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

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

Jaargang : 48- nummer 3
8 MEI 2017

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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ZOMER
2017

KBC Bank & Verzekeringen
Westlaan 215 - 8800 Roeselare

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

Verzekeringskantoor INSURO bvba

Polenplein 20/1 - 8800 Roeselare
tel. 051 20 57 55 - fax 051 24 46 94

alexander.rosseel@verz.kbc.be

CONSUMENTENWERKING ROESELARE 
Wat: Daguitstap met bus i.s.m. tuinhier: bezoek ‘Grootmoeders koffie’ te Gullegem: 
koffiebranderij, museum, proevertje & kruidenkwekerij Claus, Kruishoutem: rondleiding 
met gids in kruidentuin & serre. Afronding met proevertje.
Wanneer: Dinsdag 16 mei 2017.
Prijs: y 58 (all-in). Vertrek om 9u. aan de Expohallen.
Inschrijven & betaling ten laatste vóór 8 mei bij Cl. Persoon 
tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of N. Vermeersch 
tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be. 

DAMES- en JONGE DAMESMODE
maat 36 tot 44 en gespecialiseerd in maat 46 tot 56

Jan Mahieustraat 19 - 880 Roeselare (vlakbij het Pieter de Coninckplein)
T 051 20 33 50 - F 051 20 52 68 - MAIL marie.julie@skynet.be

www.mariejulie.be
Open: 10u tot 12u en van 13u30 tot 18u (za doorlopend van 10u tot 18u) 

gesloten op zondag en maandagvoormiddag

Volg KNIPOOGJE op www.knipoogje.be
De week van de amateurkunsten duurt bij KNIPOOGJE een volle meimaand lang !!!
In de centrale hal van CC De Spil vind je onze bijdrage gepresenteerd op een 4K 
UHDTV van 92 inch. Geniet van de doorlopend vertoonde foto’s van 37 knipogers.
Het werkjaar ronden wij af met de play-off clubwedstrijd op vrijdagavond 2 juni in ‘het 
verzonken kasteel’ van ARhus. Daar wordt ook de Stefaan Beelprijs toegekend op 
zondagmorgen 18 juni. Komen meekijken mag altijd... als je maar de kriebel voelt!

29-04 tem 11-06-2017 ‘Geboorterituelen in beweging’

08-05-2017 ‘Madammen op de fiets’

13-05-2017 ‘Dansibo oefenavond’

16-05-2017 ‘Typisch tieners’

16-05-2017 Daguitstap consumetenwerking

28-05-2017 ‘Dansibo oefenavond’

30-05, 06-06, 13-06-2017 ‘Een thuis in twee huizen’

10-06-2017 ‘Dansibo oefenavond’

18-06-2017 ‘Knipoogje Stefaan Beelprijs’

25-06-2017 ‘Dansibo oefenavond’

29-06 tem 04-07-2017 ‘Wereldfestival Izegem’

12-07-2017 ‘Zomeracticiteit fietsclub’

20-08-2017 ‘Zomeracticiteit fietsclub’

www.gezinsbondroeselare.be

“TYPISCH TIENERS” 
Een must voor ouders en grootouders van puberende tieners.
De puberteit van je kroost? Een bijzonder pittige periode. Eén waarbij zoveel op je af-
komt, dat je af en toe het noorden kwijt raakt. Typisch Tieners is gebaseerd op BOTsing, 
het magazine van de Gezinsbond voor ouders met tieners. Sarah Van Gysegem loodst je 
door de turbelente tienertijden met herkenbare verhalen, praktische tips en adviezen van 
deskundigen.
Wanneer: dinsdag 16 mei om 20u. Waar: Gezinscentrum, Ieperstraat 70.
Inschrijven noodzakelijk via info@gezinsbond-wvl.be of tel. 051 22 21 27 en beperkt in 
aantal ! Inkom aan de ingang te betalen: y 5 leden, y 8 niet-leden.
Info: www.gezinsbond.be/typischtieners.

NIEUWE WINKEL MET KORTING

 
 
Wanneer : dinsdag 16 mei om 20u.  
Waar : Gezinscentrum Iepersestraat 70.  
Inschrijven noodzakelijk en beperkt in aantal ! 
Inkom aan de ingang te betalen: € 5 leden, € 8 niet-leden. 
info : info@gezinsbond-wvl.be. 
 
Nieuwe winkel 
 

 
 

DE FIETSCLUB VAN DE GEZINSBOND STELT ZIJN ZOMER ACTIVITEITEN VOOR 

 
Wekelijkse ritten : Nu het zomer wordt, zijn onze wekelijkse woensdagritten iets 
langer d.w.z. ongeveer 38 km. 
Trajecten : we fietsen langs landelijke wegen, zoeken naar nieuwe stopplaatsen en 
mijden zoveel mogelijk steile hellingen.  
Startplaats : hoek Westlaan-Molenstraat om 14u. 
Activiteiten zomer 2017 : een eerste dagrit op 12 of 19 juli en nog 2 geplande 
dagritten resp. op 16 augustus en op 27 september met start om 9u. op de gewone 
startplaats. We zoeken volop naar nieuwe locaties in de 4 windrichtingen. 
We zijn jarig in 2018 : Volgend werkjaar wordt een fietsjaar met een kroontje. 
Hou  vanaf september 2017 onze bijdrage in KrisKras in de gaten want we willen 
deze verjaardag met de nodige toeters en bellen vieren.  
Info en inschrijven: kan altijd bij Robert en Marianne op tel. 051 25 10 56 of via 
email : tkint.declercq@skynet.be. 

 

Over het boek 'Opgroeien in stukjes'/ An Candaele/ Uitgeverij Bibliodroom 

 

 ‘Opgroeien in stukjes’/An Candaele/Uitgeverij Bibliodroom

 
 
DANSIBO www.dansibo.be- info@@dansibo.be –tel.051 22 13 44 -051 20 37 34 
 
Waar : Zaal Ter Beke Gitsestraat 287 
Wat :oefenavonden 
 
      *Zaterdag  13 mei vanaf 18u30 “Una serata  Italiana”met lekkere pizza à volonté !”(Inschrijven  
         noodzakelijk voor 7 mei) en aansluitend dansavond met lekkere verrassing voor alle mama’s! 
      *Zondag 28 mei vanaf 19u30 :’Dringend herhalen van alle aangeleerde modedansen!” 
      *Zaterdag 10 juni vanaf 20u: We herhalen de “Sunshine “ en vergeten ook de papa’s niet! 
      *Zondag 25 juni vanaf 19u30 :”THE WINNER IS ?” vanavond weten we wie de winnaar is  
         van de gratis danscursus ,alvast proficiat !! 
   We hangen dan onze dansschoenen aan de haak om te genieten van de vakantie, 
               MAAR WE ZIJN ER TERUG OP ZONDAG 27 AUGUSTUS   
                        VOOR DE FIETSTOCHT EN BBQ !! 
Noteer ook de volgende data in jullie agenda :Zaterdag 9 september OPEN DEUR  
                                                                                  Zaterdag 16 september :Academische zitting 
                     Swingende dansgroeten van het Dansibo-team !!! 
 

GEBOORTERITUELEN IN BEWEGING
Wat: Allerhande rituelen rond geboorten, geïnspireerd door wetenschap, 
geloof en bijgeloof. Deze rituelen werden samengebracht met verschillende 
partners.
Waar: In de Magdalenakerk in Brugge.
Wanneer: Van donderdag 29 april tot zondag 11 juni 2017.
Toegang: Gratis.
Info:  Zie https://gezinsbond.be/hallobaby en/of https://www.hallobaby.be/informatie.expo.

Lezers van De Bond konden jarenlang de ervaringen van An Candaele met het opgroeien 
van haar zoon en dochter - die toen tieners waren - volgen in columns. Soms twijfelend, 
soms vol vertrouwen passeerden groot en klein geluk en zorgen de revue. Hier een 
vleugje weemoed, daar een humoristische noot, alles wat een ouder meemaakt verpakt 
in pretentieloze, warme en o zo herkenbare stukjes. Voor het boek ‘Opgroeien in stukjes’ 
werd een selectie gemaakt vaneerder verschenen columns, die werden aangevuld met 
nieuwe stukjes over de periode ervoor (peuter, kleuter, lagere school) en erna (de kinde-
ren die het huis uitgaan). Het resultaat is een boek met als titel ‘Opgroeien in stukjes’ 
waaring het hele traject van geboorte tot het uitvliegen van het kroost aan bod komt.

Beleef zomerse avonturen in de Ardennen en aande kust
De zomer zit boordevol plezier! Avonturenparcours, natuuractiviteiten met onze ranger, 
kindershows en animatie-, roofvogelshows én tal van andere in- en outdoor activiteiten.
Spetterende actie voor de kinderen en heerlijke rust voor (groot)ouders !
Geniet nu van 10% vroegboekkorting. Vanaf 150 euro p.p. voor 3 dagen/2 nachten in 
halfpensioen (te boeken voor in de periode 1 juli t.e.m. 
31 augustus 2017). Daarbovenop krijg je 5% spaarkorting 
op je lidkaart van de Gezinsbond. 
Boek snel via tel. 07 815 61 00 of contactcenter@vayamundo.be.

Website gezinsbond Roeselare
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.gezinsbondroese-
lare.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.gezinsbon-
droeselare.be/inschrijving-nieuwsbrief en behoor binnenkort ook tot de bevoorrechte leden. 
Suggesties, vragen, problemen, ... omtrent de website of nieuwsbrief kan u mailen naar web-
master@gezinsbondroeselare.be



Donderdag gesloten
Service en kwaliteit is er troef
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WOORD VAN DE VOORZITTER DANSIBO www.dansibo.be - info@dansibo.be - tel. 051 20 82 56 - tel. 051 20 37 34

Beste Bondgenoten,

Woensdag 3 mei 2017 rond 10 uur in de voor-
middag: een druilerige regen en een wandeling 
door een doods en verlaten Roeselare. Wat een 
contrast met de bruisende stad op een zonnige 
marktdag! Zelfs de natuur houdt zijn adem in en 
probeert zich te herpakken na een kurkdroge en 
onaangenaam koude maand april. Maar Frank 
en Sabine komen ons ter hulp: het weer staat op 
kantelen en na nog enkele frisse regendagen is 
er beterschap in zicht. Gelukkig wordt de troos-
teloze regen meer dan gecompenseerd door een 
eindeloze variatie van fris groen.

Laten we ons maar spiegelen aan de zeldzaam 
moedige vogel achteraan in de tuin, die er toch 
de moed inhoudt en zijn deuntje blijft zingen (al 
klinkt het toch wat waterachtiger dan gewoon-
lijk). Want het leven gaat verder, los van alle 
(echte of opgeblazen) crisissen in eigen land 
of daarbuiten. De natuur volgt zijn eigen ritme 
(alhoewel met horten en stoten, een beetje zoals 
de processie van Echternach) en wij kijken uit 
naar de beloftevolle komende maanden. 

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

Zaterdag 13 mei vanaf 19u30: “Una serata Italiana” met lekkere pizza à 
volonté ! (Inschrijven noodzakelijk voor 7 mei) en aansluitend dansavond met 
lekkere verrassing voor alle mama’s!
Zondag 28 mei vanaf 19u30.: Dringend herhalen van alle aangeleerde mo-
dedansen!
Zaterdag 10 juni vanaf 20u: We herhalen de “Sunshine” en vergeten ook de 
papa’s niet!
Zondag 25 juni vanaf 19u30: “THE WINNER IS ? “ vanavond weten we wie de 
winnaar is van de gratis danscursus, alvast proficiat !!
We hangen dan onze dansschoenen aan de haak om te genieten van de 
vakantie.
Maar we zijn er terug op zondag 27 augustus voor de fietstocht en bbq !!
Noteer ook de volgende data in jullie agenda :
- Zaterdag 9 september OPEN DEUR.
- Zaterdag 16 september: Academische zitting.
Swingende dansgroeten van het Dansibo-team !!!
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uitz. combiné’s

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

WALLENSTRAAT 24
8800 ROESELARE

www.schoenenetienne.be

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

sb.roeselare standaardboekhandel.be  
051/20.01.72

Ooststraat 56
8800 Roeselare

ruime selectie katoen, tricot, 
modestoffen, patronen en fournituren

Iepersestraat 199, Roeselare • www.stofopzolder.be

openingsuren:

 ma - vrij: 14 - 18u, don: 14 - 22u, zat: 10 - 12u, 14 - 18u

Aan alle “MADAMMEN op de fiets”
Wat: Officiële data voor de lentedagrit: een 4-etappenrit van telkens +/- 75 km.
Wanneer: Maandag 8 mei 2017 of bij regen ??? 22 mei, 14 dagen later !!
We starten om 9 u. voor een schitterende, terras-rijke fietstocht van 75 km.
Waar: We rijden via Meulebeke naar de Poelberg in Tielt, en verder langs de 
Balikouter naar een Leie-terras in St. Baafs-Vijve. Na de middag fietsen we terug via de Leie
naar Ingelmunster-Izegem om na 75 km, moe maar voldaan thuis te komen !!
Doen: Breng je fiets tiptop in orde of laat die nakijken:
- GOEDE banden, stevig opgepompt.
- Batterijen voldoende geladen... oplader eventueel mee...
- Remmen en ketting OK en... GEEL jasje !!
Vragen: Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46, Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17 
riedjadejo@gmail.com.

De lange weekends van mei en juni lonken al en 
onze 6- en 12-jarigen kijken vol verwachting uit 
naar communie- en lentefeesten (en vooral naar 
het feest en de bijhorende cadeautjes). Daarna 
volgen voor hen nog serieuze hindernissen; de 
examens en proefwerken liggen op de loer (voor 
sommigen molshopen, voor anderen onoverkome-
lijke pieken).

Voor de jongeren hopen we dat ze slagen met vlag 
en wimpel zodat ze van een zalige en eindeloze 
vakantie mogen genieten en voor degenen, die 
struikelden in juni, toch een rustige periode om te 
recupereren en er dan opnieuw tegen aan te gaan. 
Voor de volwassenen wensen we naast een mooie 
zomer ook een fijne vakantie om – samen met het 
gezin, met familie of met vrienden – de batterijen 
terug op te laden. 

En of dat nu gebeurt in Kweetniewaaristan of in 
Roeselare, als je er maar deugd aan beleeft, zodat 
je er weer tegen kan.

Van harte, Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond 
afdeling Roeselare-Centrum.

Leef

De fietsclub van de Gezinsbond stelt zijn zomeractiviteiten voor
Wekelijkse ritten: Nu het zomer wordt, zijn onze wekelijkse woensdagritten iets lan-
ger d.w.z. ongeveer 38 km.
Trajecten: We fietsen langs landelijke wegen, zoeken naar nieuwe stopplaatsen en 
mijden zoveel mogelijk steile hellingen.
Startplaats: Hoek Westlaan-Molenstraat om 14u.
Activiteiten zomer 2017: Een eerste dagrit op 12 of 19 juli en nog 2 geplande 
dagritten resp. op 16 augustus en op 20 of 27 september met start om 9u. op de 
gewone startplaats. We zoeken volop naar nieuwe locaties in de 4 windrichtingen.
We zijn jarig in 2018: Volgend werkjaar wordt een fietsjaar met een kroontje. Hou vanaf 
september 2017 onze bijdrage in KrisKras in de gaten want we willen deze verjaardag met de 
nodige toeters en bellen vieren.
Info en inschrijvingen: Kan altijd bij Robert en Marianne op tel. 051 25 10 56 of via mail 
tkindt.declercq@skynet.be.

Veel kinderen verblijven na een scheiding afwisselend bij beide ouders.
Wat is het effect hiervan op het kind en wat doen de gewijzigde gezinsrelaties en de 

verblijfswissel met het kind?
Wat: Een cursus van 3 bijeenkomsten voor éénoudergezinnen en samengestelde 
gezinnen.
Wie: Annelien Heyerick, therapeut en bemiddelaar.
Wanneer: Op dinsdag 30 mei, 6 juni en 13 juni telkens van 19u30 tot 21u30.
Waar: Dienstencentrum Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare.
Prijs: Gratis.
Hoe inschrijven: Tot en met maandag 15 mei 2017 
via huisvanhetkind@roeselare of via het Welzijnshuis 051 80 59. 
De cursus gaat door als er voldoende inschrijvingen zijn.
Meer info: http://www.gezinsbondroeselare.be/huis-van-het-kind-een-thuis-twee-huizen.

Een thuis in twee huizen

Wat: Meer dan 200 buitenlandse artiesten brengen ons het beste uit hun volkscul-
tuur met muziek en dans uit alle continenten.
Wanneer: Van donderdag 29 juni t/m dinsdag 4 juli 2017.
Waar: In de festivaltent op de parking van Cultuurhuis De Leest, St. Jorisstraat 
62, Izegem.
Programma: Een gedetailleerd programma vind je op 
https://www.wereldfestivalizegem.be.
Voordelen: Als lid van de Gezinsbond krijg je 1 euro spaarkorting op de gewone 
voorstelling en 2 euro spaarkorting op de namiddagvoorstellingen op 30 juni, 2 en 
4 juli 2017 telkens om 15u. De korting wordt ter plaatse aan de Gezinsbondstand 
toegevoegd in de online portemonnee.

25ste WERELDFESTIVAL IZEGEM

LENTE-TOMBOLA met y 2200 prijzen in maart-april-mei 2017
Betaal met je lidkaart en WIN !!

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

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

2016

SPIEGELTHEATER”32”   rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
De voorbereidingen van ons 33ste toneeljaar zijn volop aan de gang en we kunnen 
nu al zeggen dat het een heel speciaal jaar belooft te worden. Op de affiche komt “La 
barca”, een madrigaalkomedie i.s.m. de huidige culturele ambassadeur van Roeselare: 
het Roeselaars Kamerkoor. Een grootse en unieke productie (begin december) met 
toneelspel en zang.
Verder zijn de besprekingen aan de gang om begin febr. 2018 opnieuw theatermeester 
Daan Hugaert + ... naar Roeselare te halen. En dan is er nog een tweede eigen pro-
ductie... Zorg dat je er tijdig bij bent. Info vanaf 1 juni op voornoemd adres en tel.


