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NIEUWSBRIEF

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

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

Jaargang : 48- nummer 2
5 MAART 2018

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)

Optiek
Hoogleedsesteenweg 149

8800 Roeselare
051 62 90 41 - 0497 49 40 50

info@optieklunette.be

8800 Roeselare1
P005016
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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)

Westlaan 68-70
8800 ROESELARE

T 051 20 84 55
F 051 24 21 36

info@bloementine.be
www.bloementine.be

LENTE
2018

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

10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24 en 25-03-2018 ‘Doodshoofdvlinder’

10 en 25-03-2018 ‘Dansibo’

26-03-2018 ‘Menopauze is hot’

27-03-2018	 ‘Straffen	en	belonen’

29-03-2018 ‘Welke vis eten we vandaag ?’

7, 22 en 29-03-2018 ‘Dansibo’

15-04-2018 ‘Spellendag’

17-04-2018 ‘De koloniekinderen van de Westhoek’

18-04-2018	 ‘Lunch	fietsclub’

19-04-2018 ‘Peuters lief, maar soms lastig !’

22-04-2018 ‘40 jaar GOSA’

24-04-2018 ‘Bezoek geitenboerderij’

24-04-2018 ‘Faalangst weg ermee !’

16-06-2018 ‘Dolfje weerwolfje’

www.gezinsbondroeselare.be

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

“DE DOODSKOPVLINDER” Een intrigerend liefdesverhaal
Frank, een jonge man is verlamd aan beide benen. 
Zijn overbezorgde moeder waakt over hem. 
Zijn enige bezigheid is het verzamelen van exotische 
vlinders. Dan ontmoet hij per toeval Vanessa, 
het buurmeisje. Zijn leven neemt een verrassende 
wending...
Waar: In ons pop-up-theatertje in de Ruiterkapel, Piljoenstraat 2 Roeselare.
Wanneer: Zaterdagen 10, 17 en 24 maart om 20u., zondagen 11 (17u) en 25 maart 
(11u), woensdagen 14 en 21 maart om 20u. en vrijdagen 16 en 23 maart om 20u.
Kaarten: y 9, studenten y 7, VTP y 5. Onze leden krijgen 1 gratis drankbon (lidkaart 
voorleggen). Zorg dat je er tijdig bij bent want max. 60 personen per voorstelling.
Bestellen: Bij Rik Sambaer. Info op www.spiegeltheater.be. 
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare .

 
 
 
 
Lentekriebels bij de  “Madammen op de Fiets”  

 
Een groep luimige vrouwen fietst elke maandag van 13u45 tot ongeveer 16u45. 
Startplaats:  Hoek Westlaan / Molenstraat. 
Parcours:  Een lus-rit van een 40-tal km rond Roeselare, uitgestippeld door gemotiveerde 
         fietsgidsen uit eigen rangen!   
Nieuws: Wie verzekerd is via GSF mag haar lidkaart opvragen 
Aansluiten:  Welkom aan nieuwe leden! Ze houden ons jong!  
Enige voorwaarde: Lid zijn van de gezinsbond. 
Geïnteresseerd?  Geef een seintje en fiets met ons mee 
Caroline Pauwelijn tel. 051 24 65 46 Ria De Jonghe,tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENTEKRIEBELS BIJ DE “MADAMMEN OP DE FIETS” 
Een	groep	luimige	vrouwen	fietst	elke	maandag	van	13u45	tot	ongeveer	16u45.
Start: Hoek Westlaan/Molenstraat.
Parcours: Een lusrit van een 40-tal km rond Roeselare, uitgestippeld door gemotiveerde 
fietsgidsen	uit	eigen	rangen!
Nieuws: Wie verzekerd is via GSF mag haar lidkaart opvragen.
Aansluiten: Welkom aan nieuwe leden! Ze houden ons jong!
Enige voorwaarde: Lid zijn van de Gezinsbond.
Geïnteresseerd:	Geef	een	seintje	en	fiets	met	ons	mee.
C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com

Gosa Gewest 

Wat: ‘De koloniekinderen van de Westhoek’ met Anne Provoost.
“Als ik het verhaal van mijn grootmoeder niet neerschrijf, is het weg.”
Anne Provoost vertelt over haar boek in wording ‘Kinderen van de IJzer’. De schrijfster 
voelde zich aangesproken door het verhaal van de groot-scheepse actie die de Belgische 
overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek.
Wanneer: Dinsdag 17 april 2018 om 14u.
Waar: Gezinscentrum  Iepersestraat 70.
Toegang: Leden € 6 - Niet-leden € 8, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 12 april 2018 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE 
Wat: Voordracht: Welke vis eten we vandaag?
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70 Roeselare.
Wanneer: donderdag 29 maart om 19u30.
Info: Claire Persoon claire.persoon@telenet.be tel. 051 22 13 27.

Wat: Bezoek Geitenboerderij De Caprinehoeve, Gits.
Wanneer: dinsdagnamiddag 24 april om 14u.
Prijs: €	12	leden,	€	15	niet-leden:	rondleiding	&	koffietafel.
Inschrijving & betaling vóór 17 april: Claire Persoon, claire.persoon@telenet.be, tel. 051 221327
of N.Vermeersch, nadine-vermeersch@hotmail.be, tel 0496 389176
rek. KBC IBAN BE3 7386 1324 0284 van Consumentenwerking Roeselare.

KBC Bank & Verzekeringen
Westlaan 215 - 8800 Roeselare

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

Donderdag gesloten
Service en kwaliteit is er troef
Uitgebreid gamma

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

Patsyoptiek

Meiboomlaan 1B 8800 Roeselare

Tel.: 051 46 42 07

LINGERIE - CORSETTERIE - BADMODE
ONDERGOED - NACHTKLEDIJ
Ook voor een maatje meer !

Herborist
Noordstraat 5 - 8800 Roeselare - 051 20 95 87

kruiden@evonet.be

Service en kwaliteit is er troef. Uitgebreid gamma.
Overvloeiende glazen met garantie

St. Amandsstraat 12    8800 Roeselare    051 24 12 92

Natuurlijk advies door apotheker

Noordstraat 5 - 8800 Roeselare - 051 20 95 87
facebook.com/DeKruidenmozaiek

KNIPOOGJE  www.knipoogje.be
60 knipogers vernieuwen om de maand hun fotowerk op onze website. Denk je dan: 
dat kan ik ook. Wel kom maar mee genieten. Wil je creatiever je camera hanteren? 
Dan ook welkom om met gelijkgezinden samen aan de slag te gaan.

Na een 6de succesvolle OOGGETUIGE met ‘projected pictures’  wil Knipoogje ook de 
‘printed pictures’ in de kijker stellen. Eerdaags start een nieuwe werkgroep rond het af-
drukken en tentoonstellen van foto’s. Curieus? en zin om mee te doen? Laat je kennen 
via suggestie@knipoogje.be  Zo kunnen wij je op de hoogte houden.

40 jaar GOSA
Gezinsbond West-Vlaanderen viert op zondag 22 april van 10u. tot 16u. 
in GC De Bunder in Moorslede 40 jaar GOSA, 40 jaar activiteiten en werking van en 
voor grootouders en senioren.
Programma:	Na	onthaal	en	koffie	een	feestrede	door	Frans	Schotte,	algemeen	voor-
zitter Gezinsbond en in de namiddag een optreden van Willem Vermandere. Onder de 
middag	voorzien	we	een	receptie	gevolgd	door	een	warm	buffet.
Prijs leden: €40.
Inschrijven en info: www. gezinsbondroeselare.be/40-jaar-gosa.
of via Lionel Denys, lionel.denys@telenet.be 
of tel. 056 41 33 96.

Wat: voorstelling ‘Dolfje Weerwolfje’ 
met o.a. Jan Schepens, 
Katja Retsin en Dorothy Wuyts. 
Waar: CC De Spil.
Wanneer: 16 juni 2018 om 15 u in CC De Spil.
Duur: 70 minuten (zonder pauze)
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon 
van de aangekochte tickets en lidkaart 
15% spaarkorting op de ticketprijs. 
De korting wordt ter plaatse aan 
de merchandisestand (shop) van 
Dolfje via de lidkaart toegekend. 

KRISKRAS NIEUWSBRIEF LENTE 2018 
 
5 maart 2018 
 

 
 
https://www.gezinsbond.be/activiteiten/Paginas/Dolfje-Weerwolfje.aspx 
 
Wat: voorstelling 'Dolfje Weerwolfje' met o.a. Jan Schepens,  
Katja Retsin en Dorothy Wuyts.  
Waar: De Spil 
Wanneer: 16 juni 2018 om 15 u in De Spil  
Duur: 70 minuten (zonder pauze) 
Voor kinderen vanaf 6 jaar  
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon  
van de aangekochte tickets en lidkaart  
15% spaarkorting op de ticketprijs.  
De korting wordt ter plaatse aan  
de merchandisestand (shop) van  
Dolfje via de lidkaart toegekend.  
 
 
FIETSCLUB GEZINSBOND  : HET KLAVERTJE 4 VAN HET 40-JARIG BESTAAN. 
  
Lunch met de leden : op 18 april in Molendries te Gits! Wij stellen daar onze ideeën i.v.m. 
de dagrit in augustus voor. Meer info volgt via mail of briefje. 
VIP’s in 2018 : onze eerste VIP is jarig in mei. Bij een speciale verjaardag hoort een 
verrassing. 
Eerste dagrit op 20 juni : we kiezen voor een locatie tussen de fruitbomen en de 
bloemetjes en ………… . Dit is de eerste activiteit die "anders is dan anders". De laatste 
van het klavertje 4 is een woensdagnamiddagrit  met achteraf  "nog iets". 
Wat schreef men in KRIS KRAS voorjaar 1978 ? “Met onze grootouders willen we aan 
sport doen zonder aan competitie te denken. Fietsen is goed voor geest en lichaam en we 
kunnen ondertussen genieten van de natuur”. 
Onze eerste dagrit beantwoordt volledig aan deze beschouwing van 40 jaar geleden. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom : je kan je om het even welk moment inschrijven. Het 
lidgeld is voor een Gezinsbondlid slechts €11 (anders €16) en wie een eigen 
fietsverzekering heeft, betaalt slechts €2. 
Deelnemen aan een rit : je kan altijd vrijblijvend meefietsen op een wekelijkse rit op 

DOLFJE WEERWOLFJE

https://www.gezinsbond.be/activiteiten/Paginas/Dolfje-Weerwolfje.aspx
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WOORD VAN DE VOORZITTER KON. DANSCLUB DANSIBO - www.dansibo.be  - tel. 051 20 82 56 - tel. 051 20 37 34

Beste Bondgenoten,

Terwijl de Hollanders verweesd en in tranen 
achterblijven omdat hun droom van de Elfsteden-
tocht verdronken is in het dunne ijs, hebben onze 
weerprofeten - na de vinnige winterprik van vorige 
week - toch al de eerste tekenen van een nakende 
lente gezien. 

Het werd stilaan de hoogste tijd dat ze met positief 
nieuws voor de dag kwamen, want de laatste 
maanden heeft men alle zeilen bijgezet om men-
sen aan een depressie te helpen. Eerst en vooral 
was daar de winter met zijn korte dagen en als de 
zon in november, december en januari dan nog 
eens in staking was, werkte dat alleszins op onze 
heupen. Dat werd dan nog eens gecombineerd 
met de zeepbel van onze goede voornemens van 
1 januari, die in duizenden kleurtjes uiteengespat 
is. Bovendien waren ze nog op het ongelukkig idee 
gekomen om ons ‘30 dagen zonder klagen’ aan te 
smeren, zodat we met onze miserie bleven zitten 
en we anderen niet konden laten delen in onze 
tegenslagen. En als je je dan wilde troosten met 
een glaasje of een pintje, stonden de media weeral 
klaar met hun Tournée Minérale. Uiteindelijk heb ik 
besloten om ook mee te doen en als ik aan hetzelf-
de tempo verder drink, zal ik mijn 30 dagen zonder 
alcohol wel halen tegen het einde van 2018.

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

Zaterdag 10 maart vanaf 20u. :De “Disco Samba “wordt weer 
bovengehaald,plezier verzekerd!
Zondag 25 maart vanaf 19u30 :We starten op het ritme van de lente met 
een “Touch of Black or White “ graag met aangepaste kledij  en leren op het 
liedje van Elsie Morais een nieuwe dans aan!
Zaterdag 7 april vanaf 20u :Na een weekje geen les nemen we de draad weer 
op en herhalen The King ,de Disco Samba en The Rhythm of The Night”
Zondag 22 april vanaf 19u30: Ons motto is blijven oefenen voor de 
aanstaande danstest !!
Zondag 29 april vanaf 18u. :Na de danstesten van deze namiddag ,kunnen 
we vanaf 18u aanschuiven voor aperitief ,warme beenham met frietjes en 
daarna vanaf 19u30 de beentjes strekken op de dansvloer.
Meer op info@dansibo.be  inschrijven noodzakelijk !! 
Zaterdag 19 mei vanaf 20u :We vieren de feestdag van morgen met de 
leuke modedans “Ta Fête “.

Noteer ook de volgende data in jullie agenda om zeker geen oefenavonden te missen:
zaterdag 26 mei, zaterdag 9 juni, zondag 24 juni en zondag 26 augustus .
Wij heten jullie alvast van harte welkom !swingende groetjes, het Dansibo team!       
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uitz. combiné’s

Groot- en kleinhandel
bieren, waters, wijnen, likeuren

Honzebroekstraat 31, 8800 Roeselare
Tel. 051 20 11 01 - Fax 051 21 26 81

Open :
9-12u en 13.30-18.30

gesloten
zon- en maandag & alle feestdagen

Schepen van Cultuur

DIRK LIEVENS
“bezieler van Odiel Defraeye”

compositie - opname - productie - publishing - management

Eric De Clercq - Iepersestraat 26 - 8800 Roeselare
0485 03 06 44 - rcp.studio@telenet.be - www.rcpproductins.be

HET STUK

Een ouder echtpaar komt naar een toneelvoorstelling kijken. 
Door toedoen van de regisseur belanden ze op de scène.

 Een jong echtpaar speelt daar toneel: scènes uit een huwelijksleven. 
De ouderen geven daar ongezouten commentaar op.

 
 Na de pauze willen zij zelf toneel spelen, terwijl de jongeren nu toekijken. 

Uiteindelijk verplicht de regisseur hen om samen te spelen.
Een ongeloofwaardige confrontatie is het resultaat.

Dit stuk is dikwijls grappig, altijd herkenbaar en eigenlijk totaal onmogelijk... een beetje geschift.
Maar met toneel is alles mogelijk.  

TAFEREEL

1. Is het nu al bezig of niet?
2. The morning after.

3. Zwakjes, heel zwakjes.
4. Naweeën van de huwelijksreis.

6. Weeën
PAUZE

7. Changer.
8. Pensioen.

9. Overacting.
10. Samen.  

met dank aan :

Stad Roeselare
Standaard boekhandel - Roeselare
Dagbladhandel TAPTOE - Rumbeke

  

Iepersestraat 55 
8800 Roeselare 

SCHOENEN ETIENNE

Kerkplein 28

8800 Rumbeke

T 051 26 36 90

F 051 26 36 99

  

Iepersestraat 55 
8800 Roeselare 

  

Iepersestraat 55 
8800 Roeselare 

  

Iepersestraat 55 
8800 Roeselare 

Gemeenteraadslid
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DIRK LIEVENS
“bezieler van Odiel Defraeye”

www.drankenjo.be
zondag en maandag

gesloten
doorlopend open
van 8u tot 18u

Populierstraat 96 - 8800 Roeselare
tel.: 051/22 02 64

Groene Herderstraat 18
8800 Roeselare - Rumbeke
Tel. (051) 26.85.00 - Fax (051) 20.01.14
e-mail : admin@soliver.be - web-site : www.soliver.be

mail : claeren@dvvlap.be  website : www.claeren.be

UIT SYMPATHIE

Herdersstraat 65
8800 Roeselare

Joe Englishstraat 52a
8800 Rumbeke

Charlotte Claeys
Logopediste

gsm: 0476/63 75 37

Herdersstraat 65
8800 Roeselare

Joe Englishstraat 52a
8800 Rumbeke-Roeselare

Charlotte Claeys
Logopediste

gsm: 0476/63 75 37

info@drankenjo.be - www.drankenjo.be

doorlopend open van 8u tot 18u 
zondag en maandag gesloten

Populierstraat 96 - 8800 Roeselare
tel.: 051/22 02 64 - fax: 051/22 44 64

Groene Herderstraat 18
8800 Roeselare - Rumbeke
Tel. (051) 26.85.00 - Fax (051) 20.01.14
e-mail : admin@soliver.be - web-site : www.soliver.be

HAIRSTYLE
BC

Gitsestraat 265 - 8800 Roeselare
051/20 78 77

Garage Demeulenaere Dirk

Ardooisesteenweg, 360
8800 Roeselare
Tel.: 051-24.49.97
GSM: 0479-36.97.43St.-Petrus-en-Paulusstraat 6 - Rumbeke

info@vanluechene.be - www.vanluechene.be

   
Westlaan 202 - 8800 Roeselare             051 20 43 65
info@commeyne.be            www.commeyne.be

compositie - opname - productie - publishing - management

Eric De Clercq - Iepersestraat 26 - 8800 Roeselare
0485 03 06 44 - rcp.studio@telenet.be - www.rcpproductions.be

Zwangerschapswinkel
gespecialiseerd in borstvoeding

Wallenstraat 15 - 8800 Roeselare
www.mamado.be

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

Gelukkig is er beterschap op komst en staat de 
lente met al zijn beloften voor de deur. De merels 
fluiten	er	op	los	(blijkbaar	hebben	die	nog	niet	
gehoord van #Me Too en de gas-boetes die er 
in	Brussel	staan	op	het	nafluiten	van	het	andere	
geslacht), de koolmezen zijn aan hun laatste vet-
bolletjes toe en zelfs de katten kunnen mekaar niet 
met rust laten (dank zij onze ‘wijze’ politici worden 
die binnenkort gecastreerd). De zon doet ook haar 
uiterste best om wat hoger te klimmen en haar 
warmte met ons te delen. Binnen enkele weken 
mogen we ons dan ook aan een ware uitbarsting 
van kleuren (met groen in al zijn varianten) ver-
wachten. Echte tuinliefhebbers – je weet wel, die 
met groene vingers (ik krijg er alleen maar zwarte 
handen van) – staan te popelen om in actie te 
schieten, zodat ze het hele jaar door trots kunnen 
genieten van een stralende tuin.

Hopelijk zijn de eerste lentekriebels ook voor jullie 
een aansporing om uit de grijze winter te stappen 
en met volle moed en enthousiasme de teugels 
in handen te nemen, van achter de schermpjes 
vandaan te komen en met volle teugen te genieten 
van de ontluikende lente en de komende weken in 
beweging te komen en volop te leven.

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

 
 
Kon. dansclub Dansibo Roeselare tel.051/203734 -051/221344 -www.dansibo.be 
 
 
Waar : zaal Ter Beke Gitsestraat 287  
Wat : Oefenavonden 
Zaterdag 10 maart vanaf 20u. :De “Disco Samba “wordt weer bovengehaald,plezier verzekerd! 
Zondag 25 maart vanaf 19u30 :We starten op het ritme van de lente met een                                                            
“Touch of Black or White “ graag met aangepaste kledij  en leren op het liedje van Elsie Morais een nieuwe 
dans aan! 
Zaterdag 7 april vanaf 20u :Na een weekje geen les nemen we de draad weer op en  
                                                      herhalen The King ,dee Disco Samba en The Rhythm of The Night” 
Zondag 22 april vanaf 19u30: Ons motto is blijven oefenen voor de aanstaande Danstest !! 
Zondag 29 april vanaf 18u. :Na de danstesten van deze namiddag ,kunnen we vanaf 18u  
                                                   aanschuiven voor aperitief ,warme beenham met frietjes en  
                                                   daarna vanaf 19u30 de beentjes strekken op de dansvloer. 
                                                       Meer op info@dansibo.be  inschrijven noodzakelijk !!  
Zaterdag 19 mei vanaf 20u :We vieren de feestdag van morgen met de leuke modedans  
                                                        “Ta Fête “ 
    Noteer ook de volgende data in jullie agenda om zeker geen oefenavonden te missen: 
        Zaterdag26 mei,zaterdag  9 juni ,zondag 24 juni en zondag 26 augustus . 
                   Wij heten jullie alvast van harte welkom !swingende groetjes, het Dansibo team!        
                                                      

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

Wat:  “ DE DOODSKOPVLINDER “ Een intrigerend liefdesverhaal  
Frank, een jonge man is  verlamd aan beide benen. Zijn overbezorgde moeder waakt over 
hem. Zijn enige bezigheid is het verzamelen van exotische vlinders. Dan ontmoet hij per 
toeval Vanessa, het buurmeisje. Zijn leven neemt een verrassende wending… 
Waar: in ons pop-up-theatertje in de Ruiterkapel, Piljoenstraat 2 Roeselare.  
Wanneer: Zaterdagen 10, 17 en 24 maart (20u), zondagen 11 (17u) en 25 maart (11u), 
woensdagen 14 en 21 maart (20u), en vrijdagen 16 en 23 maart 2018 (20u). 
Kaartjes: 9 €, Onze leden krijgen een gratis drankbon (lidkaart voorleggen), Studenten: 
€7, VTP: €5 € 
Zorg dat je er tijdig bij bent want max. 60 personen per voorstelling. 
Info & kaartjes via voornoemd e-mailadres of telefoonnummer. 
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare 
 

FIETSCLUB GEZINSBOND: HET KLAVERTJE 4 VAN HET 40-JARIG BESTAAN.
Lunch met de leden: op 18 april in Molendries te Gits! Wij stellen daar onze ideeën i.v.m. 
de dagrit in augustus voor. Meer info volgt via mail of briefje.
VIP’s in 2018: onze eerste VIP is jarig in mei. Bij een speciale verjaardag hoort een verrassing.
Eerste dagrit op 20 juni: we kiezen voor een locatie tussen de fruitbomen en de bloemetjes 
en … . Dit is de eerste activiteit die “anders is dan anders”. De laatste van het klavertje 4 is een 
woensdagnamiddagrit  met achteraf  “nog iets”.
Wat schreef men in KRIS KRAS voorjaar 1978 ? “Met onze grootouders willen we aan 
sport doen zonder aan competitie te denken. Fietsen is goed voor geest en lichaam en we kun-
nen ondertussen genieten van de natuur”.
Onze eerste dagrit beantwoordt volledig aan deze beschouwing van 40 jaar geleden.
Nieuwe leden zijn altijd welkom: je kan je om het even welk moment inschrijven. Het 
lidgeld	is	voor	een	Gezinsbondlid	slechts	€11	(anders	€16)	en	wie	een	eigen	fietsverzekering	
heeft, betaalt slechts €2.
Deelnemen aan een rit:	je	kan	altijd	vrijblijvend	meefietsen	op	een	wekelijkse	rit	op
woensdag met start om 14.00 u. ( hoek Molenstraat-Westlaan Brantano ) om te ervaren of het 
tempo, de afstand en de sfeer in de groep jou bevalt. Info bij de familie T’Kint-Declercq, 
telefonisch op 051/251056 of via het mailadres tkint.declercq@skynet.be.

LAATSTE JAARGANG
PAPIEREN KRIS KRAS NIEUWSBRIEF !

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

De redactie: de.wijze.eik@skynet.be

SECRETARIAAT - tel. 051 20 70 42
Leden die te laat hun bijdrage hebben betaald, en leden die buiten onze afdeling 
wonen dienen zelf hun bonnenboekje op het secretariaat te komen ophalen. Een 
telefoontje vooraf zorgt dat u niet aan een gesloten deur staat.

Je bonnenboekje vermeldt alle adressen van onze dienstverleners. Best eerst 
raadplegen alvorens het secretariaat op te bellen. Het spaart je tijd en kosten.
Bezoek www.gezinsbond.be en registreer je op onze nationale site. Je kunt meteen 
al je persoonlijke gegevens nakijken. Ook je spaarverrichtingen. Laat daar ook je 
mailadres kennen. Dan ontvang je maandelijks een gerichte mail met actueel nieuws 
en voordelen bij nationale initiatieven.

Je ontvangt toch al onze maandelijkse nieuwsbrief in je mailbox? Nee?
Geef je mailadres en lidnummer door aan webmaster@gezinsbondroeselare.be.

FAMILIESPELLENDAG :
Een dag vol spel- en speelplezier.
In samenwerking met Spellenclub Roeselare.

Wat: Spellendag: 
gezelschapsspellen met uitleg.
Bovendien: grime, volksspelen, 
springkastelen, buitenspeeltoestellen 
en spellentombola.
Wanneer: zondag 15 april, 
doorlopend van 13u. tot 19u.
Waar: Op de Trax-site, 
Beversesteenweg 67 Roeselare.
Toegang: Gratis.
Meer info: https://spellenclubroeselare.wordpress.com/familiespellendag/

 
 
SECRETARIAAT 
 
Leden die later hun bijdrage hebben betaald, en leden die buiten onze afdeling wonen 
dienen zélf hun bonnenboekje op het secretariaat te komen ophalen.  
Een telefoontje vooraf zorgt dat u niet aan een gesloten deur staat. (051/207042) 
 
Je bonnenboekje vermeldt alle adressen van onze dienstverleners 
Best eerst raadplegen alvorens het secretariaat op te bellen.  
 
Bezoek www.gezinsbond.be en registreer je op onze nationale site. Je kunt meteen al je 
persoonlijke gegevens nakijken. Ook je spaarverrichtingen. Laat daar ook je mailadres 
kennen. Dan ontvang je maandelijks een gerichte mail met actueel nieuws en voordelen bij 
nationale initiatieven.  
 
Je ontvangt toch al onze maandelijkse nieuwsbrief in je mailbox ? Nee? 
Geef je mailadres en lidnummer door aan  webmaster@gezinsbondroeselare.be 
 

 
FAMILIESPELLENDAG: een dag vol spel- en speelplezier. 

In samenwerking met  Spellenclub Roeselare. 
Wat:  Spellendag: gezelschapsspellen met uitleg.  
Bovendien: Grime, Volksspelen, Springkastelen, Buitenspeeltoestellen en  
  Spellentombola. 
Wanneer: Zondag 15 april, doorlopend van 13.00 tot 19.00 uur. 
Waar:  Op de Trax-site (Beversesteenweg 67) Roeselare. 
Toegang: Gratis. 
Meer info: https://spellenclubroeselare.wordpress.com/familiespellendag/  
 
 

 
 
 
 
 

HUIS VAN HET KIND

Wat: Faalangst weg ermee!
Wanneer: dinsdag 24 april 2018 om 19u30.
Waar: ARhus.

Wat: Peuters lief, maar soms lastig.
Wanneer: donderdag 19 april 2018 om 19u15.
Waar: Welzijnshuis Gasthuisstraat 10.

Wat: Straffen en Belonen?
Wanneer: dinsdag 27 maart 2018 om 19u30.
Waar: ARhus.

INSCHRIJVEN: 
huisvanhetkind@roeselare.be 
of tel. 051 80 59 00.

Toegang: Leden € 6,00 - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf. 
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 12 april 2018 bij 
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82 
 

 
  
HUIS VAN HET KIND 
 
Wat: Faalangst weg ermee! 
Wanneer: dinsdag 24 april 2018 om 19u30. 
Waar: ARhus 
 
Wat: Peuters lief, maar soms lastig 
Wanneer: donderdag 19 april 2018 om 19u15. 
Waar: Welzijnshuis Gasthuisstraat 10 
 
Wat: Straffen en Belonen? 
Wanneer: dinsdag 27 maart om 19u30 
Waar: ARhus. 
 
INSCHRIJVEN: huisvanhetkind@roeselare.be of Tel. 051 80 59 00 
 

volg KNIPOOGJE op www.knipoogje.be 
 
60 knipogers vernieuwen om de maand hun fotowerk op onze website. Denk je dan: dat 
kan ik ook. Wel kom maar mee genieten. Wil je creatiever je camera hanteren? Dan ook 
welkom om met gelijkgezinden samen aan de slag te gaan. 
 
Na een 6de succesvolle OOGGETUIGE met ‘projected pictures’  wil Knipoogje ook de 
‘printed pictures’ in de kijker stellen. Eerdaags start een nieuwe werkgroep rond het 
afdrukken en tentoonstellen van foto’s. Curieus? en zin om mee te doen? Laat je kennen 
via suggestie@knipoogje.be  Zo kunnen wij je op de hoogte houden. 
 

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

DE MENOPAUZE IS HOT

De grootste groep vrouwen zit in de menopauze, maar de overgang is niet voor iedereen 
even gemakkelijk. Levensstijl-advies en het anders richten van je focus is elementair. 

Wat: Voordracht door Nicole Depondt, verpleegkundig specialist urologie en menopau-
zeconsulente van AZ Delta.
Waar: zaal Don Bosco  ‘s Gravenstraat 14 Roeselare.
Wanneer: maandag 26 maart 2018  om 19u30.
Prijs: €1 voor leden (CM en gezinsbond); 2 euro voor niet-leden.
Inschrijven via www.cm.be/agenda of via mailtje naar 
verbroedering.roeselaretielt@cm.be of via telefoon 051 20 12 90.


