FIETSCLUB GEZINSBOND: OP NAAR HET JUBILEUMJAAR 2018.

Knipoogje houdt zijn algemene clubvergaderingen in “het verzonken kasteel” van
ARhus op de 1ste zondagmorgen van de maand om 10u. Iedere belangstellende is er
welkom voor y 5.
Op 3 december zijn er “Knipoogje’s verkiezingen” waarbij nieuwe klankbeeldreeksen worden vertoond en beoordeeld door het publiek. Naar traditie een verrassende
hoogstaande projectie.
Op www.knipoogje.be vind je onze diverse activiteiten toegelicht naast de maandelijks nieuwe invullingen van onze creatieve fotoliefhebbers. Laat je mogelijke interesse kennen via de geciteerde links op onze website.

REISWIJS met GOSA
Wat: Verkennen van Denemarken, een multimediamontage van Patrick Keysabyl die ons
leidt door een verstild landschap en rijk cultuurpatrimonium.Maximaal 32 deelnemers.
Wanneer: Op vrijdag 24 november om 14u30.
Waar: Studio van Knipoogje Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Inschrijven: Vooraf in te inschrijven bij ludo.kindt@knipoogje.be of tel. 051 20 70 42 voor een
gratis vertoon.

GOSA-KERSTFEEST
Wat: GOSA-KERSTFEEST.
Wanneer: Donderdag 28 december van 14u tot 17u.
Waar: Zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, Oostnieuwkerke.
Programma: Start 14u. met koffie - Optreden van ‘Honk’, een groepje met Philippe Goerlant,
voorzitter van Gezinsbond Oostnieuwkerke. Pauze met koffie en koffiekoeken.
Toegang: y 9 te betalen op de dag zelf. Niet-leden betalen y 12.
Inschrijven: Bij Eric Vancoppenolle tel. 051 21 23 53 of 0494 34 41 18 of
eric.vancoppenolle@telenet.be
Bus: Indien gewenst kan men ook inschrijven voor de bus (bijdrage y 2 betalen op
de bus). Vertrek aan de Expohallen (13u20).

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Bezoek DC GID(t)S (Dominiek Savio Gits)
Wanneer: Dinsdag 14 november 2017 om 14u.
Prijs: y 13.
Inschrijven vooraf : bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27
claire.persoon@telenet.be
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Damesen
jonge
DamesenVermeersch
jonge damesmode
damesmode
van
tel. 051 24 10 23 nadine-vermeersch@hotmail.be.
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

Feestjaar 2018 : De fiestsclub bestaat 40 jaar en daarom plannen we 4 activiteiten
met een feestelijk tintje. De 3 dagritten zijn iets anders dan gewoonlijk en we sluiten in
het najaar het feestjaar af in stijl met een speciale woensdagrit.
Inschrijven: Bij het verschijnen van deze KRISKRAS is het inschrijfmoment met gebak en
koffie voorbij maar je kan je om het even welk moment inschrijven. Het lidgeld is voor een
Gezinsbondlid slechts y 11 (anders y 16) en wie een eigen fietsverzekering heeft, betaalt
slechts y 2.
Lid worden met een vrijetijdspas : Wie een vrijetijdspas heeft, betaalt slechts de helft van
het verschuldigd bedrag.
Deelnemen aan een rit : Je kan altijd vrijblijvend meefietsen op een wekelijkse rit op woensdag met start
om 14u. (hoek Molenstraat-Westlaan Brantano) om te ervaren of het tempo, de afstand en de sfeer in de
groep jou bevalt.
Info: Fam. T’Kint-Declercq, Reigerstraat 61 Roeselare, tel. 051 25 10 56 of
tkint.declercq@skynet.be.

HERNIEUWEN “kortingkaarten groot gezin” voor NMBS studenten

Vanaf 1 november kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor:
- de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging van het studiebewijs.
- de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2005).
- de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd.
Stel niet uit tot eind december, vraag nu de studiebewijzen
op aan jullie nog studerende zoon of dochter en vernieuw
nu reeds de kortingkaarten voor de trein.
Kostprijs is y 7 per gezin. Dit kan gebeuren bij:
Familie Guido De Schepper-Hoornaert Marileen, Guido Gezellelaan 33 Roeselare, tel. 051 21 03 59
of Familie Luc Vanhaesebrouck-De Schrijver Colette, Pater Pirestraat 31 Roeselare, tel. 051 22 03 05.

Kris Kras Nazomer 2017
NIEUWE WINKEL MET KORTING
Nieuwe winkel (zie bijlage)
Eline & Phebe

DUBBEL KORTINGSWEEKEND
Bezoek de deelnemende winkels
die mee doen aan het nationaal

Manestraat 28
8800 Roeselare
+32 (0)51 70 54 51
www.minimoon.be

dubbele-korting-weekend = 10%
op zaterdag 18 en
zondag 19 november 2017.
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Agenda
07-11-2017

‘Dr. Ir. Eric De Maerteleire’

11-11-2017

‘Franse avond Dansibo’

14-11-2017

‘Bezoek DC Gid(t)s’

18-11-2017

‘Dag van de natuur’

18 en 19-11-2017

‘Dubbel korting weekend’

24-11-2017

‘Denemarken’

26-11-2017

‘Good times Dansibo’

03-12-2017

‘Knipoogje’s AV verkiezingen’

06-12-2017

‘Ijslandvisserij’

9-10-13-15-16 en 17-12-2017

‘La Barca’

10-12-2017

‘Mars-swing Dansibo’

23-12-2017

‘Kerstavond Dansibo’

28-12-2017

‘GOSA Kerstfeest’

www.gezinsbondroeselare.be

afdeling Roeselare - centrum
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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
Het is niet voor niets dat wij onze voorouders in
deze periode gedenken: de natuur treurt als het
ware met ons mee. Is er een betere periode om in
dankbaarheid stil te staan bij de herinnering aan
hen, die ons het leven hebben geschonken en die
zich hebben ingezet om ons – zonder de ‘griezels’
van ‘Halloween’ – te helpen uitgroeien tot de
mens, die we vandaag geworden zijn?

Beste Bondgenoten,
“Er waren eens twee geitenbokken…”, een zin uit
‘Zuid en Noord’ (een Nederlandse bloemlezing van
60 jaar geleden) over twee geitenbokken, die op
een smal bruggetje niet wilden wijken voor elkaar.
Een zin die in de huidige politiek bijzonder actueel
is. Wereldleiders (!??) zoals Trump en Kim Jong-un
gedragen zich als 2 onhandelbare pubers, die mekaar willen overtreffen in stoere taal en dreigend
machtsvertoon. Raymond van het Groenewoud
zong het al in zijn lied: “Ik wil de grootste zijn…”






Ondertussen zit de commerciële wereld ook niet
stil. Aan de dikte van de reclamepakketten merken
we dat de grote feesten van de consumptie weer
in aantocht zijn: Sinterklaas (met of zonder Zwarte
Piet), Kerstmis en Nieuwjaar. Mooie feesten om
samen te vieren met je kinderen, je partner, je
familie en alle mensen om wie je geeft. Maar zorg
er asjeblieft voor dat je niet verdrinkt in de gekte
van het ‘shoppen’ (want ‘winkelen’ kunnen we niet
meer), in de draaikolk van zinloze gadgets, de orgie van de overbodige spullen, die we dan binnen
enkele weken op e-bay zetten.

Hetzelfde gebeurt op een 1500 km van hier: een
  en een zekere
 Rajoy tonen ook
  zekere
 
Puigdemont
dat
hun ego’s
groter zijn dan hun hersenca veel


  
 Hierin

paciteit.
natuurlijk
fanatiek gesteund door


hun
medestanders,
 



 diedoor hunimpulsiviteit hun



leiders dwingen tot uitzichtloze standpunten. Ook

 van politieke spelle
de Brexit
een voorbeeld

is 







en halve
tjes, waarbij
hele
leugens,
impulsiviteit

  


persestraat 55
00 Roeselare

estraat 55
Roeselare

persestraat 55
800 Roeselare

en emoties de bovenhand halen op het gezond

   nog een

  



at 55
sestraat
55
   

    
elare

verstand.
En de media doen
er meestal
Roeselare
  

  

Geniet liever van de vriendschap, de warmte, de
vreugde van het samen vieren, het genieten van
elkaars gezelschap. Dat zijn dingen, die je niet zult
terugvinden op e-bay, omdat ze te kostbaar en te
zeldzaam zijn om te verkwanselen.

  

at 55
schep bovenop,
tegenstanders
 zodat
depolitieke

elare  










terugkeren
en


 niet
meer


op hun
stappen
kunnen



 

zich

 manoeuvreren.

 hopeloos
vast
 









laten




 











     








 verbale
En
het
eindresultaat
van
al
die
krachtige

 
 
 
en non-verbale uithalen: een situatie, waarbij
niemand nog weet hoe het verder moet. Niemand
wil gezichtsverlies
lijden,
maar vasthouden

 

 aan


 

hun
grote
gelijk
kan
leiden
tot
bijzonder
explo




 








 

sieve
situaties,
waarbij
de
grootheidswaan
en de
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En waarom zou je niet eens teruggrijpen naar
die oude, trouwe gezelschapsspelletjes om je te
jeunen in de komende weken en om je nakomelingen (en jezelf) af en toe weg te houden van alle

grote en kleine schermpjes,? Wij oefenen alvast:
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Terwijl de machtigen der aarde met hun spierballen rollen, begint de natuur stilaan tot rust te
komen na al het zomers geweld. De hoofdkleur
buiten is nog wel groen, maar de hele waaier van
geel over oker tot bruin en rood staat klaar om
over te nemen en zo de natuur te begeleiden van
groene, weelderige overvloed naar trieste, sobere
ingetogenheid.

Wie vlot zijn bijdrage voor 2018 heeft overgeschreven ontvangt thuis zijn nieuwe LIDKAARTEN 2018
exemplaren per gezin). Voor het eind van het jaar vind je ook het BONNENBOEKJE met alle nuttige
NIET VERGETEN… het is weer inschrijvingstijd… NIET(2
UITSTELLEN
Lidgeld 2018 wordt 7€ + lid zijn van de gezinsbond in 2018 + een polis van een
in je via
bus.GSFWie te laat stort zal dit zelf op ons afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals alle leden
persoonlijke ongevallenverzekering kunnen voorleggen,adressen
of je verzekeren
(Gezinssportfederatie) dat kost 9€/pp per kalenderjaar.
die
buiten
het
wervingsgebied
van onze afdeling behoren.
Wil
je
op
beide
oren
slapen?
Kies
dan
voor
de
“Op
Weg”
verzekering
van
GSF!
Zaterdag 11 november vanaf 18u30: Franse avond met aperitief,
Voor 25€/jaar ben je 24/24 uur verzekerd tijdens al je sporten in gans Europa.
Dit
kan
ook
voor
ganse
gezin!!
Meer
info
op
de
site
van
de
gezinssportfederatie
of
via
Ria
De
lidkaart
heeft
een
magneetstrook
achteraan die je korting in je ‘online portemonnee’ steekt bij
kaasplank en live accordeon muziek, ambiance verzekerd !!DeInschrijven
vóór het
her-inschrijvingen lopen tot 30 november 2017 door storting van 7€ of 16€ of 32 € op
BE 62 7480 3075 4561 met vermelding van: Naam + fietsmadam
+ lidnr Gezinsbond
iedere2018
aankoop
naar uw+ keuze. Je eigen online portemonnee kan je zelf raadplegen via
etentje tegen 5 november.
polisnummer van je persoonlijke ongevallenverzekering, indien geen verzekering via GSF.
www.gezinsbond.be
en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verder de instructies volgen.
Zondag 26 november vanaf 19u30.: “GOOD TIMES” hopelijk
helpt deze
Ons specialeke: rit met pannenkoeken-traktaat op maandag 20 november 2017
Via
de
gestelde
link
kun
je ZELF je gegevens invullen en aanpassen zodat je vlot op de hoogte
leuke modedans om wat goede tijden in de wereld te brengen.
SPIEGELTHEATER “33” rik.sambaer@telenet.be tel. 051-22 54 81
blijft van diensten en activiteiten. Geef ook je mailadres op !
Zondag 10 december vanaf 19u30: Met de eindejaarsfeesten
inbarca,
aantocht
wordt
Wat: “La
(De overtocht),
La barca is een boot, een zeilboot. Hij brengt mensen naar
een plek waar ze nog nooit geweest zijn. Het zijn vreemde vogels die moe zijn en bang
opproductie
de hoogte gesteld van actuele aanbiedingen en voordelen.
wachten
op wat
komt…
of niet komt…La
grootseje
envlot
unieke
de MARS-swing weer boven gehaald, want bij Dansibo dansen
we
met
plezier
! barca, een creatie,Zoeenwordt
met theater, zang en live-muziek door ons Spiegeltheater en het Roeselaars Kamerkoor.
De
maandkalender
2018 van de GEZINSBOND biedt veel schrijfruimte en weetjes voor het
30uitvoerders onder
de leiding
van Marieke De Maré (theater) en Bart Naessens (RKK): Met
Zaterdag 23 december vanaf 20u: Onze jaarlijkse Kerstoefenavnod
met
lekkere
de steun van het Roeselaars Stadsbestuur.
gezin. Je bestelt hem rechtstreeks via de website (y 6,99) of je komt een exemplaar afhalen op
Waar: Zaal Ocar,
Gluhwein, kerstboompluk en oefenen aan de Mars-swing natuurlijk
! Rumbeke
Wanneer: Zat. 9 dec. 2017 (20u), zon. 10 dec (17u), woe. 13 dec. (20u), vrij. 15 dec. (20u),
ons afdelingssecretariaat tegen de prijs van y 4,60.
zat.
16
dec.
(20u),
zon.
17
dec.
(11u).
Noteer ook onze volgende OPENDEUR op 14 januari
2018 !!
Kaartjes: €12. Leden van de Gezinsbond: gratis drankbon. Studenten: €10 . VTP 6 euro
Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: Oefenavonden.

Zorg dat je er tijdig bij bent. Info en bestellen op voornoemd e-mailadres en/of telefoonnr.
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare.
Het is nog altijd mogelijk om je een SEIZOENKAART (30 €) aan te schaffen = een ticket voor
La barca, Doek (met professionals Daan Hugaert en Katelijne Verbeke) en de
Doodshoofdvlinder. WELKOM!

SPIEGELTHEATER ”33” rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

Kaartjes: y 12. Leden van de Gezinsbond: gratis drankbon. Studenten: y 10. VTP y 6.
Zorg dat je er tijdig bij bent. Info en bestellen op voornoemd e-mailadres en/of tel.
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.
www.drankenjo.be
Het is nog altijd mogelijk om je een SEIZOENKAART
(y
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GOSA GEWEST OP DE JAARBEURS

van 8u tot 18u
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door Dr.96
Ir. -Eric
De Maerteleire
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8800
Roeselare
tel.: 051/22
02 64

‘Vitaminen, mineralen en
tel.:
051/22
02 64
Dinsdag 7 november 2017 om 14u. Expo
Hallen
Roeselare
Toegang: GRATIS voor de leden van de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.
Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden.
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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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Tel.
-- Fax
20.01.14
Tel. (051)
(051) 26.85.00
26.85.00
Fax (051)
(051)
20.01.14
gespecialiseerd
in borstvoeding
e-mail :: admin@soliver.be
admin@soliver.be
web-site
www.soliver.be
e-mail
:: www.soliver.be
Wallenstraat 15 -- web-site
8800
Roeselare
www.mamado.be

Schepen van
van Cultuur
Cultuur
Schepen

Patsy
Patsy
optiek
optiek
optiek

DIRK LIEVENS
LIEVENS
DIRK

Westlaan 202 - 8800 Roeselare

Westlaan 202 - 8800 Roeselare
info@commeyne.be
info@commeyne.be
Herdersstraat 65

Herdersstraat 65

Charlotte
Claeys
Charlotte
Claeys

Logopediste
Charlotte
Claeys
Charlotte
Claeys
Logopediste
Logopediste

SCHOENEN ETIENNE

CHOENEN
ETIENNE
SCHOENEN
ETIENNE
gsm: 0476/63 75 37
CHOENEN
ETIENNE
gsm: 0476/63 75 37
Logopediste

gsm: 0476/63 75 37

gsm: 0476/63 75 37

8800 Roeselare
Herdersstraat
65
Herdersstraat 65
8800 Roeselare 8800 Roeselare

Joe Englishstraat 52a
8800 Rumbeke

8800 Roeselare

Joe Englishstraat 52a
Joe Englishstraat
8800 Rumbeke

52a
Englishstraat 52a
8800Joe
Rumbeke-Roeselare

UIT SYMPATHIE
8800 Rumbeke-Roeselare

UIT SYMPATHIE

Aan alle “MADAMMEN op de fiets”

Heb je zin om meer te bewegen in de vrije natuur, mee te fietsen met lustige madamWat: LA BARCA, (de overtocht)
men en ben je vrij op maandagnamiddag van 13u45 tot 16u45.
La barca is een boot, een zeilboot. Hij brengt mensen naar een
Dan is deze fietsclub van de Gezinsbond iets voor jou !!
plek waar ze nog nooit geweest zijn. Het zijn vreemde vogels
Twijfel je nog? Tel. naar Ria 051 20 73 17 en/of rij eens een proefrit mee.
die moe zijn en bang wachten op wat komt... of niet komt...
Een fiestclub staat of valt met de fietsgids: grote dank aan alle vaste gidsen voor de vele
La barca, een creatie, een grootse en unieke productie
leuke ritten die ze voorreden de voorbije jaren en we zien enkele nieuwelingen graag
met theater, zang en live-muziek door ons Spiegeltheater en het Roeselaars
KamerHernieuwen
“Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS
komen; Griet Wyffels, Claire Persoon, Nadine Vermeersch,
koor. 30 uitvoerders onder de leiding van Marieke De Maré (theater) en
Bart Naessens
Vanaf 1 november kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor:
Leen
DeklercvanenhetAnn Verbrugghe. Zin om ook als “bij-gids”
de studenten tussen 18 en 25 jaar en
mits voorlegging
(RKK): Met de steun van het Roeselaars Stadsbestuur.
studiebewijs of attest kinderbijslagfonds.
de stiel te leren? Aanmelden bij Jaklien Ampe tel. 051 69 67 86
de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2005).
Waar: Zaal OCAR Rumbeke.
de kinderen voor wie nog geen Info:
kaart werd
aangevraagd.
Caroline
Pauwelijn tel. 051 24 65 46, Ria De Jonghe tel. 051 20 73 17
Voor15
ouders
die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te vernieuwen in 2016 of
Wanneer: zat 9 dec. (20u.), zo 10 dec. (17u.), woe 13 dec (20u.), vrij
dec.
riedjadejo@gmail.com.
(20u.), zat 16 dec. (20u.) en zo 17 dec. (11u.).

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

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
2020
9595
87
kruiden@evonet.be
facebook.com/DeKruidenmozaiek
kruiden@evonet.be

SECRETARIAAT

Info: Caroline Pauwelijn: 051 24 65 46 of Ria De Jonghe: 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com

Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid

051 20 43 65

051 20 43 65
www.commeyne.be
www.commeyne.be
Donderdag gesloten

Wanneer: zondag 15 september 2013 van 1

Ons specialleke: rit met pannenkoeken-traktaat op maandagWaar:
20 november
2017. Roeselare
Kleiputten Babilliestraat

“bezieler van Odiel Defraeye” Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92

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

Kostprijs: gratis

DAG VAN DE NATUUR

Info: Anne en Dirk Vandewalle ism vzw Leef

Wat: Werkdag in de Kleiputten.
Gras/riet maaien, vogelkastjes nazien, knotwilgen kappen
en voetpaden vrijmaken.
Wanneer: Zaterdag 18 november 2017 van 9u. tot 16u.
Info : Gelieve te verwittigen
Dirk Vandewalle de.wijze.eik@skynet.be.
Fietsclub Gezinsbond

Ooststraat 56
8800 Roeselare

Bij de gemengde fietsclub van de Gezinsbon
Iedere woensdagnamiddag als het weer het
beperkte groep en aan matige snelheid, met
Wil je ook
nog wat
beweging inbouwen, dan
ruime selectie
katoen,
tricot,
om 14u. aanen
Brantano
(Westlaan).
modestoffen, patronen
fournituren

Service en kwaliteitService
is er troef.
gamma.
en Uitgebreid
kwaliteit is
er troef
Service en Overvloeiende
kwaliteitService
is er troef.
Uitgebreid
gamma.
met
garantie
kwaliteit
is
eris
troef
Service en kwaliteit
is glazen
eren
troef.
Uitgebreid
gamma.
Uitgebreid
gamma
Service
engarantie
kwaliteit
er troef
Overvloeiende glazen
met
Overvloeiende
glazen
met garantie
Uitgebreid
gamma

gesloten
“bezieler van Odiel Defraeye”Donderdag
Donderdag
gesloten
Uitgebreid gamma
Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92

St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92

NIET VERGETEN... het is weer inschrijvingstijd... NIET UITSTELLEN
Lidgeld 2018 wordt y 7 + lid zijn van de Gezinsbond in 2018 + een polis van
een persoonlijke ongevallenverzekering kunnen voorleggen, of je verzekeren via GSF (Gezinssportfederatie) dat kost y 9/pp per kalenderjaar.
Wil je op beide oren slapen? Kies dan voor de “Op weg” verzekering van GSF!
U vindt ons jaarprogramma op www.knipoog
Voor y 25/jaar ben je 24/24 uur verzekerd tijdens al je sporten in gans Europa.
U vindt ons in de eigen clubstudio – Kokelaa
Dit kan ook voor ganse gezin!! Meer info op de site van de gezinssportfederatie of
vindt ons ook in de CVO studio 103 Kermis
via Ria. De her-inschrijvingen lopen tot 30 november 2017U door
storting van
Natuurwandeling
de.wijze.eik@skynet.be
–
y 7 of y 16 of y 32 op BE 62 7480 3075 4561 met vermelding
van: naam
+
fietsmadam 2018 + lidnr. Gezinsbond + polisnr. van je persoonlijke
ongevallenverWat: gezinsvriendelijke
natuurwandeling me
KLEIPUTTEN
zekering, indien geen verzekering via GSF.

Iepersestraat 199, Roeselare • www.stofopzolder.be

sb.roeselare!standaardboekhandel.be
051/20.01.72

Woensdag 4 september 2013 is echter een
openingsuren
9u.
aan het :Sterrebos.

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

Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00.

TWEEDEHANDSBEURS - 5 oktober 2013 v
AANDACHT: NIEUWE RICHTLIJNEN!!!

