VAKANTIEINFO

De hele meimaand kun je onze doorlopende presentatie HIGH 5 bekijken in de
centrale hal van CC De Spil. Op een UHDTV van 4K tonen 45 KNIPOGERS hun inbreng voor de Week van de Amateurkunsten.
www.knipoogje.be informeert je verder over onze activiteiten.

KRISKRAS

VOLG KNIPOOGJE OP WWW.KNIPOOGJE.BE
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Ben je op zoek naar een leuke, sportieve of ontspannende vankantie met je vrienden
of het hele gezin? Bij deze dochterorganisaties krijg je korting als lid van de Gezinsbond.
Bij Gezinsvakantie-Famaliatours vind je een grote keuze aan kind- en gezinsvriendelijke vakanties.
�� KNIPOOGJE
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speelt zijn PLAY-OFF (clubwedstrijd) in ‘Het verzonken van Kasteel’ van
De Gezinssportfederatie (GSF), de sportdienst van de Gezinsbond, organiseert
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ARhus. Op vrijdagavond 3 juni om 19u.30 zijn alle belangstellenden welkom om
actieve vakantieformules voor gezinnen, eenoudergezinnen, 50-plussers en grootou������������������������������������
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mee te zoeken naar de beste fotografen.
Variatie
en verrassingen gegarandeerd.
ders met kleinkinderen.
De AFYA, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond, vind je jeugdvakanties voor
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LIJNKAARTEN
De
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kinderen en jongeren rond thema’s zoals avontuur, dieren, sport & taal, sportkicks,
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waterfun én je kan er ook een opleiding tot animator volgen.
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De Gezinsbond heeft met De Lijn een
overeenkomst
bereikt
om op de Lijnkaarten
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(10 ritten) een spaarkorting van 10% te geven.
Deze korting geldt voor alle leden ����2���
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van de
Gezinsbond. Een lijnkaart met spaarkorting kan je aankopen bij de plaatse“ELKE
www.belgerinkel.be
lijke
verantwoordelijke
van de ������(���
Gezinsbond.��.��������
Je betaalt de gewone
prijs van 14
euro
elke dag kans op fantastische prijzen. En aan het eind van de campagne komen daar
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����� DAG FIETSEN, ELKE DAG WINNEN”
nog eens tal van prijzen van de gemeente bovenop.
en krijgt y 1.40
in je online portemonnee. De
Lijnkaart is 50% goedkoper dan een
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Van 30 april tot en met 4 juni 2016
ticketje dat je ��)��������2�����(��)���
in de bus koopt. De Lijnkaart is geldig op alle bussen en trams van
����������������
wordt deze lente weer extra leuk dank zij
De Lijn. Verkoopadressen vind je in het bonnenboekje!
‘Met Belgerinkel naar de winkel”.
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Check op www.belgerinkel.be.
WEST-VLAANDERENS MOOISTE
Klik op de naam van je stad of gemeente
,��.�������� �)�������������������2��
om te zien welke handelaars alvast deelnemen.
De Gezinsbond gewest
Roeselare neemt op
���������������������
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Voor elk wat wils in de Belgerinkel-prijzenpot.
27
en
28
augustus
deel
aan
West-Vlaanderens
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mooiste,
een fietstocht in en rond Roeselare.
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Het
gewest
een stopplaats
voor de
LENTE-TOMBOLA met 2200 prijzen in nog in mei 2014
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Betaal met je lidkaart en WIN !!
Elke afname van y 10 = kans op waardebon van € 10
nodige spijs en drank en animatie.
NIEUWE WINKEL: STOF OP ZOLDER
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8800 Roeselare1
P005016

RIS
ZOMER
RAS 2016
NIEUWSBRIEF

TWEEDEHANDSBEURS nu op facebook

Stof op Zolder is zowel een online shop
als een fysieke winkel in Roeselare.
Iepersestraat 199 8800 Roeselare.
info@stofopzolder.be.
Ma, woe en vrijdag 14u.-18u.
Di en donderdag 14u.-22u.
Za 10u.-12u. en 14u.-18u.

www.facebook.com/gezinsbondroeselare

DamesDames- en
en jonge
jonge damesmode
damesmode
van
van maat
maat 36
36 tot
tot 44
44 en
en van
van maat
maat 46
46 tot
tot 56
56

MM AA RR II EE

JJ UU LL II EE

Jan
Jan Mahieustraat
Mahieustraat 19
19 -- 8800
8800 Roeselare
Roeselare
Tel.
Tel. 051
051 20
20 33
33 50
50 -- e-mail:
e-mail: marie.julie@skynet.be
marie.julie@skynet.be
Exclusieve
Exclusieve badmode
badmode en
en accessoires
accessoires
van
maat
36
van maat 36 tot
tot 56
56 (A-H)
(A-H)

Westlaan 68-70
WESTLAAN
WESTLAAN 68-70,
68-70,
8800 ROESELARE
8800
8800 ROESELARE
ROESELARE
051 2084
84 55
TTT
051
051 20
20 84 55
55
051 2421
21 36
FF F
051
051 24
24 21 36
36
info@bloementine.be
www.bloementine.be
www.bloementine.be
www.bloementine.be

Lingerie

ANTOINETTE

SECRETARIAAT

Wie problemen heeft met de lidkaart (waarmee je spaart) neemt contact op met de
nationale ledendienst via ledendienst@gezinsbond.be
Wie zijn bonnenboekje 2016 nog niet ontvangen heeft (door een late betaling van
de jaarbijdrage) kan altijd een exemplaar komen afhalen op ons secretariaat in de
Lijsterstraat 12. Bel vooraf tel. 051 20 70 42 als je zeker iemand wil thuis vinden.

Dames- en jonge damesmode
van maat 36 tot 44 en van maat 46 tot 56

MARIE

JULIE

Jan Mahieustraat 19 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 33 50 - e-mail: marie.julie@skynet.be
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Manestraat
30 - 8800

Roeselare

Tel.
051 20 21 96
BLOEMEN

BLOEMEN
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Corsetterie
- Nachtkledij
- Badkledij
Omdat
 
  

Omdat attenties
attenties belangrijk
belangrijk zijn!
zijn!
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WESTLAAN 68-70,
KBC Bank & Verzekeringen
Hoogleedsesteenweg 149
8800 Roeselare
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051 62 91 41 - 0497 49 40Oostrem
50
Oostrem 66
8800
info@optieklunette.be
8800 Roeselare
Roeselare

8800 ROESELARE

Hof
Hofvan
van‘t‘tHenneken
Henneken123
123--8800
8800Roeselare
Roeselare--tel.
tel.051
051222261618383
www.schoenenbema.be
www.schoenenbema.be

30-04 tem 04-06-2016
meimaand

Belgerinkel
HIGH 5

12-05-2016

Tuinbezoek + kookles

14-05-2016

Dansibo oefenavond

21-05-2016

Tutjesboom

29-05-2016

Dansibo oefenavond

03-05-2016

Play-off

11-06-2016

Dansibo oefenavond

22-06-2016

Dagrit 1 fietsclub

24-06-2016

Cassel

26-06-2016

Dansibo oefenavond

10-08-2016

Dagrit 2 fietsclub

27en28-08-2016

West-Vlaanderens Mooiste

NIEUWSBRIEF

Exclusieve badmode en accessoires
van maat 36 tot 56 (A-H)

Westlaan 215 - 8800
Roeselare
T 051
20 84 55
F 051 24 21 36
tel.
051
27
28
70
BLOEMEN
www.bloementine.be
e-mail:attenties
roeselare.west@kbc.be
Omdat
belangrijk zijn!

Agenda

voor leden van de Gezinsbond
afdeling Roeselare - centrum

www.gezinsbondroeselare.be

Lingerie

ANTOINETTE
Verzekeringskantoor INSURO

bvba

Polenplein
- 8800
Roeselare
Manestraat20/1
30 - 8800
Roeselare
tel. 051 20Tel.
57051
55 20
- fax
051 24 46 94
21 96
alexander.rosseel@verz.kbc.be
Corsetterie
- Nachtkledij - Badkledij

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus
Jaargang : 47- nummer 3
02 MEI 2016

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

WOORD VAN DE VOORZITTER

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

Beste Bondgenoten,

Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: Oefenavonden.

We hebben te vroeg victorie gekraaid. De lente
heeft gekozen voor loopbaanonderbreking en al
bibberend kijken we uit naar betere (en vooral
warmere) dagen. Als het zo blijft, zullen veel
communicantjes, vormelingen en lentefeestelingen hun feest mogen vieren in hun skipak of een
slobbertrui in plaats van in een fleurig kleedje of
een stoere jongens-outfit.
Maar goed, we weten al sinds duizenden jaren,
dat we op de natuur kunnen rekenen en dat we
vroeg of laat toch iets krijgen dat op een zomer
lijkt. We kunnen ons alleen maar neerleggen bij
de bokkensprongen die de natuur maakt.
Wat de mensen ondertussen uitspoken, overtreft
alle ziekelijke verbeelding. Wat op 22 maart in
Brussel gebeurde door een drietal dolgedraaide
terroristen is pure waanzin en grenst aan het
krankzinnige. Laat ons hopen, dat onze overheid
zijn verantwoordelijkheid neemt en dat de oppositie constructief meewerkt in plaats van zich
met woordspelletjes bezig te houden en daarmee
kostbare tijd te verliezen. We mogen er toch op
rekenen dat onze politici alles in het werk stellen
om onze veiligheid (die nooit 100 % kan zijn) te
verzekeren en herhaling te voorkomen.
We kijken natuurlijk uit naar de komende dagen.
En er is alle reden om feest te vieren: onze
jongeren bijten de spits af (zie hierboven). Zij
beleven als het ware een kantelmoment in hun
leven van waaruit ze hoopvol en met gespannen
verwachting naar de toekomst kunnen kijken.
Moederdag en Vaderdag volgen dan elkaar op en
we mogen de mensen die ons in het leven hebben gezet welgemeend en hartelijk vieren. We
mogen ze gerust eens in de bloemetjes
(het mag ook een fles wijn zijn) zetten.
Onze jongeren zien ondertussen al van verre de

(calvarie)berg van de examens opduiken. We
wensen hen alvast succes en we hopen dat hun
inspanningen beloond worden met een lang en zalig verlof. En degenen, die pech hebben of die nog
een tandje moeten bijsteken, wensen we toch een
paar mooie weken om dan met frisse moed een
nieuwe en ditmaal gelukte poging te wagen.
In deze tijden van stress, spanning, kalmeringsmiddelen, druk-druk-druk en sociale media, die ons
continu bezighouden, hoop ik dat jullie in de loop
van de komende maanden toch de tijd vinden,
om enkele weken te genieten en om een stuk
van jezelf terug te vinden. Ik hoop op een lange,
ouderwetse zomer, met aangename temperaturen, die niet direct in het Guinness-recordboek
thuishoren . En dan mag een fikse regenbui op tijd
en stond er voor zorgen dat op het einde van het
jaar de groenten en de aardappelen nog betaalbaar blijven, want niet iedereen kan op verlof naar
Panama of de Maagdeneilanden (daar zorgt onze
regering wel voor).
Wat de weervoorspellers of buienradar ook voor
ons in petto hebben, maak tijd voor wat voor jou
echt belangrijk is. Loop jezelf tijdens je verlof
niet voorbij en verlies jezelf niet in moetens of in
zinloze drukte. Maak tijd voor de mensen die veel
voor jou betekenen en zorg er voor dat je ook
wat tijd vindt voor jezelf. Tijd om stil te staan bij
de manier waarop je nu je leven leeft. Tijd om
ook voor jou de balans op te maken en om uit te
maken of je leven nog wel in evenwicht is en of je
niet meer ruimte moet geven aan rust, stilte, het
spirituele. Stap even uit de ratrace van altijd maar
meer en leer opnieuw de waarde van het woord
GENOEG appreciëren.
Dat wenst jullie van harte,
Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond afdeling
Roeselare-Centrum.

De Gezinsbond staat zoals altijd tot uw
dienst: kijk maar even in ons aanbod of op
onze verschillende websites
www.gezinsbondroeselare.be,
www.gezinsbondgewestroeselare.be,
www.gezinsbond-wvl.be en
www.gezinsbond.be.

Ooststraat 56
8800 Roeselare

sb.roeselare!standaardboekhandel.be
051/20.01.72

- Zaterdag 14 mei vanaf 20u.: Op de vooravond van Pinksteren laten
wij de “Vlam in de pan swingen” met aandacht voor Boogie, Disco en
Swing-Solution!
- Zondag 29 mei vanaf 19u30: “Tropical Night” met aanleren van de dans
die reeds méér dan 40 jaar door jong en iets minder jong bij Dansibo gedanst
wordt met plezier “De Samba Modedans”!!
- Zaterdag 11 juni vanaf 20u.: We toosten met de papa’s maar zorgen voor
zijn veiligheid onder het motto “Dames aan het stuur”!
- Zondag 26 juni vanaf 19u30: “Twee plus twee blijft twee”...Cursisten en
clubleden mogen gerust een koppel vrienden of kennissen meebrengen, voor
deze avond mogen ze uitzonderlijk gratis binnen, een uitstekende manier
om kennis te maken met onze dansclub. Alvast heel hartelijk welkom en veel
dansplezier!
We hangen dan onze dansschoenen aan de haak om te genieten van de
vakantie!
!!MAAR WE ZIJN ER TERUG OP ZONDAG 28 AUGUSTUS!!
Noteer deze datum zeker in jullie agenda, want we plannen een
heuse dag-fietstocht om ons 50ste dansjaar op gang te trekken!
Het wordt het begin van een feestelijk jaar !
Alle verdere info op www.dansibo.be
Swingende dansgroetjes van het Dansibo-team!!!

DE FIETSCLUB VAN DE BOND HEEFT DEZE ZOMER VEEL TE BIEDEN
Fluo-hesje: Iedereen van de groep beschikt over een fluo-hesje van de Gezinsbond. We
“vallen op” langs de weg wat de bedoeling is.
Dagritten 2016: Dagrit 1 op 22 juni, dagrit 2 op 10 augustus en dagrit 3 op 21 september. De bestemmingen zijn achtereenvolgens Ieper, Wingene en Jonkershove.
Deze ritten zijn nooit langer dan 65 km. Dagrit 1 en dagrit 3 worden een week later gereden
indien het op de geplande dag slecht weer is.
Info dagritten: Alle gedetailleerde info voor de eerste dagrit vind je eind mei in jouw
brievenbus of krijg je via mail.
Startplaats en uur: Brantano-winkel op de hoek van de Westlaan en de Molenstraat op
woensdag om 14u.
Info over de club: Familie T’Kint-Declercq tel. 051 25 10 56 of
tkint.declercq@skynet.be.

de allerleukste belevingswinkel
in de streek !

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
Tel.: 051 46 42 07
Tel.: 051 46 42 07

LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
ONDERGOED - NACHTKLEDIJ
ONDERGOED - NACHTKLEDIJ
Ook voor een maatje meer !
Ook voor
maatje meer !
uitz.een
combiné’s

Brugsesteenweg 455
8800 Roeselare
051/49 50 10
www.noki.be

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

Zwangerschapswinkel
gespecialiseerd in borstvoeding
Wallenstraat 15 - 8800 Roeselare
www.mamado.be

Patsy
optiek
optiek

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be
WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

www.schoenenetienne.be

Wat: Tuinbezoek + kookles ‘Koken met eigen kweek’.
Wanneer: donderdagnamiddag 12 mei 2016.
Waar: ‘de groene hemel’ in Jonkershove.
Prijs: y 17.
Inschrijving en betaling: vóór 30 april bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27, claire.
persoon@telenet.be of N. Vermeersch tel. 051 24 10 23
�(�J.(127$?��+ 3��(�
nadine-vermeersch@hotmail.be.
Wat: Daguitstap bezoek Cristallerie d’Arques, Koolzaadolieperserij &
A,��20�1��17�.�����������
Tuin Wouwenberghof (Cassel).
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Wanneer: vrijdag 24 juni 2016.
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Prijs: y 54. Inschrijving en betaling: vóór 15 juni.

FIETS MEE MET DE “MADAMMEN OP DE FIETS”
Een groep luimige vrouwen fietst elke maandag van 13u45 tot
Zin om aan te sluiten? Er kan er nog wel ééntje bij!!
Enkel regen of winterse gladheid houdt ons tegen.
Startplaats: Hoek Westlaan/Molenstraat.
Contact: Schrijf in C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of
R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com.

INHULDIGING: De tutjesboom van Roeselare
Waar: Noordhof, ter hoogte van de Kattenstraat.
Wanneer: Zaterdag 21 mei 15u.-16u.
“Voel je je al groot? Zo, dat je al alles kan?
Heb je misschien geen tuutje meer nodig dan.
Kom, en hang hem in onze boom.
Klaar voor de grote jongens- of meidendroom!
Gezinsraad Roeselare.

MAAK JE BABYSIT-AFSPRAKEN DIGITAAL
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Maak je baby-afspraak digitaal bij de Gezinsbond.
���������� ��������������
�������������%#����������
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.

INFOPUNT OPVOEDING
Alles voor de thuischef
en levensgenieter

Herborist
Natuurlijk advies
door apotheker
Herborist
Noordstraat 5 - 8800
Roeselare - 051 20 95 87
Noordstraat
5
8800
Roeselare
0512020
Noordstraat kruiden@evonet.be
5 - 8800 Roeselare - -051
9595
8787
kruiden@evonet.be
facebook.com/DeKruidenmozaiek

CONSUMENTENWERKING

Donderdag gesloten
Donderdag gesloten

St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92
St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92

Service en kwaliteitService
is er troef.
gamma.
en Uitgebreid
kwaliteit is
er troef
ServiceOvervloeiende
en kwaliteitService
is er
troef.
Uitgebreid
gamma.
glazen
garantieis
enmet
kwaliteit
er troef
Uitgebreid
gamma
Overvloeiende glazen met garantie

Uitgebreid gamma

Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43

Theater ‘Schuchtere stappen’.
Wanneer: vrijdag 20 mei 2016 om 20u.
Theatergezelschap: Route 33. Plaats: CC De Spil.
Prijs: gratis inschrijven: infopuntopvoeding@roeselare.be of via welzijnshuis 051 80 59 00.

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

LENTE-TOMBOLA met y 2200 prijzen in maart-april-mei 2016
Betaal met je lidkaart en WIN !!

2016

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

