SPIEGELTHEATER”32” rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

Wist u al dat u via www.gezinsbondroeselare.be alle recente informatie over onze
afdeling te weten kan komen? Neen? Dan is het hoog tijd om eens op de vernieuwde
website van de Gezinsbond afdeling Roeselare www.gezinsbondroeselare.be te surfen.
Ontdek er de diverse activiteiten die de plaatselijke Gezinsbond organiseert, het bestuur en de
dienstverlening van de Gezinsbond afdeling Roeselare, ... Nieuw is ook dat onze geregistreerde
leden sinds kort ook maandelijks op de hoogte gehouden worden via een digitale nieuwsbrief. U
ontvangt deze mailing nog niet? Registreer u snel via www.gezinsbondroeselare.be/inschrijvingnieuwsbrief en behoor binnenkort ook tot de bevoorrechte leden. Suggesties, vragen, problemen,
... omtrent de website of nieuwsbrief kan u mailen naar webmaster@gezinsbondroeselare.be

KORTINGEN OP DE LIDKAART
NMBS-passen (GO PASS - RAIL PASS - KEY CARD) 5% op de lidkaart.
LIJNKAART 10% op de lidkaart.
GSM kaarten 4% op de lidkaart.
CITYSCOOP (y 8,50) y 1,30 op de lidkaart - KINEPOLIS (y 10,50) y 2 op de lidkaart.
Meer info in het bonnenboekje of www.gezinsbondroeselare.be, ook rechtstreeks
reserveren via mail www.gezinsbond.be.

VALENTIJNSFEEST 2017
Waar: restaurant MUTCHA St. Alfonsusstraat 15.
Wanneer: Vrijdag 10 februari , zaterdag 11 februari 2014 om 20u. en
zondagmiddag 12 februari om 12u.
Prijs: y 55 p.p.
Reservatie: telefonisch via het nr. 051 20 96 87 en door overschrijving via rek.
BE87 0010 1639 4894 met vermelding van gewenste datum.
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coppa/wortel/linzen/munt/groene kruiden
Escalope
pastinaak/aardpeer/geplette aardappel

DamesDames- en
en jonge
jonge damesmode
damesmode
Chocolade
en Grand
Marnier
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
Mahieustraat
19
-- 8800
JanKoffie
Mahieustraat
19zoetigheden
8800 Roeselare
Roeselare
met zijn
Tel.
Tel. 051
051 20
20 33
33 50
50 -- e-mail:
e-mail: marie.julie@skynet.be
marie.julie@skynet.be

�
�
��
�
���
����
��
��

Exclusieve
en
Waters en aangepaste
wijnen inbegrepen
Exclusieve badmode
badmode
en accessoires
accessoires
van
van maat
maat 36
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

BLOEMEN
BLOEMEN
Omdat
Omdat attenties
attenties belangrijk
belangrijk zijn!
zijn!

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149
8800 Roeselare
051 62 90 41 - 0497 49 40Oostrem
50
Oostrem 66
8800
info@optieklunette.be
8800 Roeselare
Roeselare

Lingerie

ANTOINETTE
Manestraat
30 - 8800

Roeselare

Tel.
051 20 21 96

Corsetterie
- Nachtkledij
- Badkledij
 
  


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

KRISKRAS

NIEUW !! website gezinsbond Roeselare

Wat: EVERYBODY HAPPY !?
Wie herinnert zich Peter Degraef niet? De dubieuze huisdokter
uit de carnavalserie “Den elfde van den elfde”. Voeg daar
Lottie Hellingman bij en we hebben een professioneel toneelkoppel
van de bovenste plank. Zij brengen een realistisch verhaal over
leven en liefde dat iedereen - boven de 16 jaar - zal bekoren.
Laura heeft duizend vragen. Hij heeft op alles een antwoord.
Hij wil het klein en rustig. Zij liever groots en meeslepend.
Deze unieke theaterervaring is meteen een perfect nieuwjaarscadeautje.
Waar: Zaal OCAR Kerkplein Rumbeke.
Wanneer: Woensdag 25 januari en donderdag 26 januari 2017 om 20u.
Kaarten: Aan y 14, studenten y 11, VTP y 8. Onze leden krijgen 1 gratis drankbon
per gezin.
Bestellen: Bij Rik Sambaer. Info op www.spiegeltheater.be.
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare met vermelding van de naam van de besteller, de datum van de voorstelling(en) en jouw telefoon.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Nieuwjaarsoptreden ‘The Vanco Brothers’ + receptie.
Wanneer: donderdag 19 januari 2017 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum, Ieperstraat, 70.
Prijs: y 13/leden, y 16/niet-leden.
Inschrijven & betaling voor 9 januari bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be
of N. Vermeersch tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be.
Betaling via rek. IBAN BE03 7386 1324 0284 mededeling consumentenwerking.
Wat: Voordracht ‘De energiefactuur’.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Wanneer: donderdag 23 februari om 19u30.

DE “MADAMMEN OP DE FIETS” rijden 2017 tegemoet!
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KBC Bank & Verzekeringen
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28
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8800 Roeselare1
P005016

RIS
WINTER
RAS 2017
NIEUWSBRIEF

Aanbod: Samen fietsend de conditie op peil houden !
Wanneer: elke maandagmiddag, van zodra het weer een beetje meezit.
Start: Om 13u45 aan het kruispunt Westlaan/Molenstraat.
Parcours: Een lusrit van 30 à 40 km onder leiding van een interne fietsgidse.
Thuiskomst in deze donkere winterweken rond 16u45.
Inschrijven: Enkel vrouwen die lid zijn/willen zijn van de Gezinsbond.
Inschrijvingsgeld per kalenderjaar. Een persoonlijke ongevallenverzekering is verplicht !
Meer info via mail: riejadejo@gmail.com
of telefoon C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of R. De Jonghe tel. 051 20 73 17.

DAMES- en JONGE DAMESMODE
Dames- en jonge damesmode

2$ʦ22

Agenda
11-01-2017

Nieuwjaarsrit

12-01-2017

Start Dansibo

12-01-2017

Conditiegym heren

19-01-2017

The Vanco brothers

25 en 26-01-2017
27-01-2017

Everybody happy
Noorwegen

10, 11, 12-01-2017

Valentijnsfeest

11 en 12-02-2017

Ooggetuige 5

21-02-2017

Ons geheugen en vergeten

23-02-2017

‘De energiefactuur’

24-02-2017

Ijsland

04-03-2017

Tweedehandsbeurs

05-03-2017

Heuvels van de ronde

NIEUWSBRIEF

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 : 48- nummer 1
9 JANUARI 2017

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

TWEEDEHANDSBEURS 4 maart 2017 VAN 14u tot 17u

WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Bondgenoten,
Zoals elk jaar wensten we elkaar ook op 1 januari 2016 het allerbeste met op de eerste plaats
een goede gezondheid; 366 dagen later blijven
we beduusd achter met de scherven van 2016.
Het vuurwerk, waarmee we feestelijk het nieuwe
jaar 2017 instapten, werd weggeschoten door
de kogels in Istanboel en weggeblazen door de
springstof in Bagdad.
En toch blijft er ons niets anders over dan elke
dag weer opnieuw moedig de hand aan de ploeg
te slaan en er het beste van maken op dat stukje
van Moeder Aarde, dat ons is toevertrouwd.
Daarom blijven we elkaar een goede gezondheid wensen om te kunnen doen wat we graag
doen en om onze dromen waar te maken.
Daarom wensen we elkaar ook innerlijke VREDE
toe, om SAMEN te werken aan een leefbare
planeet, waar ruimte is voor ieders behoefte (en
niet alleen die van de MENS, maar ook die van
planten en dieren, kortom met alle leven, dat
we op deze aarde delen), maar niet voor ieders
hebzucht. Laten we
ophouden met elkaar te bestoken met haatmails
en mekaar de duivel aan te doen met het grote
gelijk van onze God(en), al dan niet met een
hoofdletter.

Laten we proberen in 2017 stappen te zetten om
meer MENS te worden, om RESPECT-vol om te
gaan met mekaar en met de schepping. En laten
wij vooral aan de Trumps, de Poetins, de Erdogans en de Kabila’s van deze wereld duidelijk
maken, dat de verdeeldheid, de machtswellust,
de corruptie en het egoïsme, dat zij ten toon
spreiden, niet onze keuze is. En dat geldt ook
voor de particratie, die in ons land - onder het
mom van democratie - de solidariteit ondermijnt
en de ongelijkheid in stand houdt en nog doet
aangroeien. Laat ons in 2017 iedere mens de
kans geven om zijn talenten te ontplooien en zo
als MENS te groeien ten dienste van de SAMENleving.
Dat het jaar 2017 MILD mag zijn voor ieder van
u en dat je niet bij de pakken blijft zitten in afwachting van het grote ‘Geluk’ met een hoofdletter ‘G’, maar dat je VREUGDE en WARMTE mag
vinden in de kleine ‘gelukjes’ (met een kleine ‘g’)
van elke dag.
Van harte, Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond
afdeling Roeselare-Centrum.

GOSA
Wat: “Ons geheugen en vergeten” door Michaël Portzky.
Waar: Zaal Don Bosco in de s’Gravenstraat 14
Wanneer: Dinsdag 21 februari om 14u.
Inkom: y 6 - zoek tijdig parkeerplaats !
Inschrijven: Tijdig bij Gerda Verhanneman - gerda.verhanneman@skynet.be gsm 0494 34 06 82.
Ooststraat 56
8800 Roeselare
ruime selectie katoen, tricot,
modestoffen, patronen en fournituren
Iepersestraat 199, Roeselare • www.stofopzolder.be

sb.roeselare!standaardboekhandel.be
051/20.01.72

openingsuren:
ma - vrij: 14 - 18u, dins en don: 14 - 22u, zat: 10 - 12u, 14 tot 18u

FIETSCLUB GEZINSBOND: FIETST 2017 OPTIMISTICH TEGEMOET.

RICHTLIJNEN!!!

Bent u minstens één jaar lid van de Gezinsbond Roeselare, dan kunt u een standplaats op de
tweedehandsbeurs van zaterdag 4 maart in de Expo Roeselare reserveren.
Inschrijven kan tot 22 februari 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 naam, lidnummer 2017 en
tel. nr. STUUR METEEN OOK JE E-MAILADRES door aan
2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com, zodat we je de nodige documenten kunnen 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
C. De Schryver (inschrijvingen), tel. 051 22 03 05 of 2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com.

DANSIBO www.dansibo.be - info@dansibo.be - tel. 051 20 82 56 - tel. 051 20 37 34
Dansibo 50ste dansjaar.
Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: De eerste lessen gaan van start vanaf
- basis cursus standaarddans op donderdag 12 januari om 21u. en
zondag 15 januari om 11u15.
- basis cursus Swingsolution op vrijdag 13 januari om 19u.
Overige lessen bekijken op www.dansibo.be. Inschrijven kan op de eerste
les of info@dansibo.be of 051/20 37 34 of 051/22 13 44 of 051/20 82 56.
Noteer alvast onze volgende oefenavond op 22 januari vanaf 20u., we
klinken samen op ons feestjaar en maken er een gezellige avond van !!
Zeker ook niet te missen “Diner dansant in domein De Vossenberg” op
11 maart 2017 !!
Ding verder mee om de gratis danscursus te winnen, door zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de oefenavonden, wie weet ben jij de gelukkige!
Alvast van harte welkom, swingende groetjes van het Dansibo-team !

SECRETARIAAT
Wie zijn bonnenboekje nog niet in de bus heeft gevonden mag altijd een exemplaar
komen ophalen in het secretariaat in de Lijsterstraat 12 te Roeselare. Wel lidkaart
2017 voorleggen en een telefoontje vooraf (tel. 051 20 70 42) zorgt dat je niet aan
gesloten deur staat.
Wie zich nog als vrijwillige medewerker wil melden doet dit voor het eind van deze
nieuwjaarsmaand aan voorzitter@gezinsbondroeselare.be.
Alles voor de thuischef
en levensgenieter
de allerleukste belevingswinkel
in de streek !

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
Meiboomlaan
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4646
4242
0707
Tel.: 051
Herborist
Natuurlijk
advies door apotheker
Herborist
Herborist
Noordstraat 5 - 8800
Roeselare - 051 20 95 87
Noordstraat
5
8800
Roeselare
20
95
8787
Noordstraat
5kruiden@evonet.be
Roeselare
051
Noordstraat
5- 8800
- 8800
Roeselare- 051
- -051
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LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
LINGERIE
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- BADMODE
LINGERIE
- CORSETTERIE
- BADMODE
ONDERGOED
- NACHTKLEDIJ
ONDERGOED
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NACHTKLEDIJ
Ook voor een maatje meer !
Ook
voor
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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
Patsy
optiek
optiek
optiek

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be
WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

www.schoenenetienne.be
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Uitgebreid gamma

Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
• 8800
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33 33
Roeselare
051051
24 24
10 10
43 43
• 8800
• Tel.
Wallenstraat
Roeselare

Bij het verschijnen van dit artikel zit het fietsjaar 2016 er op. En 2016 is goed geweest:
we hebben 46 wekelijkse ritten en 3 dagritten kunnen rijden.
Je staat versteld hoeveel kilometers je bij elkaar rijdt! We vonden tal van nieuwe locaties
voor de tussenstop. En dat is ons streefdoel: variaties op hetzelfde thema. We verwelkomen na nieuwjaar ook 2 nieuwe leden en doen bij deze een oproep naar “mannen met
ferme kieten” om aan te sluiten bij de club.
Kattebelletje: op 11 januari 2017 rijden we onze nieuwjaarsrit naar Ardooie.
Onze wensen voor 2017: wellicht een cliché maar voor iedereen een goede gezondheid
om jullie dromen waar te maken en om te doen wat je graag doet: fietsen, ...
Te onthouden: lunch in april 2017; dagritten in juli, augustus en september; koffie en
gebak in oktober 2017.
VIP’s in 2017: enkele leden vieren een speciale verjaardag en we laten deze verjaardagen niet zomaar voorbij gaan!
Fietskalender 2017: 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 11 januari 2017
van Robert. Ondertekenen en een klever aanbrengen en je kan naar de mutualiteit.
Voor info: 051 25 10 56 (familie T’Kint-Declercq) of tkint.declercq@skynet.be.
Vrijetijdspashouders y 9 ipv van de gebruikelijke y 16 als lidgeld.
“OOGGETUIGE 5”
Artistiek autisme met een KNIPOOGJE
Zaterdag 11 februari 2017 om 19u30 en zondag 12 februari 2017 om 14u30 en 17u.
CC De Spil - zaal Komedie - Roeselare
Unieke promotiepresentatie ‘projected images’ en lokale, nationale en
internationaal gelauwerde klankbeeldreeksen met still-video.
Een feest voor het oog - een balsem voor het hart.
Het rendez-vous voor foto- en videofans !
Gratis inkom !
of ontdek ons VIP arrangement op www.knipoogje.
voor y 6 p.p. - gezinsticket y 20 voor 4 pers.
reservatie via www.knipoogje.be, info tel. 051 20 70 42, ludo.kindt@knipoogje.be

KNIPOOGJE
Wat: KNIPOOGJE brengt i.s.m. ARhus “DE HEUVELS VAN DE RONDE”.
Fotograaf Bart Heirweg toont in zijn tweede boek ‘De Heuvels van de Ronde’ de Vlaamse
Ardennen in al hun pracht. De streek die hij zijn thuis noemt. Hier rijpte zijn liefde voor de
natuur en haar schoonheid. Hier ligt zijn ziel. Kom mee genieten van de prachtige fotoprojectie en de anekdotes die erachter schuilen.
Wanneer: zondagmorgen 5 maart om 10u30.
Waar: ARhus ‘Het verzonken Kasteel’.
Toegangsprijs: y 7 (leden Knipoogje gratis).
Inschrijven: www.arhus.be/kalender, tel. 051 69 18 00 of aan de balie van ARhus.

REISWIJS
Reiswijs laat u kennis maken met een bepaalde streek en reiservaring.
Wij nodigen UIT naar de clubstudio van Knipoogje, Kokekaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Op vrijdagnamiddag 27 januari om 14u30 verkennen we NOORWEGEN via het traject van een
pakketboot in de presentatie van Dirk Vanrampelberg.
Op vrijdag 24 februari om 14u30 vertelt Kristin Streiz haar ervaringen in IJSLAND aan de hand
van geprojecteerde foto’s die op zichzelf al een belevenis zijn. Je komt gratis kijken enkel als je
vooraf inschrijft bij ludo.kindt@knipoogje.be of via tel. 051 20 70 42.

