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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)

SPIEGELTHEATER            rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
CASINO  Een splinternieuwe komedie in bewerking en 
regie van Tom Bruynooghe.
Waar: Zaal Ocar Kerkplein Rumbeke.
Wanneer: Zaterdagen 22 en 29 maart (20u.), zondag 
23 maart (18u.), woensdag 26 maart (20u.) en vrijdag 
28 maart (20u.).
Tickets: voor onze leden: y 8 (gratis drankbon inbegre-
pen). Lidkaart spontaan voorleggen aan de kassa. Studen-
ten y 6. Te bestellen bij Rik en Maria Sambaer-Maddens, 
Baliestraat 40, Roeselare. (info: hierboven). Betaling op 
BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 
Roeselare.

HET MEISJE VAN DAMME

CM Verbroedering en CM Boerenbond organiseren voordracht rond Burn-out
Wat: Voordracht rond Burn-out.
In de voordracht ‘Burn-out?’ geven twee 
therapeuten informatie en tips waar je echt 
mee aan de slag kan :
- Hoe herken je de alarmsignalen?
- Wat kan je zelf preventief doen?
- Hoe wordt een burn-out behandeld?
Waar: Don Bosco, ‘s Gravenstraat 14.
Wanneer: Maandag 28 april 2014 om 
19u30.

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 91 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

GOSA GEWEST
Wat: Bezoek museum Louvre-Lens en omgeving door Bernard Delvoye.
Na een koffie met croissant: begeleid bezoek (met audiogids) aan het museum ‘Louvre-Lens’ 
verzorgd middagmaal in het centrum van Lens.
Na het middagmaal rondrit met enkele stopplaatsen en enkele (korte) wandelingen voorzien: 
o.a. Atrecht (Arras) - Notre-Dame-de Lorette: indrukwekkende militaire begraafplaats - Vimy: 
Canadees oorlogsgedenkteken met onmetelijke vergezichten.
Om 18u.: verzorgde avondmaaltijd in ‘In den Grooten Moriaan’ Wervik en terugreis.
Wanneer: maandag 12 mei 2014.
Bus: 7u30: Roeselare: Parking aan de Expo-Hallen.
Prijs: y 52 pp alles inbegrepen - ook dranken aan tafel.
Inschrijven: bij Gerda Verhanneman - 0494 34 06 82 of gerda.verhanneman@skynet.be met 
vermelding van opstapplaats - vanaf maandag 10 maart 2014.
Betaling: het bedrag moet uiterlijk op 5 mei 2014 op onze rekening staan: BE40 7310 2324 
0363 (731-0232403-63) Gezindsbond vzw - GOSA gewest Roeselare.

�� +,���%������*!"1������"%!������<���4'@(�&G�&(�H'C�!*�
��*!"1��!"%!�����B�!� ��#��4/�

�$������:���������04 #3/#��B�������4/������4�'@(=&&�@)�H(

��������

���� "���������1������!���1������0!3��������/����0�������������%#���!3�
��1;�!!�,�4
�##����##���+#��.��0"������13/�0�4
�#��������#����#����&&����&2�3##���&'()�J�&'1
�!��#��&A�3##������(H1?��!�� �#��&G����%����#��&H�3##������&'14
��+0�� �%!!��!����������##��D�H�<��#�� ���#�0/!��3�� � "!��##��%!!��������%#�����
���0##��C4���1�������D�G4

9A0?5BC��������������	�����)���������	��	���&!�$��D$�&"��	���&!�$���/�����	���&!;$$�

!����

������������	��B	�	�4���	�������$D/�

�������	�	������	�

����		���

E��������2�3##���������!+����2�	�4�������	��2�������	�����	�		��

����������������������������	�	�		����������		����	��

E����	�����&&�3##���������!D����26����	��	�	��������	��������	����	��

����������������������	��	�	�.�'����		���	�����������	��	������	�	�������	��	��	������2�	�@���3

������������������������'���#�	�������(G�3##�����	�	�		���	������

����������������������	�	���	���	���!&�	���;��	���	�	��!D�	���;����	�	������!$�#����D�	�����

E��������A'�3##���������!+����2	F�����	�	������3��	��	����	�����	�����	�		��	�

�������������������������	��	���	��	�	����������	���������	��

E����	�����(&�#"����������$����29����#	��	�	������3�		����	���������	�	�		���	�	������

Oude gezinsspaarkaart is vervallen... indien niet overgezet op te sturen naar 
SPAREN GEZINSBOND, Troonstraat 125, 1050 Brussel

Je bonnenboekje vermeldt alle adressen van onze dienstverleners.
Best eerst raadplegen alvorens het secretariaat op te bellen. Het spaart je tijd en kosten.

“ONZE KINDEREN VEILIG ONLINE”
INFO-AVOND in samenwerking met INFOPUNT OPVOEDING.
“Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Maar het internet is niet altijd een veilige plaats: 
niet iedereen zit met goede bedoelingen op het net. Deze vormingsavond wil ouders infor-
meren over mogelijke problemen en hoe je die als ouders kunt 
voorkomen. Een gevarieerde infoavond: informeren, demonstreren, 
tips en voorbeelden.”
Wie: Johan Vandamme.
Wanneer: Woensdag 23 april 2014 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70. Inkom: Gratis.
Inschrijven: Infopunten Opvoeding (tel. 051 26 21 80) of infopuntopvoeding@roeselare.be.

Prijs: CM-leden betalen y 1, niet-leden betalen y 2.
Info en inschrijvingen: Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk en kan via www.cm.be/agenda 
(kies regio Roeselare-Tielt).
Meer informatie: 
verbroedering.roeselare@cm.be 
tel. 051 20 12 90.
m.m.v. de Gezinsbond afdeling Roeselare 
centrum.

08-03-2014 Tweedehandsbeurs

08-03-2014 “Bekijk audiovisuals”

09-03-2014 Dansibo “de Good times”

09, 15 en 16-03-2014  Het meisje van Damme

19-03-2014 Bezoek ARhus bib

22-03-2014 Dansibo “Franse oefenavond”

22, 23, 26, 28 en 29-03-2014 Casino

28-03-2014 Reiswijs Yonne en Haute Loire

30-03-2014 Dansibo “extra oefenavond”

12-04-2014 Dansibo “Dans je leven lang”

20-04-2014 Ken ik mijn toestel wel?

23-04-2014 “Onze kinderen veilig online”

24-04-2014 “Verstandig zonnen en ...”

28-04-2014 “Burn-out”

12-05-2014 Bezoek museum Louvre-Lens

Leden van de Gezinsbond gaan y 3 goedkoper naar de operette van Kunst Veredelt.
Wat: HET MEISJE VAN DAMME.
Het is een op en top Roeselaarse invulling. Componist is Willy Ostyn,
het libretto werd geschreven door Emiel Ramoudt en 
dochter Machteld Ramoudt voert de regie.
Wanneer: 15 maart 2014 om 19u30 en zondag 9 maart en 
16 maart om 15u.
Waar: CC De Spil.
U koopt uw ticket op de klassieke manier in De Spil.
Als lid van de Gezinsbond ontvangt u voor de aanvang van de 
voorstelling per ticket van y 20 aan de stand van de Gezinsbond 
in de centrale hal y 3 korting op je lidkaart waarmee je spaart. Deze korting geldt ook voor 
de abonnees maar niet voor groepstickets, studententickets en vrijetijdspassen.

Ook voor EEN NACHT IN VENETIE de klassieker van Johan Strauss in de stadsschouwburg 
van Kortrijk geniet je van dezelfde voorwaarden op zondag 23 en 30 maart en 6 april om 
14u45.



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

€ 24,95Nu bij Standaard Boekhandel

ROESELAARSE
SMAAKMAKERS

WOORD VAN DE VOORZITTER TWEEDEHANDSBEURS 8 maart 2014

Volg KNIPOOGJE op www.knipoogje.be
“BEKIJK AUDIOVISUALS”.
Bij knipoogje verken je in deze vormingssessie hoe klankbeeldreeksen en still 
video’s gemaakt en beoordeeld worden. Zaterdag 8 maart van 14u. tot 17u. in 
onze studio, CVO campus, Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Gratis mits vooraf inschrijven ludo.kindt@knipoogje.be.

KEN IK MIJN FOTOTOESTEL WEL?
Met deze vraag kun je ook bij Knipoogje terecht in het kader van de digitale 
week. Op zondag 20 april kom je tussen 10u. en 12u. met je camera en de 
handleiding naar onze studio. Knipogers maken je wegwijs in het menu en de 
knoppen en proberen antwoord te geven op je vragen rond je camera en de 
fotografie.

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:
De eerste lessen gaan van start vanaf:
Zondag 9 maart vanaf 19u30 “de Good times” wordt heraangeleerd zodat iedereen 
nu kan meedansen!
Zaterdag 22 maart vanaf 18u30 “Franse oefenavond met als aperitief lekkere Picon, 
een heus kaasbuffet en aanleren van de leuke dans “de Java” inschrijven voor 16 
maart, iedereen welkom !! 
Leden betalen y 15/niet leden y 18, kinderen tot 12 jaar y 8.
Zondag 30 maart vanaf 19u30 “extra oefenavond” we herhalen alle aangeleerde 
dansen en genieten van mooie dansmuziek.
Zaterdag 12 april vanaf 20u. “Dans je leven lang” een thema waar iedereen beter 
van wordt ! Disco krijgt extra aandacht, zonder de andere dansen uit het oog te 
verliezen natuurlijk.
Zondag 27 april : Halve daguitstap met aansluitend oefenavond in eigen zaal 
(start om 20u30!!) wie mee wil neem een kijkje op info@dansibo.be en reserveer je 
plaats op de bus, liefst voor 25 maart.
Prijs: slechts y 45 pp, bus en alle inkomgelden, proevertjes en uitgebreid avond-
maal inbegrepen! Wij gaan alvast mee, groetjes het Dansibo-team.

Beste Bondgenoten,
Zo ver staan we weer. Na 2 maanden zijn we het al gewoon om 2014 te schrijven als we ergens 
een datum moeten invullen. Onze goede voornemens liggen ergens in de vergeetput van ons 
geheugen stof te verzamelen, klaar om terug opgegraven en opgeblonken te worden bij het 
eerstvolgende nieuwjaar.
Ondertussen zit onze natuur ook met het probleem van ‘borderline times’. De herfst is ongemerkt 
aan het overgaan in een vroege en natte lente. Koning Winter ligt waarschijnlijk ergens op ape-
gapen (het gaat niet goed met onze vorstenhuizen) en het is bijzonder twijfelachtig of hij begin 
2014 nog tot leven gebracht kan worden.
De natuur past zich vanzelfsprekend aan: de narcissen staan al uitgebreid te stralen in hun 
mooiste geel kleedje en de merels zitten mekaar achterna om ‘tikkertje’ te spelen. Binnen enkele 
weken duiken de resultaten van dat ‘spel’ dan wel op in de vorm van hongerige bekjes in een 
nest dat gauw weer te klein zal worden. Van het Chinese ‘één-kind-beleid’ hebben onze gevleu-
gelde vrienden blijkbaar nog niet gehoord.
Niet dat het er in de dierenwereld altijd zo vredig aan toe gaat. De slogan ‘nooit meer oorlog’, 
die nu al bijna 100 jaar meegaat, wordt niet alleen door de mensen aan hun laarzen gelapt, ook 
onze tuin is het decor van een ‘struggle for life’, een ‘survival of the fittest’.
Onze koolmeesjes en distelvinken zijn dol op de vetbolletjes die Nicole in de kriekenbomen 
gehangen heeft. Maar het is hen niet gegund om daarvan rustig te genieten: een agressief rood-
borstje komt om de haverklap driftig aangevlogen en rust niet voor hij alle concurrenten heeft 
weggejaagd. Zelf blijft hij dan geprikkeld rondkijken en zonder iets naar binnen te spelen, trekt 
hij zich na een tijdje terug op zijn uitkijkpost in een aangrenzende tuin om nieuwe indringers 
over de kling te jagen. Heel af en toe pikt hij (of is het een zij?) ook een graantje mee, maar het 
is er hem vooral om te doen om anderen niets te gunnen. Ondanks de sympathieke naam blijft 
het een venijnig beestje. Je zou bijna zeggen dat hij menselijke eigenschappen heeft.
Hopelijk kunt u van het milde voorjaar genieten en kunt u - in tegenstelling tot het roodborstje 
- de zon ook in andermans water zien schijnen en ontmoet u de komende weken weinig of 
geen mensen met een roodborstkarakter.

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

ACTIVITEITEN FIETSCLUB VAN DE GEZINSBOND
Wie zijn wij: Sportieve mannen en vrouwen die graag fietsen in groep.
Ritten: Elke woensdagnamiddag een rit van 30 tot 40 km met halfweg een rustpauze.
Begeleiding: Een team van 4 ritleiders stippelen de ritten uit, 4 wegkapiteins zorgen 
voor de veiligheid.
Winterstop: Staat niet in ons woordenboek!
Startplaats: Hoek Westlaan-Molenstraat om 14u.
Planning voor 2014: 3 dagritten van 60 km tijdens de zomermaanden en 2 ritten met 
een verrassing, waarvan de eerste een etentje op 23 april.
Info en inschrijving: bij Robert en Marianne op tel. 051 25 10 56 of 
via mail tkint.declercq@skynet.be.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Geleid bezoek van ARhus bibliotheek.
Wanneer: Woensdag 19 maart 2014 om 19u.
Inschrijven voor 12 maart bij Cl. Persoon 
tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of
N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 
nadine-vermeersch@hotmail.be

DE “MADAMMEN OP DE FIETS” rijden op maandag de lente tegemoet!
Wie zijn wij: Fietslustige vrouwen, allen lid van de gezinsbond.
Parcours: Een lusrit van een 40-tal km rond Roeselare, uitgestippeld door gemoti-
veerde fietsgidsen uit eigen rangen! 
Dagrit mei: Zijn we mee bezig.
Startplaats: Maandagmiddag om 13u45 stipt aan de hoek Westlaan/Molenstraat.
Winterstop: Dank zij de milde winter zonder gladheid, en de altijd droge maandagen 
konden we elke week fietsen.
Aansluiten: Met de komst van enkele nieuwe leden zijn we voorlopig weer volzet.
Contact: C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 
riejadejo@gmail.com.

LENTE-TOMBOLA met y 2200 prijzen in maart-april-mei 2014
Betaal met je lidkaart en WIN !!

Elke afname van y 10 = kans op waardebon van y 10
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Service en kwaliteit is er troef
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uitz. combiné’s

www.optiekpatsy.be

���������	���������������

������������

���������������������������� �

����������	�����������������������������������������������

	�������������������������� ��!!

������"�����#��������$����%�&��'�����(&��#�������

��������������	����������������������������
���������������������	�	�����	��	�������	����	���������	��	��������	��

���������	��	���	��������������		������������������������	�������	��		����������	�

��������������		���	�������������	��	��������	�	���	�����	����������	������	��������	��������	�

�	�����	����

������ �!"�����������	��������������	���	��

��#��"�##� �����	���	������� ��	�����������!���

$�#������%!!��&'()������������	������"�������#�	����	����	������	��	��$�����	���	��		��

�	�������������������	�		���	�		��	�	��#	����$��������

��*!������ +,���%������#�%��	���	�� ������	�����	����&!�$&�!��&"��������	�������

�������	'�	�'()��*�	���	�

�����-��������.���

�#����������/��!�0�##����,1 �/�/��!�,��0
�#���������	������(2�3##���$�!�����!+��
�� +,���%�����,,��!$���������#�-���.	�������	���&!�$$!�$/�'����	��	�����)�	�	�	���	����0��
1	��		��'���	����&!�$�!�$�������	��	��		��'�)���������	

�#���1������'���2��� �#������!��������/��#���%#��,1��/� +,��3���3�
�#�����������	�����&)�#"����&'()4
�##���4	����'	������5	�	���������/��
��*!��-����	�.	�����

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

Wat: Voordracht “Verstandig 
zonnen en belang van 
huidbescherming.
Wanneer: Donderdag 24 april 2014.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Info: Claire Persoon.

CONDITIEGYM DAMES NAMIDDAG
Wanneer: Start 3e trimester: 22 april 2014; 
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.

DE GROOTSTE TWEEDEHANDSBEURS
VAN MIDDEN WEST-VLAANDEREN

VOOR KINDERARTIKELEN ALLERHANDE

Zaterdag 8 MAART 2014 van 14u tot 17u

EXPO ROESELARE
DIKSMUIDSESTEENWEG 400 ROESELARE

100 STANDHOUDERS - 1000 BEZOEKERS
GRATIS INKOM RUIME PARKING

REISWIJS laat u kennis maken met een bepaalde streek en reiservaring
Wij nodigen UIT naar de clubstudio van Knipoogje, Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Op vrijdagnamiddag 28 maart 2014 om 14u30 maken we een lentetrip langs de 
YONNE (Bougondië) en de HAUTE LOIRE in 2 poëtische reismontages in full HD.
Je komt gratis kijken enkel als je vooraf inschrijft bij ludo.kindt@knipoogje.be of 
via tel. 051 20 70 42.


