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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
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Tel. 051 20 21 96
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F 051 24 21 36
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Hof van ‘t Henneken 123 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 61 83
www.schoenenbema.be

Oostrem 6
8800 Roeselare
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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)

DE MADAMMEN OP DE FIETS RIJDEN DE ZOMER UIT !
Wie: Fietslustige vrouwen, lid van de gezinsbond.
Aansluiten: Met 48 leden kunnen er twee bij, ‘t is voor de rappe !
Dringend: Fietsgidsen 2015 aanmelden bij Jaklien Ampe tel. 051 69 67 86.
Nog vragen: Richt je tot Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 
of Rieja De Jonghe tel. 051 20 73 17, riejadejo@gmail.com.

08-11-2014 Dag van de jonge gezinnen

09-11-2014 Italiaanse oefenavond

12-11-2014 Cyberpesten

17-11-2014 Pannenkoeken-traktaat

18-11-2014 Energiehuis

19-11-2014 Fruit

22-11-2014 Latin-Fun

28-11-2014 Reiswijs: Parijs

20-21-11-2014 De wereld rond in  25 hits

29 en 30-11,03,05,06-12-2014 Thuis

14-12-2014 Crazy Mambo

27-12-2014 Oudejaars oefenavond

29-12-2014 Kerstfeest GOSA

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 91 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

KNIPOOGJE: foto & multimedia              www.knipoogje.be

Tijd dat ook U eens www.knipoogje.be bezoekt om kennis te 
maken met ons aanbod en met de maandelijks nieuwe invullingen 
van onze creatieve fotoliefhebbers. Laat je mogelijke interesse 
kennen via de geciteerde links zodat wij u verder kunnen informeren.

KK zomer 2013 
Jaargang 44 nummer 3   
7 mei 2013 

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). 

8800 Roeselare1
P005016

SPIEGELTHEATER              rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
Wat: THUIS, geschreven door Hugo Claus.
Nu eens komisch, dan weer tragisch en heerlijk oervlaams.
Spelen: Jo Ballyn, Maria Maddens, 
Thomas Maes, Annemie Renier en Lore Sambaer.
Waar: Zaal OCAR Kerkplein Rumbeke.
Wanneer: Zaterdag 29 nov. om 20u, 
zondag 30 nov.. om 18u, woensdag 3 dec., 
vrijdag 5 dec. en zaterdag 6 dec. om 20u.
Tickets en info: Leden aan y 9 (gratis drankbon voor onze leden mits spon-
taan voorleggen van de lidkaart). Een SEIZOENSKAART voor 3 producties is 
ook nog mogelijk: y 25 ipv y 9 + y 12,50 (met Rosa en Waldek uit Thuis) y 9. 
Betaling op BE44 2850 3501 86 45 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare. 
Zie ook www.spiegeltheater.be. Elke kijker krijgt een fijne verjaardagsattentie.
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Neem je die via de gezinssportfederatie dan komt er y 9 bij het lidgeld.
Herinschrijven voor het fietsjaar 2015 kan tot uiterlijk 30 november 2014 
door storting van y 6 of y 15 op rekening BE62 7480 3075 4561 met vermelding: 
fietsmadammen 2015 + lidnummer gezinsbond + polisnummer van je persoonlijke 
ongevallenverzekering indien je geen verzekering neemt via GSF.

Specialeke: Korte rit met pannenkoeken-traktaat !
Wanneer: Maandag 17 november 2014.

Ook dit jaar slaan de Gezinsbond en de Jaarbeurs de handen in mekaar om 
aan de verzuchting van veel Jonge Gezinnen tegemoet te komen. Speciaal 
voor hen zal op zaterdag 8 november een Dag van de Jonge Gezinnen 
georganiseerd worden.
Dit initiatief zal jullie de kans geven om de Jaarbeurs rustig te bezoeken, ter-
wijl jullie kinderen in een veilige omgeving door ervaren kinderoppassers van 
de Gezinsbond begeleid worden. Animatie is voorzien: (volksspelen, grime, 
een leeshoek, een kleurhoek ...).
Wanneer: Zaterdag 8 november van 14u. tot 18u30.
Waar: In de foyer van de Roeselaarse Hallen.
Wie: Alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Prijs: gratis.
Begeleiding: Kinderoppassers van de Gezinsbond, samen met enkele bestuursleden.

JAARBEURS: DAG VAN DE JONGE GEZINNEN

“DE WERELD ROND IN 25 HITS”
Wat: De seniorenadviesraad (SAR) organiseert deze FEESTNAMIDDAG VOOR 
SENIOREN onder leiding van Joost van Brussel.
Wanneer: donderdag 20 november en vrijdag 21 november om 14u.
Waar: De Spil.
Toegang: y 5, vrijetijdspas y 2,50.
Tickets: In het Sociaal Huis WelWel, Zuidstraat 17 tel. 051 26 21 80.

SECRETARIAAT
Wie vlot zijn bijdrage voor 2015 heeft overgeschreven ontvangt thuis zijn 
nieuwe LIDKAARTEN 2015 (2 exemplaren per gezin). Voor het eind van de 
maand vind je ook het BONNENBOEKJE met alle nuttige adressen in je bus. Wie 
te laat stort zal dit zelf op ons afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals de 
leden die buiten het wervingsgebied van onze afdeling behoren.
De lidkaart heeft een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online porte-
monnee’ steekt bij iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonnee 
kan je zelf raadplegen via www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezins-
bond”. Verder instructies volgen.
Via de gestelde link kun je ZELF je gegevens invullen en aanpassen zodat je vlot 
op de hoogte blijft van diensten en activiteiten. Geef ook je mailadres op ! Zo 
wordt je vlot op de hoogte gesteld van actuele aanbiedingen en voordelen.



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

WOORD VAN DE VOORZITTER

CONSUMENTENWERKING
Wat: Voordracht Fruit.
Wanneer: woensdag 19 november om 19u30.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Info & inschrijving: Claire Persoon, tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.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: Oefenavonden.
De werkgroep heeft de volgende thema’s vastgelegd.
9 november vanaf 18u.: “Italiaanse oefenavond” wie ingeschreven is kan
smullen van lekkere pasta van Past’amuse, de dansavond begint om 20u.
22 november vanaf 20u.: Veel dansplezier met “Latin-Fun”.
14 december vanaf 19u30: Wie brengt ons de “Crazy Mambo”?
27 december vanaf 20u.: Een spetterende “Oudejaars oefenavond” met 
hapjes en belegde broodjes, veel dansmuziek en de leuke Marsswing! Kom 
gerust eens tot hier, onze slogan luidt “Dansen met plezier!!”.
Iedereen van harte welkom, het Dansibo-team.
Noteer alvast in jullie nieuwe agenda: Zondag 11 januari 2015 OPENDEUR.

Beste Bondgenoten,

Nu alle regeringen uit de startblokken 
geschoten (of liever gekropen) zijn, is het 
duidelijk dat we van hen niet veel warmte 
moeten verwachten. Op allerlei terreinen 
wordt de broeksriem aangespannen (en 
ook wie bretellen dragen, ontsnappen 
daar niet aan) en het is maar dank zij 
de inzet en de druk van middenveldor-
ganisaties zoals de Gezinsbond dat nog 
erger vermeden wordt. Zo zorgde de 
Gezinsbond er o.a. voor dat de dreigende 
kaalslag in de kinderbijslagen beperkt 
wordt.
Ondertussen trekt de mensenkaravaan 
moeizaam voort doorheen de geschiedenis.
In deze periode denken wij respectvol en
met heimwee, maar ook met dankbaar-
heid terug aan hen, die ons zijn voorge-
gaan.

FIETSCLUB GEZINSBOND SLUIT ZOMER AF

Nog niet in geschreven? Dan heb je het traktaat bij de herinschrijving gemist!
Geen nood, je kan gedurende het ganse jaar inschrijven: y 14 met y 5 korting als lid en 
een extra korting van y 7 voor wie een eigen fietsverzekering heeft.
Info: tkint.declercq@skynet.be of tel. 051 25 10 56 (T’Kint-Declercq).
Waarom aansluiten bij deze groep? We zijn een toffe groep waar “iedereen iedereen kent”, 
waar veel gelachen wordt en waar men bekommerd is om elkaar.
Fietsmoment: op woensdagnamiddag met start om 14u op de hoek van de Westlaan en de Molenstraat.
Korte onderbreking: op 24 en 31 december is er geen rit want ofwel staan we zelf ach-
ter het fornuis, ofwel mogen we niet te moe zijn om te kunnen (gaan) feesten.
Activiteiten 2015: We houden geen winterstop want koude deert ons niet en we orga-
niseren opnieuw minstens 2 dagritten met een traktaat. Misschien lukt het ons om een 
“speciale” dagrit uit te werken.
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uitz. combiné’s

€ 24,95Nu bij Standaard Boekhandel

ROESELAARSE
SMAAKMAKERS

HERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN vanaf 1 NOVEMBER 2014
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 2015, identiteitskaart aanvrager, studiebewijzen of attest 
kinderbijslag (kinderen +18 tot 25 jaar), administratiekosten y 7 per gezin.

Aanvragen kortingskaarten voor trein, tram & bus 2015 bij:
Familie Guido De Schepper - Hoornaert Marileen, Guido Gezellelaan 33 tel. 051 21 03 59
of familie Luc Vanhaesebrouck - De Schrijver Colette, Pater Pirestraat 31 
tel. 051 22 03 05.

CYBERPESTEN, PESTEN IN EEN MODERN JASJE
“Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Hoe kunnen we onze 
kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of te verhelpen? Wat moet ik 
doen als mijn kind belaagd wordt door een cyberpester? En wat als hij zelf een 
pestkop is?”
Een organisatie van Infopunt Opvoeding samen met de Gezinsbond en Child 
Focus voor ouders van lagere schoolkinderen en tieners
Wanneer: Woensdag 12 november 2014 om 19u30.
Spreker/begeleider: Johan Vandamme (gezinsbond).
Waar: Stadhuis Roeselare (zaal Rolarius), Botermarkt 2 in Roeselare.
Prijs: Gratis inschrijven: Infopunten Opvoeding, tel. 051 26 21 80 of 
infopuntopvoeding@roeselare.be.

GEZINSBOND WEST-VLAANDEREN: ENERGIEHUIS
Wat: “Een stapsgewijze energierenovatie van je woning” ism IZEN.
Van spaarlamp tot tochtstrip, van thermostatische kranen tot energiezuinige 
huishoudtoestellen,... Hoe maak jij je woning echt energiezuinig? De Gezins-
bond helpt je graag op weg. Combineer de Vlaamse premie van de netbeheer-
der met de 5% korting via de lidkaart waarmee je spaart op het materiaal van 
isolatie, warmtepomp, zonnepanelen of zonneboiler bij IZEN energy systems. 
Indien zo’n installatie nog niet meteen gebudgetteerd geraakt, kun je ook een 
beroep doen op een FRGE-lening (2%). Om de aanwezigheid te belonen bieden 
wie je ook nog een groepskortingbon van 35 euro op de aankoop van één van 
de bovengenoemde producten bij IZEN energy systems. 
Wanneer: Dinsdag 18 november 2014 om 20u.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Inschrijven: Is nodig en kan via guido.van.essche@telenet.be.
Toegang gratis! Een organisatie van Gezinsbond Gewest Roeselare.

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.
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Reiswijs gaat op vrijdag 28 november om 14u30 in de studio van Knipoogje, Kokelaar-
straat 5 lokaal C.1.1 naar PARIJS met Jean-Pierre Laureyn. De lichtstad heeft vele kan-
ten en die worden belicht op ons groot projectiescherm voor max. 32 deelnemers. Vooraf 
inschrijven is dan ook nodig bij ludo.kindt@knipoogje.be of 051 20 70 42.

REISWIJS met GOSA

Wat: Kerstfeest in Westrozebeke. Joost Vanbrussel en Dirk Decae (piano, trom-
bone) en Frank Markey (klarinet, saxofoon).
Prijs: y 8 ter plaatste te betalen.
Waar: C.C. ‘De Nestel’, Vijfwegenstraat 17 Westrozebeke.
Wanneer: Maandag 29 december 14u.
Inschrijven: Voor 24 december bij Gerda Verhanneman - 0494 34 06 82 of 
gerda.verhanneman@skynet.be.

GOSA    KERSTFEEST

Aan hen danken wij niet alleen ons leven, 
maar ook onze normen en waarden, onze 
welvaart, ons welzijn en de veerkracht 
waarmee wij in het leven staan.
Met de feestdagen voor de deur hoop ik 
dat de HARTelijkheid het mag halen op 
de HARDheid, dat de sfeer belangrijker 
mag zijn dan het aantal cadeautjes, dat 
de gezelligheid en de warmte binnen het 
gezin, de familie en de vriendenkring mag 
primeren op de afgunst en de verzuurde 
relaties, dat jullie samen MENS mogen 
ZIJN in de volle betekenis van het woord.

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























