!!GRATIS!! dank zij onze 14 fietsgidsen wordt elke maandag weer een verrassingsrit !!
Wie zijn wij: Fietslustige vrouwen, allen lid van de Gezinsbond.
Parcours: Een lusrit van 30 à 40 km onder leiding van een interne fietsgidse.
Wanneer: elke maandagmiddag van 13u45 tot ongeveer 16u45.
Winterstop: Kennen we niet, enkel regen of winterse gladheid houdt ons thuis!
Start: Hoek Westlaan/Molenstraat.
Aansluiten: JA!! DOEN!! Er is weer plaats op de lijst!! Neem contact op met
C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com

CONSUMENTENWERKING ROESELARE
Wat: Nieuwjaarsoptreden Bart Verhelle en Arnold Sercu + receptie.
Wanneer: donderdag 18 januari 2018 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum, Ieperstraat, 70.
Prijs: y 15/leden consumentenwerking.
Inschrijven & betaling voor 10 januari bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of
N. Vermeersch tel. 0496 38 91 76 nadine-vermeersch@hotmail.be.
Betaling via rek. IBAN BE03 7386 1324 0284 mededeling consumentenwerking.
Wat: Voordracht ‘Kopen de klok rond’.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Wanneer: donderdag 1 maart 2018 om 19u30.
Info: Claire Persoon tel. 051 22 13 27, claire.persoon@telenet.be.

“DOEK !”
Een toneeltopper door 2 topacteurs:
Katelijne Verbeke, bekend van Loslopend Wild,
De Zuidflank, Toneelhuis, Cordon en Daan Hugaert,
bekend van Thuis, Witse, Recht op Recht, ...
Hij was 2 jaar geleden bij ons te gast met de
ontroerende solo “Een trooster”.
Het stuk is een boeiend levensecht verhaal over
echt en onecht op het toneel, in de kunst en in de liefde.
Waar: Zaal Ocar Kerkplein Rumbeke.
Wanneer: Zaterdag 17 februari om 20u. en zondag 18 februari 2018 om 17u.
Kaarten: Aan y 14, studenten y 12, VTP y 8. Onze leden krijgen 1 gratis drankbon
per gezin. Zorg dat je er tijdig bij bent. (Misschien een tip voor Valentijn...?)
Bestellen: Bij Rik Sambaer. Info op www.spiegeltheater.be.
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare .

TWEEDEHANDSBEURS 3 maart 2018 VAN 14u tot 17u
RICHTLIJNEN!!!

Bent u minstens één jaar lid van de Gezinsbond Roeselare, dan kunt u een standplaats op de
tweedehandsbeurs van zaterdag 3 maart in de Expo Roeselare reserveren.

VALENTIJNSFEEST 2018
Waar: restaurant Ma Passion, Diksmuidsesteenweg 159.
Wanneer: Vrijdag 9 februari en zaterdag 10 februari 2018 om 20u.
Prijs: y 60 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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SPIEGELTHEATER”33” rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

Menu

�
�
�
�
����
��

Inschrijven kan tot 20 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.
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� Sarah D’hondt
Wat: Souvenir met
�
Gewest Roeselare
Zingen
brengen,�
delen…Passie!
Gemarineerde zalm met 7 kruiden/slaatje
van rodeis
biet/geitenkaas/ijs
van venkel
Wanneer: vrijdag 16 februari 2018 Wat:
om 14.00
Dames- en jonge damesmode
Souveniruur
met Sarah D’Hondt.
Stoofpotje van hertekalf, gebraiseerd witloof, gekarameliseerde appeltjes
van maat 36 tot 44 en
van maat 46
tot 56
Waar:
PC
de
Craeye
–
Passendale
Kraaiveldstraat
Zingen is brengen, delen...Passie!
en zacht gegaarde aardappeltjes
Glaasje spumante met aangepaste hapjes

Wanneer: vrijdag 16 februari 2018 om 14u.
Waar: PC de Craeye Passendale Kraaiveldstraat.
Kostprijs: € 10 (aperitief, koffie en dessertbordje
inbegrepen)
Exclusieve badmode en accessoires
Prijs: y 10 (aperitief, koffie en dessertbordje
Water, wijnen en
koffie
met
zoet
(niet-leden:
van maat 36 tot €
56 12)
(A-H)
inbegrepen) (niet-leden y 12).
Inschrijven noodzakelijk voor 13 februari 2018.
Betaling gebeurt
Inschrijven noodzakelijk voor 13 februari
2018de dag zelf aan de ingang.
(betalend)
vanuit Gewest Roeselare: 13u20
Betaling gebeurt de dag zelf Bus
aan
de ingang
Roeselare
Expo.
Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
Westlaan 68-70
Inschrijven:
www.gezinsbondpassendale.
WESTLAAN 68-70,
Tel.: 051
46 42 07
8800 ROESELARE
8800 ROESELARE
T 051 20 84 55
Bus
(betalend)
vanuit
gewest
Roeselare:13u20
Roeselare Expo
be - info@gezinsbondpassendale.be
T 051 20 84 55
  
F 051 24 21 36
LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
Natuurlijk advies
door apotheker
F 051 24 21 36
Herborist
info@bloementine.be
Nöel
Verhelst 051- 77
83 96 (GOSA Passendale)
 -051 20 95 87
BLOEMEN
www.bloementine.be
ONDERGOED
NACHTKLEDIJ
Noordstraat
www.bloementine.be
Noordstraat55- -8800
8800 Roeselare
Roeselare - 051 20 95 87
bondstelefoon
Passendale
051!77 91 05.
kruiden@evonet.be


   
Ook voor een -maatje
meer
Omdat attenties belangrijk zijn!
facebook.com/DeKruidenmozaiek
Inschrijven:
www.gezinsbondpassendale.be
info@gezinsbondpassendale.be
MARIE

JULIE

Jan Mahieustraat 19 - 8800 Roeselare
Tel.
051 20van
33 kokos/ananas
50 - e-mail: marie.julie@skynet.be
Creatie
en munt

Lingerie

ANTOINETTE

Noël Verhelst 051/77.83.96 (GOSA Passendale) - bondstelefoon
Passendale
DAMES- en JONGE
DAMESMODE
Dames- en jonge damesmode
051.779105
maat
36
tot
44
en
gespecialiseerd
in maat 46 tot 56
van maat 36 tot 44 en van maat 46 tot 56

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149
8800 Roeselare
051 62 90 41 - 0497 49 40 50
Oostrem 6
info@optieklunette.be
8800 Roeselare

KRISKRAS

DE “MADAMMEN OP DE FIETS” verwelkomen 2018 !

KBC Bank & Verzekeringen
Westlaan 215 - 8800 Roeselare
tel. 051 27 28 70
Hof van ‘t Henneken
123 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 61 83
e-mail:
roeselare.west@kbc.be
www.schoenenbema.be

MARIE

JULIE

Jan Jan
Mahieustraat
Roeselare
Mahieustraat19
19- -880
8800
Roeselare (vlakbij het Pieter de Coninckplein)
Tel.
marie.julie@skynet.be
T 051
051 20 33 50 - Fe-mail:
051 20
52 68 - MAIL marie.julie@skynet.be

www.mariejulie.be
Exclusieve badmode
en accessoires
Open: 10u tot 12u en van 13u30 tot 18u (za doorlopend van 10u tot 18u)
van maat 36 tot 56 (A-H)
gesloten op zondag
en maandagvoormiddag
St. Amandsstraat
12 8800 Roeselare 051 24 12 92
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RIS
WINTER
RAS 2018
NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

Agenda
10-01-2018

‘Eerste rit fietsclub’

11-01-2018

‘Start herengym’

12 en 13 tem 15-01-2018

‘Leef’

14-01-2018

‘Opendeur Dansibo’

18-01-2018

Nieuwjaarsoptreden Consumentenwerking

26-01-2018

‘Reiswijs Around the world’

28-01-2018

‘Nieuwjaarsreceptie Dansibo’

07-02-2018

‘Open vergadering Gezinsraad’

09 en 10-02-2018

‘Valentijnsfeest’

10 en 11-02-2018

‘Ooggetuige’

17 en 18-02-2018

‘Doek’

23-02-2018

‘Reiswijs Ecuador en Galapagos’

01-03-2018

‘Kopen de klok rond’

03-03-2018

‘Tweedehandsbeurs’

voor leden van de Gezinsbond
afdeling Roeselare - centrum

www.gezinsbondroeselare.be

www.gezinsbondroeselare.be

Patsy

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

optiek

Jaargang : 48- nummer 5

7 JANUARI
Donderdag
gesloten

Service en kwaliteitService
is er troef.
gamma.
en Uitgebreid
kwaliteit is
er troef

glazen met garantie
2018Overvloeiende
Uitgebreid
gamma

Wallenstraat 33 • 8800 Roeselare • Tel. 051 24 10 43
Verantw. uitgever : Vandewalle Dirk - Witte Kaproenenstraat 6 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 02 35 - de.wijze.eik@skynet.be

WOORD VAN DE VOORZITTER
minder interpretaties, verdraaiingen of verdachtmakingen. Als het even kan mag de berichtgeving
ook met minder speculaties en met minder opblazen van onbenulligheden tot ‘wereldnieuws’ (vb.
de lengte van de rok van koningin Mathilde of het
eerste tandje van een prinsje, vul zelf maar aan…).
En vooraleer ze ons ‘verblijden’ met hun berichten,
mogen ze eerst nagaan of hetgeen ze schrijven
of uitzenden wel klopt met hetgeen werkelijk gebeurt. We hebben geen behoefte aan ‘fake news’,
zoals een bekende Amerikaan het uitdrukte.

Beste Bondgenoten,
Enkele dagen geleden schreef je de laatste regels
in het jaarboek 2017. Voor sommigen was het
een boerenjaar, voor anderen een rotjaar om zo
vlug mogelijk te vergeten. Voor de meesten was
het een doorsneejaar, met zijn ups en downs.
Soms kabbelde het leven verder, soms zaten we in
stroomversnellingen en kwamen we in zwaar weer
terecht (of voor insiders in een rapenveld). Hoe
je het ook draait of keert, 2017 is onherroepelijk
voorbij; je kunt er niets meer aan veranderen. Je
kunt je alleen optrekken aan de mooie herinneringen en aan de positieve ervaringen en leren
van de kemels, die je hier en daar dood achterliet
langs de weken en maanden van 2017.

Zeker is, dat je in 2018 weer mag rekenen op
een Gezinsbond, die op de bres zal staan om alle
gezinnen (van welke samenstelling dan ook) te
informeren en te ondersteunen, zodat niemand
hoeft achter te blijven in 2018.
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DANSIBO www.dansibo.be - info@dansibo.be - tel. 051 20 82 56 - tel. 051 20 37 34

Voor jou hoop ik dat je in 2018 veel ‘lichtpuntjes’
op je weg mag vinden. Dat je veel mensen mag
ontmoeten, die voor jou echte ‘lichtpuntjes’ zijn
op de dagen dat je het nodig hebt en dat je veel
blije, deugddoende en vreugdevolle momenten
mag beleven als ‘lichtpuntjes’ langs de dagen van
2018. En dat je zelf dikwijls een ‘lichtpuntje’ mag
zijn, een ‘lichtpuntje’ van hoop en liefde voor de
mensen van wie je houdt of voor de toevallige
voorbijganger, die je weg kruist in 2018.
Van harte, Jef Bevers, voorzitter Gezinsbond
afdeling Roeselare-Centrum.



  

 
  
: de 
voorjaarsbeurs

voor levensgenieters.

en kleinhandel
Wat: Beurs over stijlvol wonen, tuinbeleving, vrije tijd en Grootvakantie
(met speciale aandacht
bieren, waters, wijnen, likeuren
voor verblijven bij landgenoten).
Honzebroekstraat 31, 8800 Roeselare
Waar: Expohallen Roeselare.
Tel. 051 20 11 01 - Fax 051 21 26 81
Wanneer: Op vrijdag 12 januari (14u. tot 22u.), zaterdag
13 januari (14u. tot 19u.) en
maandag 15 januari (14u. tot 19u.).
Open :
Inkom: Gratis op vertoon van de lidkaart van de Gezinsbond.
9-12u en 13.30-18.30
gesloten
Meer info: www.leef-beurs.be.
zon- en maandag & alle feestdagen

LAATSTE JAARGANG
PAPIEREN KRIS KRAS NIEUWSBRIEF !

Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: OPEN DEUR
Zondag 14 januari vanaf 19u met optredens en voorstelling van zowel
het eerstejaars programma als de cursus Swing-Solution, en
natuurlijk goeie dansmuziek voor alle aanwezigen, iedereen van harte welkom !
Bij inschrijven en betalen (cash) op de Open Deur krijgen nieuwe
cursisten y 5 korting !!
START van de lessen:
Basis cursus stijldans: op donderdag 18 januari om 21u.
op zondag 21 januari om 11u15.
Basis cursus Swing-Solution: op vrijdag 19 januari om 19u.
FUN dans: op donderdag 18 januari om 19u45.
Alle andere lessen bekijken op www.dansibo.be, inschrijven kan op de eerste les of op info@dansibo.be of per telefoon.
Noteer zeker ook onze “Traditionele nieuwjaarsreceptie” op zondag 28
januari vanaf 19u30 !!
We zijn een Koninklijke dansclub geworden sinds 23 oktober 2017
en daar zijn we SUPER trots op, met deze eerste oefenavond van het
jaar leren we toepasselijk de leuke modedans “The King” aan, van harte
welkom !
Volgende oefenavonden op: 10 februari, 25 februari, 10 maart, 25
maart, zie verder op onze website voor aanvangsuur en thema’s.

FIETSCLUB GEZINSBOND: FIETST 2018 OPTIMISTISCH TEGEMOET.
Feestjaar 2018: We plannen 4 activiteiten met een feestelijk tintje. De 3 dagritten
(juni, juli en augustus) zullen “anders zijn dan anders”. We sluiten het feestjaar in september af met een woensdagnamiddagrit met achteraf “nog iets”.
Lunch met leden: stip de datum van 18 april aan in de agenda !
VIP’s in 2018: in dit feestjaar vieren 4 leden een speciale verjaardag.
Nieuwe leden zijn altijd welkom: 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.
www.drankenjo.be
Fietskalender 2018, sportattesten
en lidkaarten fietsclub: vanaf onze eerste rit
in 2018 op 10 januari zijn de (reeds
zondag ingevulde)
en maandag sportattesten voor de mutualiteit en
gesloten
de lidkaarten bij Gezinssport Vlaanderen
(verzekering) beschikbaar. Wie een fietskalendoorlopend open
der 2018 wenst (via mail of op papier),
geeft
een seintje aan Robert.
van 8u tot 18u
Deelnemen aan een rit: je kan altijd vrijblijvend meefietsen op een wekelijkse rit op
96 - 8800 Roeselare Brantano) om te ervaren of
woensdag met start om Populierstraat
14u. (hoek Molenstraat-Westlaan
tel.: 051/22 02 64
het tempo, de afstand en de sfeer in de groep jou bevalt.
Voor info: 051 25 10 56 (familie T’Kint-Declercq) of tkint.declercq@skynet.be.

Kerkplein
28
Kerkplein
28

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare
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1B 8800 Roeselare
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Roeselare
Tel.: 0511B468800
42 07
8800
Tel.:
051
46Rumbeke
428800
0707 Rumbeke
Tel.: 051
46
42

Laat tijdig uw mailadres weten !
Vanaf nu is er al Herborist
een digitale nieuwsbrief !

ruime selectie katoen, tricot,
modestoffen, patronenGroene
en fournituren
Herderstraat 18

LINGERIE - CORSETTERIE
- BADMODE
T36
051
26 36 90
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- CORSETTERIE
- BADMODE
T 051- 26
LINGERIE
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-90
BADMODE
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9926! !36
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!
uitz.een
combiné’s

Herborist
Herborist
Noordstraat 5 - 8800
Roeselare - 051 20 95 87
Noordstraat
5 -58800
Roeselare
- 051
2020
9595
8787
Noordstraat
- 8800
Roeselare
- 051
kruiden@evonet.be
De redactie:
de.wijze.eik@skynet.be
kruiden@evonet.be
kruiden@evonet.be

Iepersestraat 199, Roeselare • www.stofopzolder.be

Zwangerschapswinkel

8800 Roeselare - Rumbeke
gespecialiseerd in borstvoeding
(051) 26.85.00 - Fax (051) 20.01.14
openingsurenTel.
:
Wallenstraat 15 - 8800 Roeselare
- web-site : www.soliver.be
ma - vrij: 14 - 18u, don: 14 - 22u,e-mail
zat: 10 :- admin@soliver.be
12u, 14 - 18u

www.mamado.be

Patsy
Patsy

Schepen van Cultuur

optiek
optiek
optiek

DIRK LIEVENS

Westlaan 202 - 8800 Roeselare
info@commeyne.be

Charlotte
Claeys
Charlotte
Claeys
Logopediste
Logopediste

Herdersstraat 65
Herdersstraat 65
8800 Roeselare

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

Joe Englishstraat 52a
8800 Rumbeke

8800 Roeselare

Joe Englishstraat 52a
8800 Rumbeke-Roeselare

UIT SYMPATHIE

Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid

info@drankenjo.be - www.drankenjo.be

Inschrijven: www.gezinsbondpassendale.be - info@gezinsbondpassendale.be
Noël Verhelst 051/77.83.96 (GOSA Passendale) - bondstelefoon Passendale
051.779105
Ooggetuige 6

051 20 43 65
www.commeyne.be

“bezieler van Odiel Defraeye”

St. Amandsstraat 12 8800 Roeselare 051 24 12 92
St. St.
Amandsstraat
12 128800
Roeselare
24 24
12 12
92 92
Amandsstraat
8800
Roeselare051051

Donderdag gesloten
Donderdag
gesloten
Donderdag
gesloten

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

Uitgebreid gamma

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

KNIPOOGJE Kabinet K
DeCONSUMENTENWERKING
studio van Knipoogje is deROESELARE
3de zondagmorgen vrij te bezoeken tussen 10u en
12u. Liefhebbers van fotografie vinden er zielsverwanten met tekst en uitleg in de
Wat: PROJECTIE
Nieuwjaarsoptreden
Bart Verhelle
en Arnold
SercuKom
+ Receptie
VRIJE
met bespreking
van eigen
fotowerk.
vrijblijvend maar eens ‘loeWaar: Gezinscentrum, Ieperstraat, 70, Roeselare
ren’
.
Op
www.knipoogje.be
vind
je
verdere
info
over
het
clubleven.
Wanneer: donderdag 18 januari om 19.30 u
Prijs: 15 €/leden Consumentenwerking.
Inschrijving
& betaling en
vóórGalapagos
10 januari bij Cl. Persoon tel 051 221327,
Reiswijs Ecuador
claire.persoon@telenet.be of N.Vermeersch tel 0496 389176 nadine-vermeersch@hotmail.be;
reken. Nr KBC IBAN BE3 7386 1324 0284 van Consumentenwerking Roeselare.

REISWIJS laat u kennis maken met een bepaalde streek en reiservaring.
Wij nodigen UIT naar de clubstudio van Knipoogje, Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.

Op vrijdagnamiddag 26 januari om 14u30 gaan wij AROUND THE WORLD met
gelauwerde klankbeeldreeksen van verscheidene gastauteurs uit binnen- en buitenland.
Een buitenkans om van een zeer variant vertoon te genieten.
Op vrijdagnamiddag 23 februari om 14u30 trekken wij naar Ecuador en de Galapagos eilanden met Alfonsine en Frans Vantomme. Je komt gratis kijken enkel als je
vooraf inschrijft bij ludo.kindt@knipoogje.be of via tel. 051 20 70 42.

Uitnodiging nieuwjaarsvergadering Gezinsraad 2018
De Gezinsraad, waar de Gezinsbond deel van uitmaakt, nodigt uit:
Wat: Een “open Nieuwjaarsvergadering” voor alle belangstellenden.
Wanneer: Woensdag 7 februari 2018 om 19u30.
Waar: Dienstencentrum Ten Elsberge Mandellaan 101 (ingang via Beverseaardeweg).
Programma: 1. Verwelkoming door Jo Stockman, voorzitter Gezinsraad.
2. We staan stil en luisteren naar het hartverwarmend verhaal van
Krista, moeder van een dochter en pleegmoeder van 6 kinderen
met een beperking.
Een gezin met plaats en vooral Liefde in hun hart om een warme thuis te geven aan kinderen met een beperking, een realistisch verhaal over kinderen die weinig of geen kansen
gekregen hebben... een verhaal van 25 jaar samen pleegkinderen in ons huis te hebben.
		
3. We sluiten af met een gezellig samenzijn met broodjes en een glaasje.
Deelname: Gratis, maar wel inschrijven tegen woensdag 31 januari 2018 via
hollevoet.c@skynet.be of tel. 0477 79 69 26.

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 2018
voorleggen en een telefoontje vooraf (tel. 051 20 70 42) zorgt dat je niet aan gesloten
deur staat.

