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NIEUWSBRIEF

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

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

Jaargang : 47- nummer 1
04 JANUARI 2016

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

Agenda

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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DE MADAMMEN OP DE FIETS VERWELKOMEN 2016 !
!!GRATIS!! dank zij onze 14 fietsgidsen werd elke maandag een verrassingsrit!!
Wie zijn wij: Fietslustige vrouwen, allen lid van de gezinsbond.
Parcours: Een lusrit van een 40-tal km rond Roeselare.
Wanneer: Elke maandag middag van 13.45u tot ongeveer 16.45u.
Winterstop: Kennen we niet, enkel regen of winterse gladheid houdt ons thuis!
Startplaats: Hoek Westlaan/Molenstraat.
Aansluiten of vragen: Geen probleem!! Neem contact met Caroline Pauwelijn 
tel. 051 24 65 46 of Rieja De Jonghe tel. 051 20 73 17, riejadejo@gmail.com.

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 91 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

8800 Roeselare1
P005016

TWEEDEHANDSBEURS 5 maart 2016 van 14u. tot 17u.

Bent u minstens één jaar lid van de Gezinsbond Roeselare Centrum, dan kunt u een stand-
plaats op de tweedehandsbeurs van zaterdag 5 maart in de Expo Roeselare reserveren.

Inschrijven kan tot 22 februari 2016 door overschrijving van y 20 op rekening 
BE50 9730 9268 1918 van Vanhaesebrouck-De Schryver Pater Pirestraat 31 

8800 Roeselare, met vermelding ‘tweedehandsbeurs’ en je lidnummer 2016 + tel.
STUUR METEEN OOK JE E-MAILADRES door aan 

2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com, zoniet kunnen we je de nodige documenten niet 
toesturen. Je ontvangt dan je inschrijvingsbewijs met beursreglement en standnummer via e-mail.

Boventallige stortingen zijn de eerste deelnemers voor de volgende beurs.

Info: Mevr. Chr. Hollevoet, tel. 051 20 96 87 of hollevoet.c@skynet.be, of
C. De Schryver, tel. 051 22 03 05 of colette.deschryver@gmail.com.

MAAK JE BABYSIT-AFSPRAKEN DIGITAAL
Goed nieuws voor alle leden van afdeling Roeselare. Onze afdeling
 werkt met een nieuwe web toepassing voor de kinderoppasdienst.
 Vanaf nu verlopen jouw babysit-afspraken bij de Gezinsbond 
digitaal. Wil je een babysitter aanvragen? Schrijf je dan eerst in 
via www.kinderoppasdienst.be. De web toepassing stuurt 
automatisch een mailtje naar de babysitters met de vraag of ze 
op het gewenste moment kunnen komen babysitten. Eens we een babysitter hebben 
gevonden, krijg jij een bevestiging.
Meer info bekom je via Jean-Marie Pyncket, KOD Gezinsbond Roeselare 
Ieperstraat 98 8800 Roeselare tel. 051 22 91 33 gsm 0473 32 33 28.
Voor de klassieke aanvragen via de tel. 051 22 32 64 blijft Georgette Deceuninck 
het aanspreekpunt.
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WINTER
2016

KBC Bank & Verzekeringen
Westlaan 215 - 8800 Roeselare

tel. 051 27 28 70
e-mail: roeselare.west@kbc.be sb.roeselare standaardboekhandel.be  

051/20.01.72

Ooststraat 56
8800 Roeselare

NIEUWE WINKEL                   UNIEK IN WEST-VLAANDEREN
MAMADO is een zwangerschapswinkel gespecialiseerd in borstvoeding. Je kan bij ons 
terecht voor trendy zwangerschaps- en borstvoedingskledij, borstvoedingsbh’s, afkolfma-
chines, verzorgingsproducten, kindvriendelijke sierraden en zelfs aangepaste nachtkledij 
en badmode. Er is ook een aparte MAMA RELAX ruimte. Een gezellige plek waar mama’s 
altijd welkom zijn om hun kindje te komen voeden en verzorgen. 
Wallenstraat 15, 8800 Roeselare, tel. 051 80 91 69. 
info@mamado.be - www.mamado.be - www.facebook.com/mamadoroeselare

VLAAMS WONINGSFONDS

Verhuist naar het nieuwe provinciaal kantoor :
Bruggesteenweg 221, Roeselare.

Vanaf eind december valt de zitdag in het Gezinscentrum dus weg.
Het Vlaams Woningsfonds kent kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden 

met een begrensd inkomen voor:

> Aankoop van een woning of appartement
> Werken aan een woning of appartement

De lage rentevoeten zijn variabel en afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Daarnaast verhuurt het Vlaams Woningfonds zelf ook woningen.

Het kantoor is alle dagen open: de openingsuren en de kredietvoorwaarden 
vind je op www.vlaamswoningfonds.be of tel. 051 43 19 45.

GOSA GEWEST ROESELARE

“Den Groten Oorlog tussen de Patatten”
een uniek vredesconcert door het kleinkunstduo

Lien & Bart
Waar: PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7, Passendale
Wanneer: Vrijdag 19 februari 2016 om 14u.
Kostprijs: Concert met aperitief, koffie en dessertbordje: y 10 en y 12 (niet-leden)
Betaling: De dag zelf aan de ingang.
Inschrijving: Voor 16 februari 2016 bij Gerard Nollet tel. 051 77 79 94 of 
bij Noël Verhelst tel. 051 77 83 96 of via germain@kantoorleenkneght.be.

Vermeld bij je inschrijving of je de bus neemt (y 2/persoon) aan de Expohallen om 13u20.
06-01-2016 Nieuwjaarsrit fietsclub

07-01-2016 Conditiegym heren

10-01-2016 Opendeur dansibo

27-01-2016 “Trio Vier N”

29-01-2016 Reiswijs Ierland

05-02-2016 Valentijnsfeest

13 en 14-02-2016 “Ooggetuige 4”

14-02-2016 “Ooggetuige”

19-02-2016 “Den Groten Oorlog tussen de Patatten”

25-02-2016 LED verlichting

26-02-2016 Reiswijs Chili en Polynesië

05-03-2016 Tweedehandsbeurs

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

Na de schitterende voorstellingen van “Een trooster” door Daan Hugaert, moeten wij aan 
onze toneelliefhebbers de spijtige mededeling doen dat, wegens overmacht, onze tweede 
eigen productie “Geschiedenis van een paard” afgelast wordt.
Wij zijn volop aan het zoeken naar een kwaliteitsvolle invulling voor dezelfde periode 
(maart 2016). In de volgende Kriskras krijgt u alle nodige info.
Wij rekenen erop dat u begrip kunt/wilt opbrengen voor deze voor ons pijnlijke beslissing 
waarvoor we ons diep verontschuldigen.
Namens de Raad van Bestuur van Spiegeltheater vzw, Rik Sambaer, afgev. best.



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: Optreden “Trio Vier N” + nieuwjaarsreceptie.
Wanneer: woensdag 27 januari 2016 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Inkom: y 13 leden consumentenwerking, y 16 niet-leden. 
Inschrijving voor 21 januari bij Claire Persoon, tel. 051 22 13 27 
claire.persoon@telenet.be of N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 
nadine-vermeersch@hotmail.be.

Wat: Voordracht “Led-verlichting”.
Wanneer: donderdag 25 februari 2016 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.

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

Beste Bondgenoten,

Welkom in 2016!

Hopelijk hebben jullie de drempel zonder 
struikelen of vallen kunnen nemen 
(je weet nooit welke gevolgen alcohol-
gebruik of misbruik in de nacht van 31 
december op 1 januari kan hebben).
Het spreekt vanzelf dat we hopen dat 
2016 voor jullie een droomjaar wordt. 
Dat het een vrolijk schrikkeljaar mag zijn, 
zonder ver-schrikkelijke gebeurtenissen, 
die ons in 2015 sprakeloos en vol onbe-
grip en walging over zoveel onmenselijk-
heid verweesd achterlieten.
Maar hoe mooi en feestelijk en uitgelaten 
onze wensen ook klinken, we hopen dat 
we in 2016 veel gelukkige momenten 
zullen meemaken, maar we weten dat 
ook zorgen en tegenslagen in 2016 de 
kop zullen opsteken.

DE FIETSCLUB van de GEZINSBOND neemt AFSCHEID van ...2015
Bij het verschijnen van dit artikel zit het fiestjaar 2015 erop. En 2015 is goed geweest: we 
hebben 47 wekelijkse ritten, 3 dagritten en 4 themaritten kunnen rijden.
Je staat versteld hoeveel kilometers je bij elkaar rijdt! Tijdens één van die dagritten hebben 
we zelfs een passieve woning bezocht en vonden we 2 nieuwe locaties voor de middag-
stop. En dat is ons streefdoel: nieuwe dingen ontdekken en variatie op hetzelfde thema.
Kattebelletje: op 6 januari 2016 rijden we onze nieuwjaarsrit naar ..... 
Onze wensen voor 2016: wellicht een cliché maar voor iedereen een goede gezondheid, 
een goede fysiek, veel fietsplezier en nieuwe fietsvrienden.
Te onthouden: etentje in maart 2016, dagritten in juni, augustus en september.
VIP’s in 2016: enkele leden vieren een speciale verjaardag en we laten deze verjaarda-
gen niet zomaar voorbij gaan!
Fietskalender 2016: wie een overzicht van de geplande ritten met de ritleiders wil, kan 
deze bekomen bij Robert en Marianne.
Sportattesten mutualiteit: compleet ingevulde attesten krijg je vanaf 6 januari 2016 
van Frans. Ondertekenen en een klever aanbrengen en je kan naar de mutualiteit.
Info: Familie T’Kint-Declercq tel. 051 25 10 56 of tkint.declercq@skynet.be.

De eerste lessen gaan van start vanaf:
- Basis cursus standaarddans op : donderdag 14 januari om 21u.
       zondag 17 januari om 11u15.
- Basis Swing Solution op : vrijdag 15 januari om 19u.
Overige lessen bekijken op www.dansibo.be of op de folder.

Inschrijven kan zowel op de Open Deur als op de eerste les of 
info@dansibo.be of tel. 051 20 37 34 - 051 22 13 44 - 051 20 82 56.
Noteer alvast 23 januari in jullie agenda en kom het glas heffen op onze 
tradionele nieuwjaars oefenavond vanaf 20u., van harte welkom, het 
dansibo-team!

Daarom wens ik jullie voor 2016:
- de WIJSHEID om te aanvaarden en los te 
laten wat je niet veranderen kunt;
- de MOED om te veranderen wat je kunt 
en wilt veranderen;
- voldoende VEERKRACHT om je niet te 
laten ontmoedigen wanneer het leven niet 
loopt, zolas je dat wilt;
- het INZICHT dat de mensen om je heen 
veel belangrijker zijn dan de honderden 
‘vrienden’ op de sociale media, die je ‘leuk’ 
vindt of waarvan je verwacht dat ze jou 
‘leuk’ vinden.

Van harte,
Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond afdeling 
Roeselare-Centrum.
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uitz. combiné’s

30 JAAR VALENTIJN 1986 - 2016

Menu
Aperitief: een glaasje Crémant De Loire

met een aperitief gerechtje: zalm-carpaccio / parmezaanschilfers / rucola /
couscous met gemarineerde groentjes / rode ui.

Gebakken zeewolf / geprakte aardappel / gefruite schorseneren / rode wijnsaus.

Zacht gegaarde eendenborst / saus van steranijs “a l’ orange” / pomme dauphine met pancetta.

Dessert: rood waar raad hoeft te zijn.

Koffie of thee met een zoete kus

Water, witte en rode wijnen inbegrepen.
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WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

SECRETARIAAT
Wie zijn bijdrage voor 2016 heeft overgeschreven ontvangt met  de post thuis zijn 
nieuwe LIDKAART WAARMEE JE SPAART 2016 (2 exemplaren per gezin).
 Wie te laat stort moet zijn BONNENBOEKJE zelf op ons afdelingssecretariaat ophalen 
zoals ook de leden die buiten het wervingsgebied van onze afdeling wonen. Een mail 
of telefoontje vooraf zorgt dat u aan geen gesloten deur staat. 
Je lidkaart heeft een magneetstrook die je korting in je ‘online portemonnee’ steekt. 
Je eigen online portemonnee kan je zelf raadplegen via www.gezinsbond.be en door-
klikken naar ‘mijn gezinsbond’. Verder de instructies volgen.
Via de gestelde link kun je ZELF je gegevens invullen en aanpassen.
Wie hier ook zijn emailadres opgeeft krijgt regelmatig nieuws van nieuwe aanbiedingen 
aan activiteiten en kortingen rechtstreeks vanuit het centrum van de GEZINSBOND.

KNIPOOGJE: KABINET K
De studio van Knipoogje is de 3de zondagmorgen vrij te bezoeken tussen 10u -12u.
Liefhebbers van fotografie vinden er zielsverwanten met tekst en uitleg. Om 11u. houden 
wij VRIJE PROJECTIE met bespreking van eigen fotowerk. Kom maar eens ‘loeren’. 
Op www.knipoogje.be vind je verder de handel en wandel van het clubleven.

GOSA-REISWIJS IERLAND - CHILI en de POLYNESISCHE EILANDEN
REISWIJS laat u kennis maken met een bepaalde streek en reiservaring.
Wij nodigen u UIT naar de clubstudio van Knipoogje, Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Op vrijdagnamiddag 29 januari 2016 om 14u30 verkennen we IERLAND in een 
multimediamontage van Jowl De Jonghe.

Op vrijdag 26 februari 2016 om 14u30 met Liliane Matthys verkennen we CHILI en 
Polynesië met o.a. het Paaseiland.
Je komt gratis kijken enkel als je vooraf inschrijft bij ludo.kindt@knipoogje.be of via 
051 20 70 42.

“OOGGETUIGE 4”
Weer zien bij KNIPOOGJE

zaterdag 13 februari 2016 om 19u30.
zondag 14 februari 2016 om 14u30 en om 17u.

cc De Spil, zaal Komedie, Roeselare
Kunstvolle promotiepresentatie met lokale, nationale en internatio-

naal gelauwerde klankbeeldreeksen en still-video.
een feest voor het oog - een balsem voor het hart. hét rendez-vous voor fotofans!
gratis inkom ! of een VIP arrangement voor y 6 p.p., gezinsticket y 20 voor 4 pers.

met gereserveerde zitplaats, programmabrochure, vestiaire en drink.
info: Ludo Kindt tel. 051 20 70 42 ludo.kindt@knipoogje.be

Ledenvoordeel: Je koopt railpassen, gopassen, telefoonkaarten, filmcheque en nu ook 
rittenkaarten De Lijn met een spaarkorting van 4 tot 10% op je lidkaart.
De verkooppunten vind je in je bonnenboekje. Steeds contant te betalen. Geen bankcontact.

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

Zwangerschapswinkel
gespecialiseerd in borstvoeding

Wallenstraat 15 - 8800 Roeselare
www.mamado.be

Natuurlijk advies door apotheker

Noordstraat 5 - 8800 Roeselare - 051 20 95 87
facebook.com/DeKruidenmozaiek

Wat: OPENDEUR.
Wanneer: Zondag 10 januari 2016 vanaf 19u.
Waar: in zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Optreden van onze fundansers, voorstelling door cursisten van het eer-
stejaarsprogramma en van de cursus Swing Solution “Dansen met twee 
zowel in de standaardcursus als in de Swing Solution, de basis voor elk 
feest!” Iedereen van harte welkom!! 
Nieuwe cursisten die inschrijven en betalen op de Opendeur krijgen y 5 korting!!
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Wat: Geniet samen met ons van een feestelijk Valentijnsmenu.
Wanneer: Vrijdag 5 februari 2016 om 20u.
Waar: Restaurant ‘De Ooievaar’ Noordstraat 91 te 8800 Roeselare.
Inschrijving: Eerst reserveren via tel. 051 20 96 87 en dan storting van y 52.50 p.p. 
op naam van Mortier-Hollevoet BE87 0010 1639 4894, betalen voor 1 februari.


