Corsetterie - Nachtkledij - Badkledij

DE FIETSCLUB VAN DE BOND FIETST OOK OP VRIJDAGNAMIDDAG
Nieuw: Op de voorlaatste vrijdag van de zomermaanden organiseren we een themafietstocht met start aan de bib ARhus op het Muntplein om 14u.
De eerste tocht gaat door op 22 mei 2015. Deelnemers zijn verzekerd door het GSF van
de Gezinsbond. Het is een uitgelezen kans voor mensen die op woensdagnamiddag niet
kunnen meefietsen. Zelfs mensen die geen lid zijn van de Gezinsbond kunnen meefietsen:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Dagritten: dagrit 1 op 17 juni 2015 naar Ieper met bezoek aan een passief huis, dagrit
2 op 5 augustus en dagrit 3 op 9 september 2015 waarvoor op beide data nog een
bestemming gezocht wordt. Bij slecht weer wordt de dagtocht één week uitgesteld.
Voor algemene info over de club: Familie T’Kint-Declercq tel. 051 25 10 56 of
tkint.declercq@skynet.be.
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GRENZELOZE PASSIE VOOR MUZIEK EN DANS.

Wat: Wereldfestival Izegem. 200 buitenlandse artiesten brengen ons het beste uit hun volkscultuur.
Wanneer: van donderdag 2 juli tot dinsdag 7 juli 2015.
Waar: In de concerthal op de parking van cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem.
Programma: Een gedetailleerd programma vindt u op www.wereldfestivalizegem.be.
Voordelen: Op vertoon van de lidkaart krijgen alle leden een korting van 1 euro via de
spaarterminal.
GOSA: Voor de namiddagvoorstellingen voor senioren op vrijdag 3 juli en dinsdag 7 juli
betaal je slechts y 11 in plaats van y 14. Bovendien krijg je nog y 2 korting via de spaarterminal op vertoon van je lidkaart. De reële inkomprijs
bedraagt dus
slechts
y 9.
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Tel.: 051 46 42 07
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WEBSITE ‘ONTBIJT JE FIT’LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
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ONDERGOED - NACHTKLEDIJ

kruiden@evonet.be
Wat is nu leuker
dan samen ontbijten, lekker en gezond,
eens
Ook en
voor
een maatje meer !
goed bewegen? Daarom organiseren onze plaatselijke
Gezinsbond-afdelingen al vele jaren ‘Ontbijt je fit’, een gezamelijk
ontbijt met aansluitend een deugddoende beweegactiviteit.
Speciaal voor deze fitte ontbijten werd een spikslinternieuwe
website gelanceerd. Je vindt er tips over gezond ontbijten
en goed bewegen. Ook kan je nagaan of er in jouw buurt een
‘Ontbijt je fit’-ontbijt plaats vindt.

www.schoenenetienne.be

Alles voor de thuischef
en levensgenieter
de allerleukste belevingswinkel
in de streek !

Brugsesteenweg 455
8800 Roeselare
051/49 50 10

Originele cadeautjes, BBQ’s,
buitenkeukens, kookboeken,
lifestyle accessoires,
keukenmaterialen, kruiden en
marinades, wijntoebehoren
... en zoveel meer.

www.noki.be
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fax. 051 27 28 71

Diksmuidsesteenweg 274 b1
8800 Roeselare
tel. 051 24 50 84
fax. 051 24 60 84

KBC Bank & Verzekering
Noordstraat 34
8800 Roeselare
tel. 051 23 51 00
fax. 051 23 51 01

Ooststraat 56
8800 Roeselare

sb.roeselare!standaardboekhandel.be
051/20.01.72
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WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

Met dank aan de voedingssponsors: Colruyt, Subel, Tiense Suikerraffinaderij,
Nestlé Belgilux nv, Vondelmolen en Vandemoortele Lipids nv.
Info: www.ontbijtjefit.be.
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Agenda
25-04-2015 t.e.m. 30-05-2015

Belgerinkel

04-05-2015

“Lentedagrit”

09-05-2015

“Dansibo verwent mama’s”

22-05-2015

“Fietstocht fietsclub”

23-05-2015

Gezinsactiviteit

31-05-2015

“Italiaanse Dansibo avond”

meimaand

“Lucky 7”

09-06-2015

Gosa gaat naar Antwerpen.

09-06-2015

Bio- en beeldentuin Loppem

13-06-2015

“Liefde is...de heren nodigen uit”

17-06-2015

1ste dagrit fietsclub

28-06-2015

“Cool”

02-07-2015 tot 07-07-2015
05-08-2015

Wereldfestival
2de dagrit fietsclub

voor leden van de Gezinsbond
afdeling Roeselare - centrum

www.gezinsbondroeselare.be
Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus
Jaargang : 46 - nummer 3
04 MEI 2015

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

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

WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Bondgenoten,
Er is momenteel niets gemakkelijker dan een
zwartgallig voorwoord te schrijven. Als we de
media mogen geloven is het allemaal kommer
en kwel en gebeurt er op deze planeet niets
meer dat deugt. Al die miserie zet zich vast in
ons onderbewustzijn en creëert een onbestemd gevoel van angst en onzekerheid.
Gelukkig is er nog de Gezinsbond om tegengas te geven en om oog te hebben voor al
het positieve dat (gelukkig maar) ook gebeurt. Niet dat de Gezinsbond geen oog heeft
voor al wat misloopt, maar terwijl de meeste
media alleen het negatieve sterk uitvergroten
om hun oplage op te smukken, probeert ‘De
Bond’ op een evenwichtige wijze problemen
te schetsen en vooral mogelijke oplossingen
aan te reiken.
Ondertussen kreunt de lente onder de barensweeën van de zomer. Maar vooraleer we
zover zijn staan er nog enkele mijlpalen en
voor sommigen struikelblokken te wachten.
In de eerste plaats een warm proficiat voor
onze communicanten (eerste of plechtige) en
voor hen die via het Lentefeest een volgende
stap in hun nog jonge leven zetten. Laat hen
met open vizier en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en zorg er voor dat ze

omringd en gedragen worden door mensen
die hen graag zien en die met hen het beste
voor hebben.
Voor hen, die zich nog door de examens en
proefwerken moeten worstelen, hopen we dat
hun inspanningen vrucht mogen dragen. Als
het niet meezit wensen we hen toch enkele
weken om te recupereren en met nieuwe
moed weer aan de slag te gaan of een studiekeuze te maken, die beter aansluit bij hun
talenten.
Stilaan komt ook de vakantie in zicht. Beste
mensen, jullie hebben die dubbel en dik
verdiend. Laat het dan echt een periode zijn
om de batterijen op te laden (en laat die van
jullie gsm, smartphone, tablet of andere gadgets asjeblief enkele weken rusten). Gebruik
die vrijheid om eens echt te doen, wat je
graag doet zonder jezelf weer te verstikken
onder prestatiedrang. Geniet met al je zintuigen van de komende zomer, van de plekken
die je bezoekt, van de natuur in al zijn pracht,
van de mensen waarvan je houdt en die van
jou houden. Gun jezelf de tijd om echt jezelf
te zijn en om aandacht te hebben voor de
mensen op je weg.
Dat gunt jullie van harte,                                                                                                           
Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond afdeling

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

LENTE-TOMBOLA met y 2200 prijzen in maart-april-mei 2015
Betaal met je lidkaart en WIN !!

Waar: zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: oefenavonden.
Wanneer:
op de volgende data:
Zaterdag 9 mei vanaf 20u.:
“We verwennen de mama’s van vandaag en morgen”
Kom genieten van de verrassing en van goeie dansmuziek!
Zondag 31 mei: We verwelkomen onze vrienden van Dansclub Saltare!! Geleid
bezoek aan Roeselare vanaf 14u30, samen genieten van koffie met taart en om 18u.
Italiaanse avond, aperitief en lekkere pizza die Carillon bij ons komt bakken,
vanaf 19u. dansavond. Inschrijven noodzakelijk zowel voor de wandeling als voor het
etentje! En dit voor 22 mei.
Zaterdag 13 juni vanaf 20u.: “Liefde is de... heren nodigen uit” met aanleren
van The Dirty Dancer.
Zondag 28 juni vanaf 19u30: We sluiten ons 48ste jaar “COOL” af en hangen onze
dansschoenen dan eventjes aan de haak tot 23 augustus voor onze jaarlijkse fietstocht
en heerlijke barbecue.
Noteer ook 5 september in jullie agenda, want dan is er onze Open Deur.
Iedereen van harte welkom op al onze activiteiten, alvast veel dansgroeten van het
Dansibo-team!

AAN ALLE “MADAMMEN OP DE FIETS”
Wat: Officiële data voor de lentedagrit, een 4-etappenrit van telkens ongeveer 20 km.
Wanneer: Maandag 4 mei 2015 of bij slecht weer??? Denken we niet aan!!
We starten om 9u. voor een dagje fietsen en hernemen de rit in en om de westhoek,
want weinigen konden er vorig jaar van genieten!!
Waar: We rijden via Koekelare tot en over Diksmuide naar Houthulst en terug.
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 en voldoende GEEL in de rangen!!
Vragen: C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of  
R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com.

“MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL”

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.

WEEK VAN DE OPVOEDING van 16 tot 23 mei 2015

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)

De hele meimaand kun je onze doorlopende presentatie LUCKY 7
bekijken in de centrale hal van CC De Spil. Op een ultra fullHDTV
tonen 45 KNIPOGERS hun inbreng voor de Week van de Amateurkunst.
www.knipoogje.be informeert je verder over onze activiteiten.

Opvoeden doe je niet alleen maar samen met de hele buurt.
Wat: Gratis gezinsactiviteit met leuke opdrachten en spelletjes, gezinswandeling van
ongeveer 2 km, doorlopend terrasje met randanimatie voor de kinderen.
Voor wie: Ouders met kinderen. Waar: speelpleintje geitepark
Wanneer: zaterdag 23 mei 2015 starten tussen 14u. en 17u.
Info: www.infopuntopvoeding.be.

CONSUMENTENWERKING
Wat: Namiddaguitstap naar Oudenburg: Rozentuin Lens & Romeins Archeologisch museum
met kruidentuin; met eigen wagens
Wanneer: zaterdag 13 juli 2013

Wat: Bezoek Red Star Line museum en havenrondvaart.
Wegens het grote succes organiseert Gosa Gewest Roeselare deze dagreis een 2de maal.
Programma: Busreis naar Antwerpen.
Voormiddag: bezoek aan het Red Star Line museum.
Middag: verzorgde lunch, aperitief en dranken (water, wijn of koffie) inbegrepen.
Namiddag: havenrondvaart met gids.
Terugreis zonder stop maar met een broodje en een drankje op de bus.
Thuis tussen 19u. en 20u.
Wanneer: Dinsdag 9 juni 2015.
Opstapplaatsen: Parking aan De Leest (Izegem): om 7u., parking Expo-Hallen (Roeselare): om 7u15. Prijs: y 58 pp.
Inschrijven: Bij Erna Vandevoorde: wilfried.verschoore@skynet.be of 0474 90 73 04
met vermelding opstapplaats.
Betaling: Het bedrag moet uiterlijk op dinsdag 19 mei op de rekening van Gezinsbond
vzw GOSA Gewest Roeselare staan: BE40 7310 2324 0363.

CONSUMENTENWERKING
Wat: Geleid bezoek aan bio- en beeldentuin in Loppem.
Wanneer: dinsdag 9 juni 2015 om 14u30 - prijs y 5.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Info en inschrijvingen: voor 2 juni bij Claire Persoon tel. 051 22 13 27 claire.
persoon@telenet.be of Nadine Vermeersch tel. 051 24 10 23
nadine-vermeersch@hotmail.com.

BESCHERM JE BABY, BEPERK HORMOONVERSTOORDERS

Ongeboren kinderen zijn extra gevoelig voor hormoonverstoorders. Als je zwanger
bent of zwanger wil worden, is het best de blootstelling aan deze stoffen te beperken. Ingewikkelde materie die om meer uitleg vraagt. En dat doet de Gezinsbond met de nieuwe brochure ‘Bescherm je baby, beperk hormoonverstoorders’.
De brochure legt uit waarom je hormoonverstorende stoffen
best mijdt tijdens de zwangerschap en geeft een aantal
makkelijk toepasbare tips.
Dit artikel is geproduceerd met de financiële steun van het
elke dag kans op fantastische prijzen. En aan het eind van de campagne komen daar
LIFE+ programma van DG Mileu van de Europese commissie.
nog eens tal van prijzen van de gemeente bovenop.
www.belgerinkel.be
www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/Childproof.aspx.

Van 25 april tot en met 30 mei 2015.
wordt deze lente weer extra leuk dankzij
Met Belgerinkel naar de winkel. Check op
www.belgerinkel.be. Klik op de naam van je
Elke afname van y 10 = kans op waardebon van y 10
stad, gemeente of district om te zien welke
handelaars alvast deelnemen.
Voor elk wat wils in de Belgerinkel-prijzenpot.
SECRETARIAAT
Belgerinkel reikt twee soorten prijzen uit:
Wie problemen heeft met lidkaart (waarmee je spaart) neemt contact op met de
LENTE-TOMBOLA met 2200 prijzen in nog in mei 2014
dagprijzen (aangeboden door Bond Beter Leefmilieu)
en gemeenteBetaal met je lidkaart
en WIN !!
Elke afname van y 10 = kans op waardebon van € 10
nationale ledendienst via ledendienst@gezinsbond.be.
prijzen (uitgereikt door de gemeente op het einde
van de campagne).
KK zomer 2013
44 nummer
3
Wie zijn bonnenboekje 2015 nog niet ontvangen heeft (door een lateJaargang
betaling
van
Onze prijzenpot is dit jaar goed gevuld, met nog meer prijzen dan vorig
7 mei 2013
de jaarbijdrage) kan altijd een exemplaar komen afhalen op ons secretariaat in de
jaar.
Hotelovernachtingen, ontbijtmanden, fietsaccessoires en prachtige
KNIPOOGJE foto
& multimedia
Lijsterstraat 12. Bel vooraf tel. 051 20 70 42 als je zeker iemand wil thuis vinden.
fietsen
vaneenMinerva.
DE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN duurt
bij KNIPOOGJE
volle maand!

KNIPOOGJE - WWW.KNIPOOGJE.BE

GOSA DAGREIS NAAR ANTWERPEN

TWEEDEHANDSBEURS 12 september 2015 van 14u tot 17u
Bent u minstens één jaar lid van de Gezinsbond Roeselare, dan kunt u een
standplaats op de tweedehandsbeurs van zaterdag 12 september 2015
in de Expo Roeselare reserveren
Inschrijven kan tot 30 juni door overschrijving van y 20 op de rekening
BE50 9730 9268 1918 van Vanhaesebrouck-De Schryver Pater Pirestraat 31
8800 Roeselare, met vermelding ‘Tweedehandsbeurs’ en je lidnummer 2015 + tel. nr.
Je ontvangt dan je inschrijvingsbewijs met beursreglement en standnummer
via e-mail. Stuur daarom meteen je mailadres door aan
2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com,
zoniet kunnen we je de nodige documenten niet opsturen.
Boventallige stortingen zijn de eerste deelnemers voor de volgende beurs.
Info: Mevr. Chr. Hollevoet, tel. 051 20 96 87 of
C. De Schrijver, tel. 051 22 03 05 of 2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com.

