisKras voor de praktische 
gegevens). We zijn erin geslaagd - Gezins-
bond West-Vlaanderen samen met Gezins-
bond Gewest Roeselare - professor
Pedro De Bruyckere naar de Spil uit te 
nodigen. In zijn spitse, humoristische stijl 
schetst hij een realistisch beeld van de 
jongeren van vandaag en doorprikt hij de 
meest hardnekkige mythes.

FIETSCLUB GEZINSBOND
Op woensdagnamiddag fietsen wij zo’n 
35 à 40 km met een rustpauze tussenin.
En dat heel het jaar door, als het weer het 
toelaat. Gewone fietsen, gewone kledij, 

Voor wie?
 Alle gezinnen met minimum 3 kinderen ten laste
  Ouders: levenslang
  Kinderen: tot en met 18 jaar
  tot en met 25 jaar (mits studiebewijs of attest kinderbijslag).
 1. Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien 
 overleden) tellen mee.
  - Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister   
  werden ingeschreven
  - Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het 
  bevolkingsregister werden ingeschreven, mits een afschrift van  
  de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van  
  de geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het 
  aanvraagformulier gevoegd wordt.
 2. Kinderen met een handicap van 66 procent of meer tellen dubbel en  
 hebben ook levenslang recht op de kortingkaart.

Wat nodig bij aanvraag?
Lidkaart Gezinsbond 2014, identiteitskaart aanvrager, studiebewijzen of attest kin-
derbijslag (kinderen +18 tot 25 jaar), administratiekosten y 7 per gezin.

Aanvragen kortingskaarten voor trein, tram & bus 2014 bij:
Familie Guido De Schepper - Hoornaert Marleen, Guido Gezellelaan 33 tel. 051 21 03 59
of familie Luc Vanhaesebrouck - De Schrijver Colette, Pater Pirestraat 31 
tel. 051 22 03 05.

‘DE JEUGD IS TEGENWOORDIG’
Wat: lezing door prof. Pedro De Bruyckere.
De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer of 
sneller? Of zijn ze liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of 
net weer niet?
Pedro De Bruyckere geeft je een herkenbaar beeld van de 
jongeren van nu. In een toegankelijke, grappige en spitse 
stijl onderzoekt hij de meest hardnekkige mythes over 
jongeren om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal te 
ontmaskeren. Bovendien geeft Pedro tips over hoe je best 
omgaat met de jongeren van vandaag. Pedro, auteur van het
boek ‘De jeugd is tegenwoordig’ is pedagoog en (jongeren) onderzoeker aan de 
Arteveldehogeschool.
Wanneer: dinsdag 26 november 2013 om 20u.
Waar: De Spil.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via Scw.westvlaanderen@gezinsbond.be of 
tel. 051 22 21 27 (tijdens kantooruren).
Inkom: y 3 voor leden van de Gezinsbond (te betalen aan de ingang).
Een organisatie van de Gezinsbond Gewest Roeselare ism Gezinsbond West-vlaanderen en 
infopuntopvoeding Roeselare.

BALKANOIA
Wat : uniek concert met liefdesliederen uit de Balkan door Isthar en de Koninklijke 
Stadsharmonie van Roeselare o.l.v. Ignace Vanderschaeghe.
Wanneer: zondag 16 november 2013 om 20u.
Waar: CC De Spil.
Kaarten in vvk y 12 (bij muzikanten en balie van CC De Spil).
Kaarten afgehaald op het afdelingssecretariaat kosten maar y 11, Lijsterstraat 12, 
tel. 051 20 70 42.

Ideaal voor ouders en opvoeders van tie-
ners (en andere pubers) en voor allen die - 
zoals de oude Grieken 2500 jaar geleden al 
- klagen over de ‘jeugd van tegenwoordig’. 
Warm aanbevolen.
Ondertussen volgen de maanden mekaar 
op: november met zijn melancholische 
sfeer, die ons doet stilstaan bij hen die ons 
zijn voorgegaan en die ons (letterlijk) in het 
leven gedragen hebben. En dan december 
- samen met januari - de feestmaand bij 
uitstek.
De Gezinsbond hoopt dat deze feesten 
(Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar) voor 
jullie echte feesten mogen zijn. Geen 
feesten die verdrinken in de geschenken of 
in de alcohol, maar feesten, die sprankelen 
van WARMTE, van GEZELLIGHEID, van 
LIEFDE en van HOOP. Feesten, die mensen 
bij elkaar brengen en die mensen het ge-
voel geven dat ze er bij horen.

Dat wensen jullie van harte,
Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond afdeling 
Roeselare-Centrum.

zowel dames als heren. Wij vertrekken om 
14u aan Brantano (Westlaan). 
Iedereen welkom.
Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00.

Reiswijs gaat op vrijdag 29 november om 14u.30 in de clubstudio van Knipoogje, 
Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1. over het MARAIS POITEVIN, ons toegelicht door G. Gielen.
Enkel inkom voor wie vooraf inschrijft via ludo.kindt@knipoogje.be of via tel. 051 20 70 42.

GOSA

WAT MET JE OUDE SPAARKAART?!
Meld je bij een spaarkaart-winkelier of een van onze vier verkooppunten (railpassen, 
GSM-kaarten. Je vindt ze in je bonnenboekje. Van zodra je spaarkaart in hun terminal 
wordt gestoken wordt je spaartegoed op je “online portemonnee” overgeschreven. Dit 
loopt heel simpel en kost je niets. De flyer die met je nieuwe lidkaarten wordt toege-
stuurd geeft je nog meer info.

DE LIDKAART WAARMEE JE SPAART
Een nieuwe lidkaart met een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online porte-
monee’ steekt bij iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonee kan je zelf 
raadplegen via www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verdere de 
instructies volgen.


