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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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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)

GEZINSWANDELING DOOR HET CENTRUM VAN ROESELARE

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 91 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

GOSA GEWEST
Wat: ‘Trappist. Het bier en de monniken’ een lezing door Jef Van Den Steen.
Waar: Gezinscentrum - Ieperstraat 70. 
Wanneer: Donderdag 22 mei 2014.
Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel 
en La Trappe.
De zeven trappistenbieren hebben vele fans in binnen- 
en buitenland. Maar wie zijn de trappisten? En uit welk vaatje 
tappen ze? Jef Van Den Steen brengt het verhaal van de 
trappisten vanaf de stichting in Normandië in 1664 tot heden.
Jef Van Den Steen geldt algemeen als de bierexpert in Vlaanderen
en Nederland. Hij is vaste redacteur van ‘De Zytholoog’ en auteur 
van een indrukwekkende reeks bierboeken.
We verwelkomen u met koffie vanaf 14u.
In de pauze kan u een ‘Trappistje’ proeven.
Prijs: y 5 per persoon, te betalen op de dag zelf.
Inschrijven: vooraf bij Gerda Verhanneman - 0494 34 06 82 of gerda.verhanneman@skynet.be
of Marc Himpe tel. 051 20 51 31 marc.himpe@skynet.be.
Parkeren kan : op de parking van Danscenter ‘Calypso’ Ieperstraat 55.

NODIG EEN ENERGIECONSULENT UIT BIJ JE THUIS!
Heb je het gevoel geen controle meer te hebben over je energiefactuur? Weet je niet waar 
te beginnen met energie besparen? Nodig dan de energieconsulent van de Gezinsbond uit bij 
je thuis voor onafhankelijk, persoonlijk en gratis advies!
Tijdens het bezoek zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw wensen. De 
energieconsulent kan de belangrijkste delen van de buitenschil bekijken en advies geven 
over welke delen financieel rendabel zijn om aan 
te pakken. Hij kan je ook uitleggen hoe je dit 
technisch het beste aanpakt. Indien je dat wenst, 
kan hij je achteraf nog extra documentatie 
bezorgen. Als er al verbouw- of renovatieplannen 
zijn kan hij die met jou bespreken en waar nodig 
optimaliseren om het energieverbruik te 
minimaliseren. Ook technisch advies of hulp met 
subsidieaanvragen is mogelijk.

Praktisch: De energieconsulent kijkt welke dagen vrij zijn in zijn agenda en maakt een 
kalender op het internet (doodle). Je krijgt per e-mail een link en kan daar aankruisen welke 
dagen/dagdelen voor jou mogelijk zijn. Wij kiezen dan de dag waarop iedereen/de meeste 
gezinnen kunnen, en spreken concreet met hen af (dag en uur).
Info: energieconsulent@gezinsbond.be.

26-04 tem 30-05-2014  Knipoogje “Geef acht”

26-04 tem 31-05-2014       Elke dag fietsen, elke dag winnen

10-05-2014 Dansibo “Belgische oefenavond”

12-05-2014 Madammen op de fiets

15-05-2014 Gezinsconferentie

22-05-2014   GOSA “Trappist”

25-05-2014 Dansibo “Kies uw  dans”

04-06-2014 Gezinswandeling door Roeselare

05-06-2014 Consumentenwerking

07-06-2014 Dansibo “Lady’s Night”

22-06-2014 Dansibo “Braziliaanse avond”

25-06-2014 Fietsclub van de Gezinsbond

30-07-2014 Fietsclub van de Gezinsbond

Organisatie: Gezinsraad Roeselare in samenwerking met de Gezinsbond.
Wie: Iedereen, die in het Centrum van Roeselare woont of er vaak vertoeft.
Doel: Ontdekken van speelruimten en speelmogelijkheden voor kinderen.
Wanneer: Woensdag 4 juni 2014 om 14u.
Waar: Start op de Grote markt om 14u. Einde om 16u. in Den Engel (Bollenstr. 23) met 
gratis drankje en pannenkoek.
Deelname: GRATIS, maar verplicht inschrijven voor woensdag 28 mei bij de voorzitster van 
de Gezinsraad (jo.stockman@skynet.be of 0476 46 72 16).

Het energieadvies is volledig gratis, zowel voor de leden als voor de afdeling. 
Aanvragen worden verwerk
Meer informatie? Bel of mail de energieconsulent op 02 507 88 60 of 
energieconsulent@gezinsbond.be


GOSA 
  

Wat: 'Trappist. Het bier en de monniken'
Waar: Gezinscentrum - Iepersestraat 70
Wanneer: donderdag 22 mei
Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel en La Trappe.
De zeven trappistenbieren hebben vele fans in binnen
trappisten? En uit welk vaatje tappen ze? Jef Van den Steen brengt het verhaal van 
de trappisten vanaf de stichting in Normandië in 1664 tot heden. 
Jef Van den Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland. 
Hij is vaste redacteur van ‘De Zytholoog’ en auteur van een 
indrukwekkende reeks bierboeken.

We verwelkomen u met koffie vanaf 14
In de pauze kan u een ‘Trappistje’ proeven.

We vragen € 5,00 per persoon, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en 
Gerda Verhanneman  0494 34 06 82  
Marc Himpe 051 20 51 31 marc.himpe@skynet.be

Parkeren kan:
Op de parking van Danscenter ‘Calypso’ Iepersestraat 55.
In de omgeving van het Gezinscentrum: Pas op: blauwe zone!

ELKE DAG FIETSEN, EL
Van 26 april tot en met 31 mei 2014
boodschappen doet in een deelnemende winkel een Belgerinkel
code. Door deze code in te voeren op de Belgerinkel site

Het energieadvies is volledig gratis, zowel voor de leden als voor de afdeling. 
Aanvragen worden verwerkt zolang er plaats is in de agenda. 
Meer informatie? Bel of mail de energieconsulent op 02 507 88 60 of 
energieconsulent@gezinsbond.be

'Trappist. Het bier en de monniken' een lezing door Jef Van den Steen 
Iepersestraat 70

22 mei 2014 
Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel en La Trappe.
De zeven trappistenbieren hebben vele fans in binnen- en buitenland. Maar wie z
trappisten? En uit welk vaatje tappen ze? Jef Van den Steen brengt het verhaal van 
de trappisten vanaf de stichting in Normandië in 1664 tot heden. 
Jef Van den Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland. 

teur van ‘De Zytholoog’ en auteur van een 
indrukwekkende reeks bierboeken.

We verwelkomen u met koffie vanaf 14u. 
In de pauze kan u een ‘Trappistje’ proeven.

per persoon, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 19 mei bij 
Gerda Verhanneman  0494 34 06 82  gerda.verhanneman@skynet.be

marc.himpe@skynet.be  

Danscenter ‘Calypso’ Iepersestraat 55.
In de omgeving van het Gezinscentrum: Pas op: blauwe zone!

ELKE DAG FIETSEN, ELKE DAG WINNEN 
26 april tot en met 31 mei 2014 krijgt iedereen die met de fiets of te voet 

boodschappen doet in een deelnemende winkel een Belgerinkel-lot met een unieke 
code. Door deze code in te voeren op de Belgerinkel site maak je vijf weken lang 

Het energieadvies is volledig gratis, zowel voor de leden als voor de afdeling. 

Meer informatie? Bel of mail de energieconsulent op 02 507 88 60 of 



een lezing door Jef Van den Steen 

Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel en La Trappe.
en buitenland. Maar wie zijn de  

trappisten? En uit welk vaatje tappen ze? Jef Van den Steen brengt het verhaal van 

Jef Van den Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland. 

gerda.verhanneman@skynet.be

krijgt iedereen die met de fiets of te voet 
lot met een unieke 

maak je vijf weken lang 

Wanneer : op donderdag 8 ,15 en 22 mei 2014 
om 19u45 is er Fun dans en om 21 uur is er een  cursus Mambo 
Prijzen :zowel voor de fundans als voor de Mambo slechts €15 pp!! 
inschrijven kan op de eerste les ,iedereen van harte welkom! 
Oefenavonden:
zaterdag 10 mei vanaf 20u. “Belgische oefenavond” met…… 
zondag    25 mei vanaf 19u.30 ” Kies uw dans” want het is natuurlijk stemming. 
zaterdag  7 juni vanaf 20u. “Lady’s Night” met aanleren van de Jessica  Polka 
zondag  22 juni vanaf 19u.30 “Braziliaanse avond” We vieren de overwinningen 
van onze Rode Duivels met een heuse Samba modedans en dito muziek. 
We hangen dan even de dansschoenen aan de haak om te genieten van een  
deugddoende vakantie, en halen ze weer boven op 24 augustus voor onze  
jaarlijkse fietstocht ,BBQ en aansluitende oefenavond!! 

Iedereen van harte welkom ,het Dansibo-team. 

NODIG EEN ENERGIECONSULENT UIT BIJ JE THUIS! 
  

Heb je het gevoel geen controle meer te hebben over je energiefactuur? Weet je niet 
waar te beginnen met energie besparen? Nodig dan de energieconsulent van de 
Gezinsbond uit bij je thuis voor onafhankelijk, persoonlijk en gratis advies! 
  
Tijdens het bezoek zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw wensen. 
De energieconsulent kan de belangrijkste delen van de buitenschil bekijken en 
advies geven over welke delen financieel rendabel zijn om aan te pakken. Hij kan je 
ook uitleggen hoe je dit technisch het beste aanpakt. Indien je dat wenst, kan hij je 
achteraf nog extra documentatie bezorgen. Als er al verbouw- of renovatieplannen 
zijn kan hij die met jou bespreken en waar nodig optimaliseren om het 
energieverbruik te minimaliseren. Ook technisch advies of hulp met 
subsidieaanvragen is mogelijk. 
  
Praktisch: De energieconsulent kijkt welke dagen vrij zijn in zijn agenda en maakt 
een kalender op het internet (doodle). Je krijgt per e-mail een link en kan daar 
aankruisen welke dagen/dagdelen voor jou mogelijk zijn. Wij kiezen dan de dag 
waarop iedereen/de meeste gezinnen kunnen, en spreken concreet met hen af (dag 
en uur). 

GEZINSCONFERENTIE
Wanneer: Donderdag 15 mei 2014.
Op 15 mei organiseren we de tweede gezinsconferentie in Vlaanderen op 
vraag van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In de 
voormiddag bespreken we het Vlaamse gezinsbeleid aan de hand van drie 
thema’s (materiële ondersteuning aan gezinnen, de ondersteuning bij de combinatie van 
gezin, werk en zorg en de ondersteuning van gezinsrelaties). Nadien gaan we dieper in op 
de lokale aspecten van het gezinsbeleid via enkele workshops. De conferentie, een samen-
werking tussen de Gezinsbond, Kind en Gezin en het Hoger Instituut Gezinswetenschappen, 
gaat door in de Kind en Gezin Academie te Hallepoortlaan 27 te Brussel.
Info: gezinsconferentie@gezinsbond.be.

SPIEGELTHEATER VIERT FEEST !  30 jaar op de planken!

Met twee eigen producties:
Thuis van Hugo Claus in een regie van Eric Meirhaeghe in november en december 2014.

Eclipsed van Patrica Brogan in een regie van Martine Geerinckx het stuk dat aan de 
basis ligt van de film “The Magdalen Sisters” in maart 2015.

Met als kers op de verjaardagstaart:
April in Paris, een hilarische, bitterzoete komedie van John Godber, 
in Engeland de derde meest opgevoerde auteur na 
Shakespeare en Ayckbourn 
met Annick Segal & Bart Van Avermaet 
(respectievelijk bekend als ‘Rosa’ en
 ‘Waldek’ uit de tv-serie ‘Thuis’).
Slechts twee voorstellingen: 
zaterdag 10 januari om 20u. en 
zondag 11 januari 2015 om 16u.

8800 Roeselare1
P005016



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 “ELKE DAG FIETSEN, ELKE DAG WINNEN”          www.belgerinkel.be

DE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN duurt bij
KNIPOOGJE een volle maand !  van 26/04 tem 30/05

GEEF ACHT!
De week van de amateurkunsten in Vlaanderen profileert zich in 2014 als
 “DE GROTE KUNST” naar analogie met de herdenkingen rond “ De Groote Oorlog”.
KNIPOOGJE vertaalde de oproep in GEEF ACHT! 
een militaire term als commando naar de leden 
om hun inbreng te doen met 8 geselecteerde foto’s
 voor deze presentatie. In samenwerking met 
MEDIAMARKT en CC De Spil brengt KNIPOOGJE 
zijn vertoon op een ULTRA HDTV van 84” 
een primeur voor de regio !
Info: www.knipoogje.be - ludo.kindt@knipoogje.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 8, 15 en 22 mei 2014.
om 19u45 is er Fun dans en om 21u is er een cursus Mambo
Prijzen: zowel voor de fundans als voor de Mambo slechts y 15 pp !!
Inschrijven kan op de eerste les, iedereen van harte welkom !
Oefenavonden:
Zaterdag 10 mei vanaf 20u “Belgische oefenavond” met ....
Zondag 25 mei vanaf 19u30 “Kies uw dans” want het is natuurlijk 
stemming.
Zaterdag 7 juni vana 20u “Lady’s Night” met aanleren van de Jessica 
Polka.
Zondag 22 juni vanaf 19u30 “Braziliaanse avond” we vieren de over-
winningen van onze Rode Duivels met een heuse Samba modedans en 
dito muziek. We hangen dan even de dansschoenen aan de haak om 
te genieten van een deugddoende vakantie, en halen ze weer boven 
op 24 augustus voor onze jaarlijkse fietstocht, BBQ en aansluitende 
oefenavond !!!
Iedereen van harte welkom, het Dansibo-team.

Beste Bondgenoten,

Terwijl de lente zich met horten en stoten een weg baant naar de zomer, ligt de ‘moeder van alle 
verkiezingen’ op ons te wachten. Partijen en kandidaten doen hun uiterste best om onze stem 
binnen te rijven. Vooral de media spelen daar al wekenlang op in, maar veel duiding hoeven we 
van hen niet te verwachten. Het gaat zelden over de inhoud van de programma’s, maar one-
liners van de politici grijnzen ons toe in koeien van letters.
De politici stellen ondertussen het ene veto na het andere. Partij X wil zeker niet met parij Y in 
de regering en partij Z rolt dan weer vechtend met partij Q over de straat. En dat terwijl we al-
lemaal weten, dat ze na 25 mei toch weer met mekaar aan de slag moeten. Hopelijk krijgen we 
verkozenen, die niet zichzelf, niet de partij, maar wel hun kiezers vertegenwoordigen.
Als leden van de Gezinsbond weten jullie natuurlijk al lang, dat je in elke relatie - ook in de poli-
tiek - ‘water bij de wijn’ moet doen. En toch liggen daar heel wat wolfijzers en schietgeweren. 
Als beide partners er van overtuigd zijn, dat zij alleen voor de wijn moeten zorgen en dat de 
wederhelft alleen water aanbrengt, zal de relatie geen lang leven beschoren zijn. Wees je ervan 
bewust dat je allebei voor de nodige wijn moet zorgen; het onvermijdelijke water krijgt je er zo 
bij.
Maar dat belet niet dat ieder van ons de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven moet 
opnemen. Een leven waar weinig plaats is voor kille en koele berekening of politieke spelletjes, 
maar een leven waar solidariteit, warme relaties, vreugde en zorg voor de mensen, die van ons 
houden, op zijn plaats zijn.
En welke periode is daar beter voor geschikt dan de zomer en meer speciaal de verlofperiode? 
Loop jezelf niet te pletter om elke minuut vol te stoppen met activiteiten, maar laat de nodige 
ruimte en tijd voor je partner, je kinderen en voor jezelf. En ontdek opnieuw de helende kracht 
van de rust en de stilte.

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

Wat: Officiële data voor de lentedagrit, een 4-etappenrit van telkens 20 km ongeveer.
Wanneer: Maandag 12 mei 2014 of bij slecht weer maandag 26 mei 2014. We starten 
om 9u. voor een dagje fietsen midden schone Vlaamse natuur in en om de Westhoek: via 
Koekelare tot en over Diksmuide naar Houthulst en terug. Deze weidse, meestal vlakke 
rit, hebben we reeds grondig getest en er de “kasseistraten” en “kiezelwegen” uit weg-
geknipt.
DOEN: Breng je fiets tiptop in orde of laat die nakijken:
- goede banden opgepompt met genoeg verse lucht
- batterijen voldoende geladen... oplader eventueel mee...
- remmen OK !
Optimistisch als we zijn zochten we alvast naar haltes met terras: we bestelden de zon 
maar er is zoveel vraag naar... dat wordt dus afwachten !!
Info: Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 - Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Daguitstap met bus : 
Bedrijfsbezoek Breydelham (Gavere) + 
bezoek Jardins de la Grange (Ellezelles).
Wanneer: Donderdag 5 juni 2014.
Prijs: y 52 / pers. all-in. Niet-leden y 55.

DE “MADAMMEN OP DE FIETS” rijden op maandag de lente tegemoet!

Ons even voorstellen: Enthousiaste mannen en vrouwen met de fietsmicrobe die 
houden van gezelligheid. Je kan altijd bij de groep aansluiten: een tel. of mail volstaan.
Wekelijkse ritten: Nu het zomer wordt, zijn onze wekelijkse woensdagritten iets 
langer d.w.z. ongeveer 40 km.
Trajecten: We fietsen langs landelijke wegen, zoeken naar nieuwe stopplaatsen en 
mijden zoveel mogelijk steile hellingen.
Startplaats: Hoek Westlaan/Molenstraat om 14u.
Activiteiten zomer 2014: Een eerste dagrit op 25 juni van ongeveer 60 km met een 
middagmaal in Jonkershove en nog 2 geplande dagritten resp. op 30 juli of bij slecht weer 
op 6 augustus en op 3 september of bij slecht weer op 10 september met start om 9u. op 
de gewone startplaats.
Info en inschrijven: bij Robert en Marianne op tel. 051 25 10 56 of via mail 
tkindt.declercq@skynet.be.

LENTE-TOMBOLA met y 2200 prijzen, nog tot eind mei 2014 !
Betaal met je lidkaart en WIN !!

Elke afname van y 10 = kans op waardebon van y 10

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

uitz. combiné’s

www.optiekpatsy.be
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GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

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.

DE W
duurt bij KNIPOOGJE een volle maand!











Aan alle “Madammen op de
  
Wat: Officiële data voor de lentedagrit
Wanneer: maandag 12 mei 
We starten om 9 uur voor een dagje fietsen midden schone Vlaamse natuur in en om 
de westhoek: via Koekelare tot en over Diksmuide naar Houthulst en terug. 
weidse, meestal vlakke rit, hebben we 
en “kiezelwegen” uit weggeknipt
DOEN: Breng je fiets tiptop in orde of laat die nakijken:

- GOEDE banden opgepompt met genoeg verse lucht
- batterijen voldoende geladen… oplader 
- remmen OK!! 

Optimistisch als we zijn zochten we alvast naar haltes met terras: we bestelden de 
zon maar er is zoveel vraag naar… dat wordt dus afwachten!!! 
Info:  Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 

DANSIBO www.dansibo.be-info@dansibo.be

Waar : zaal ter Beke Gitsestraat 287.
Wat : bijkomende lessen 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 
duurt bij KNIPOOGJE een volle maand!









de Fiets”      

de lentedagrit; een 4-etappenrit van telkens ±
12 mei 2014 of bij slecht weer maandag 26 mei 

een dagje fietsen midden schone Vlaamse natuur in en om 
de westhoek: via Koekelare tot en over Diksmuide naar Houthulst en terug. 

rit, hebben we reeds grondig getest en er de “kasseistraten” 
en “kiezelwegen” uit weggeknipt

Breng je fiets tiptop in orde of laat die nakijken:
GOEDE banden opgepompt met genoeg verse lucht
batterijen voldoende geladen… oplader eventueel mee… 

Optimistisch als we zijn zochten we alvast naar haltes met terras: we bestelden de 
zon maar er is zoveel vraag naar… dat wordt dus afwachten!!! 

Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 - Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17

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

zaal ter Beke Gitsestraat 287.










telkens ± 20 km
26 mei 2014 

een dagje fietsen midden schone Vlaamse natuur in en om 
de westhoek: via Koekelare tot en over Diksmuide naar Houthulst en terug. Deze 

getest en er de “kasseistraten” 

Optimistisch als we zijn zochten we alvast naar haltes met terras: we bestelden de 

Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17

tel.051 20 37 34-tel.051/22 13 44

DE FIETSCLUB VAN DE GEZINSBOND fietst de zomer tegemoet
elke dag kans op fantastische prijzen. En aan het eind van de campagne komen daar 
nog eens tal van prijzen van de gemeente bovenop. 

LENTE-TOMBOLA met 2200 prijzen in nog in mei 2014 
Betaal met je lidkaart en WIN !! 
Elke afname van y 10 = kans op waardebon van € 10

Van 26 april tot en met 31 mei 2014.
krijgt iedereen die met de fiets of te voet 
boodschappen doet in een deelnemende winkel 
een Belgerinkel-lot met een unieke code. 
Door deze code in te voeren op de Belgerinkel 
site maak je vijf weken lang elke dag kans op 
fantastische prijzen. En aan het eind van de 
campagne komen daar nog eens tal van prijzen 
van de gemeente 

Inschrijven & betaling voor 27 mei bij 
Cl. Persoon tel. 051 22 13 27 
claire.persoon@telenet.be of 
N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 
nadine-vermeersch@hotmail.be

KINDEROPPASDIENST
Linda en Jean-Marie Pyncket tel. 051 22 91 33 - jpyncket@skynet.be - Iepersestraat 98.
Georgette Deceuninck tel. 051 22 32 64 - etienne.deceuninck@telenet.be - K. Albert I laan 80 bus 3.




