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NIEUWSBRIEF
voor leden van de Gezinsbond
afdeling Roeselare - centrum
www.gezinsbondroeselare.be

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

Jaargang : 46 - nummer 5
26 OKTOBER 2015

Verantw. uitgever : Vandewalle Dirk - Witte Kaproenenstraat 6 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 02 35 - de.wijze.eik@skynet.be

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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HERFST
2015

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

sb.roeselare standaardboekhandel.be  
051/20.01.72

Ooststraat 56
8800 Roeselare

Alles voor de thuischef 
en levensgenieter

de allerleukste belevingswinkel 
in de streek !

Originele cadeautjes, BBQ’s, 
buitenkeukens, kookboeken, 

lifestyle accessoires, 
keukenmaterialen, kruiden en 

marinades, wijntoebehoren

... en zoveel meer.

Brugsesteenweg 455
8800 Roeselare

051/49 50 10

www.noki.be
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Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 91 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

DAG VAN DE JONGE GEZINNEN - 7 november
Wanneer: tijdens de jaarbeurs te Roeselare,
zaterdag 7 november van 14u tot 18u30.
Waar: EXPO Roeselare Diksmuidsesteenweg 400.
GRATIS kinderopvang (vanaf 2,5 jaar) 
met animatie door de kinderoppasdienst van 
het gewest Roeselare.
Korting voor Jonge Gezinnen van de Gezinsbond ! 
Voor 2 pers. y 10 ipv y 14 met kortingsbon uit 
de Bond van 23 oktober 2015.

SPIEGELTHEATER “31” rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

Wat: DAAN HUGAERT met “Een trooster”.
Een rasacteur. Bekend voor zijn vertolking als “Eddy” in Thuis en
 “Van Deun” in Witse.
Hij brengt ons met “Een trooster” een grappig, intens en 
ontroerend verhaal over een fantast in een fantasieloze wereld.
Bart woont nog thuis bij zijn moeder die een struisvogelcomplex en 
zwakke darmen heeft. Hij is clown en heeft maar één doel: 
iedereen troosten. Op een dag valt een envelop van de 
VDAB in zijn bus. Daarop staat in rode inkt “zeer dringend” geschreven...
Een fascinerende voorstelling. Dus niet te missen!
Waar: zaal OCAR Rumbeke op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2015 om 20u15.
Info en tickets: aan y 13, studenten: y 10, VTP: y 7. Leden Gezinsbond: gratis drankbon.

28-10-2015 (Her)inschrijving Fietsclub

03-11-2015 Manu Adriaens

04-11-2015 Stulp

07-11-2015 Dag van de jonge gezinnen

10-11-2015 Hoe een krachtige ouder zijn?

16-11-2015	 Madammen	op	de	fiets

19-11-2015 Geniet van muziek

19-11-2015 “Mijn ouders zijn uit elkaar”

21-11-2015 Dag van de Natuur

23-11-2015 Feestnamiddag GOSA

26-11-2015 Peuter, lief maar soms lastig

27-11-2015 Reiswijs GOSA

11 en 12-12-2015 “Een trooster”

29-12-2015 Kerstfeest GOSA
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MANU ADRIAENS
Wat: Veel mannen hebben ondertitels nodig op vrouwen te begrijpen.
Wanneer: Dinsdag 3 november 2015 om 14u.
Waar: EXPO Roeselare Diksmuidsesteenweg 400.
In tegenstelling tot wat de titel zou kunnen laten vermoeden, gaat het in deze 
voordracht niet in de eerste plaats over de verschillen tussen mannen en vrou-
wen. Nee, de inhoud is veel rijker. Allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven 
passeren de revue.
Manu Adriaens werkt als journalist vooral voor de schrijvende pers. 
Hij publiceerde een dertigtal boeken over uiteenlopende onderwerpen.
- Toegang: gratis voor de leden van de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.
- Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden.

SAMEN BOUWEN AAN KINDERKANSEN
‘Samen bouwen aan kinderkansen’ is een Roeselaars project dat de ontwik-
kelingskansen van kinderen van 0-3 jaar uit kwetsbare gezinnen wil versterken.
Alle info is te vinden op: http://www.roeselare.be/inwoners/welzijn/samen-bou-
wen-aan-kinderkansen.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Bondgenoten,

De nevelige stilte van de herfst, de inval-
lende koude en het vertragende ritme van 
de natuur zetten ons aan om met heimwee 
terug te denken aan al degenen die uit tijd en 
ruimte verdwenen zijn. Laat ons in dankbaar-
heid terugdenken aan al het mooie en het 
goede dat we met hen beleefd hebben en 
aan de spirituele en materiële rijkdom, die ze 
ons nalieten.
Maar dood en leven zijn onafscheidelijk met 
elkaar verbonden. Na Allerheiligen (alhoewel 
de commercie dat vervangen heeft door Hal-
leween) kijken we vooruit naar Sinterklaas 
(met of zonder zwarte piet) en naar Kerstmis.

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. We gaan dit keer de Europese toer op !
8 november: De Boogie-swing vanaf 18u30.
21 november: Duitse oefenavond vanaf 19u15.
29 november: Franse oefenavond vanaf 19u30.
13 december: “Ein abend in Wien” vanaf 19u30.
26 december: Kerstoefenavond met Kerstboompluk en feestelijke eindejaarsmuziek !
“OPEN DEUR” op zondag 10 januari 2016, zeker noteren in jullie nieuwe agenda !

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Workshop ‘Genieten van muziek’ (B. Moerman).
Wanneer: donderdag 19 november om 19u30.
Waar: CC De Spil.
Info & inschrijving: Voor 11 november bij Cl. Vanneste-Persoon 
tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of 
N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be.

Wie: Fietslustige vrouwen, lid van de Gezinsbond.
Aansluiten:	We	zijn	weer	volzet!	Welkom	aan	de	nieuwe	fietsmadammen!!
Dringend:	Nieuwe	fietsgidsen!	Aanmelden	bij	Jaklien	Ampe	tel.	051	69	67	86.
Info: Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 - Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17 - riejadeja@gmail.com.

DE “MADAMMEN OP DE FIETS” 

Activiteiten najaar 2015 en planning 2016.
(Her)inschrijving met traktaat: woensdag 28 oktober om 15u30 in De Kleiputten. We 
rijden eerst, bij goed weer, een ritje van ongeveer 18 km. Graag meedelen aan de bestuursle-
den voor 23 oktober indien je komt.
Lidmaatschap 2016:  y 16 (verzekering bij GSF van y 9 inbegrepen), leden van de Gezins-
bond genieten van y 5 korting.
3 dagritten in 2016: gepland in juni, augustus en september.
Jaarlijks	traktaat	bij	het	begin	van	het	fietsseizoen	in	maart-april	2016.
Men zegge het voort: ook niet leden van de Gezinsbond zijn welkom en er kan er nog altijd 
eentje (en meer) bij de toffe groep.
Info: Familie T’Kint-Declercq tel. 051 25 10 56 of tkint.declercq@skynet.be.

FIETSCLUB GEZINSBOND ROESELARE

KNIPOOGJE  - WWW.KNIPOOGJE.BE
Tijd dat ook U eens onze website bezoekt om kennis te maken
 met ons aanbod diverse activiteit en met de maandelijks nieuwe 
invullingen van onze creatieve fotoliefhebbers. Laat je mogelijke 
interesse kennen via de geciteerde links op onze website.

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). 

REISWIJS met GOSA
Reiswijs gaat op vrijdag 27 november om 14u30 - in de studio van Knipoogje 
- Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1. naar Pau en de Pyreneeën. Deze multimedia-
montage leidt ons door het landschappelijk schoon van het koersterritorium en de 
geboortestreek van Albert Kindt, vader van de realisator. Maximaal 32 deelnemers 
kunnen vooraf inschrijven bij ludo.kindt@knipoogje.be of via tel. 051 20 70 42.

GOSA - KERSTFEEST

Wat: GOSA-KERSTFEEST in samenwerking met DANSIBO.
Waar: Zaal Ter Beke aan de Godelievekerk - Gitsestraat 287.
De parking is bereikbaar vanuit de Gitsestraat en vanuit de Honzebroekstraat.
Wanneer: Dinsdag 29 december 2015.
Programma:	We	starten	vanaf	14u	met	koffie.
Optreden van Dansibo, gevolgd door het optreden van ‘Les Tailles Rondes’ 
(een groepje van zes vrouwen, die meerstemmig zingen).
In	de	pauze	is	er	koffie	met	koeken.	We	voorzien	het	einde	rond	17u.
Toegang: y 8 te betalen op de dag zelf.
Inschrijven: tot 24 december bij Marc Himpe tel. 051 20 51 31 of marc.himpe@skynet.be.

Maak van het feest van de geboorte, het feest 
van het licht een echt feest om samen met 
je gezin, je familie, je vrienden te vieren. En 
hopelijk vind je tussen Kerst en Nieuwjaar de 
tijd om even stil te staan bij je eigen MENS-
wording, om na te gaan waar je stappen hebt 
gezet om jezelf te worden en waar je de mist 
bent ingegaan.

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

FEESTNAMIDDAG VOOR SENIOREN VAN SENIORENADVIESRAAD ROESELARE
Wat: Brasserie Nostalgie met Koen Crucke en Margriet Hermans.
Een eigenzinnig, vrolijk, uitbundig en uniek programma boordevol muziek, een hele reeks 
grappen en knipogen en bovenop prachtige poëtische momenten om bij weg te dromen.
Wanneer: Maandag 23 november 2015 om 14u.
Waar: CC De Spil.
Kaarten: y 20 in het Infocentrum Paterskerk 
(wegens verhuis van Welwel naar Gasthuisstraat) 
en bij Marc Himpe tel. 051 20 51 31 en marc.himpe@skynet.be.
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SECRETARIAAT
Wie vlot zijn bijdrage voor 2016 heeft overgeschreven ontvangt thuis zijn nieuwe 
LIDKAARTEN 2016 (2 exemplaren per gezin). Voor het eind van het jaar 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 alle leden die buiten het wervingsgebied van 
onze afdeling behoren.
De lidkaart heeft een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online portemonnee’ steekt bij 
iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonnee kan je zelf raadplegen via 
www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verder de 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.
De maandkalender 2016 van de GEZINSBOND biedt veel schrijfruimte en weetjes voor het 
gezin. Je bestelt hem rechtstreeks via de website of je komt een exemplaar afhalen op ons 
afdelingssecretariaat tegen de prijs van y 3,20.

Lidgeld 2016 blijft y 6. Een persoonlijke ongevallenverzekering is verplicht.
Neem je die via de gezinssportfederatie dan komt er y 9 bij het lidgeld.
Op beide oren slapen? Kies “Op Weg” verzekering al uw sporten, gans Europa, 24/24, y 
25 Herinschrijven	voor	het	fietsjaar	2016	kan	tot uiterlijk 30 november 2015 door 
storting van y 6 of y 15 of y 31 op rekening BE62 7480 3075 4561 met vermelding: 
fietsmadammen	2016	+	lidnummer	Gezinsbond	+	polisnummer	van	je	persoonlijke	
ongevallenverzekering indien je geen verzekering neemt via GSF.

Specialeke: Korte rit met pannenkoeken-traktaat! Wanneer: Maandag 16 november 2015.
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INFOPUNT OPVOEDING
De Infopunten Opvoeding Roeselare en tal van andere partners organiseren in het 
najaar 2015 in Roeselare opnieuw heel wat info momenten over opvoedthema’s.
Ook op de website zijn infoavonden terug te vinden www.infopuntopvoeding.be.
Dinsdag 10 november om 19u30: Opvoeden vanuit het concept Nieuwe Autori-
teit: hoe een krachtige ouder zijn?
Donderdag 26 november om 19u15: Peuters, lief maar soms lastig: praatavond voor ouders.

KINDERVOORSTELLING
Wat: Kindertheatervoorstelling STULP.
Wanneer: woensdag 4 november om 15u.
Waar: in cultuurkapel DE SCHADUW.

DAG VAN DE NATUUR zaterdag 21 oktober 2015
Wat: Opkuisdag in en rond het 
reservaat De Kleiputten.
Wanneer: zaterdag 21 november 
van 9u tot 16u.
Waar: Kleiputten Babilliestraat Roeselare.

Info: de.wijze.eik@skynet.be 
tel. 051 22 02 35.
Nuttige tip: Laarzen en werkkledij 
meebrengen.

HERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN voor NMBS voor ouders en studenten
Vanaf 1 november kunnen de kortingskaarten aangevraagd worden voor:
- de ouders of grootouders (vijfjaarlijkse kaart vervalt eind dit jaar)
- de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging 
   van het studiebewijs.
- de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren 2013)
- de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd
Stel niet uit tot eind december, vraag nu de studiebewijzen op aan jullie nog stu-
derende zoon of dochter en vernieuw nu reeds de kortingskaarten voor de trein.
Kostprijs: y 7 per gezin.

Aanvragen kortingskaarten 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.

Deze kaart is niet meer geldig voor tram of bus !

Bij de verschillende verkooppunten van de go- en railpassen kunnen nu ook 10 ritten 
bus- en tramkaarten aangekocht worden aan y 14 het stuk en krijg je een korting van 
10% of y 1,40 per kaart.
Deze kaarten kunnen dus aangekocht worden door alle leden van de gezinsbond.
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Kaarten: VVK  y 7 - ADD y 8  - 
korting ledengezinsbond y 1.
alle verdere duiding en info via www.deschaduw.be.

“Mijn ouders zijn uit elkaar”
Over de steun die kinderen bij een scheiding nodig hebben.

Wat: Voordracht van Claire Wiewauters (pedagoog en psychotherapeut voor 
kinderen, jongeren en gezinnen). Ze schreef samen met Monique Van Eyken 
het boek ‘Een week mama, een week papa?’ (Lannoo, juni 2014).
Waar: CC De Leest Izegem (Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem).
Wanneer: Donderdag 19 november om 20u.
Inkom: y 3 voor leden, y 7 voor niet-leden, te betalen via overschrijving 
op BE66 7380 0524 9843 met de namen van de deelnemers als mededeling.
Inschrijven via: scw.westvlaanderen@gezinsbond.be.
Meer info: zie https://www.gezinsbond.be/clairewiewauters


