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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 3
7 MEI 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

ANTOINETTE
Lingerie

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

ZOMER
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

TWEEDEHANDSBEURS 8 september 2018 VAN 14u tot 17u

Bent u minstens één jaar lid van de Gezinsbond Roeselare, dan kunt u een standplaats op de 
tweedehandsbeurs van zaterdag 8 september in de Expo Roeselare reserveren.

Inschrijven kan tot 28 augustus 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 2018 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.

AAN ALLE “MADAMMEN OP DE FIETS” 
Wat: Officiële data voor de 1ste dagrit.
Wanneer: Maandag 4 juni 2018 of bij regen ??? 8 dagen later!! 11 juni.
Start: Om 9u op de gebruikelijke plaats, voor een schitterende fietstocht.
We rijden onder leiding van eigen ervaren fietsgidsen, bestemming onbekend; 
wel zullen jullie na +/- 75 km, moe maar voldaan thuiskomen!
DOEN: Breng alvast je fiets tiptop in orde of laat die nakijken:
 - Goede banden, stevig opgepomt.
 - Batterijen voldoende geladen... oplader eventueel mee...
 - Remmen en ketting OK en... GEEL jasje niet vergeten aub!!
Info: C. Pauwelijn tel. 051 24 65 46 of R. De Jonghe tel. 051 20 73 17 riejadejo@gmail.com.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE 
Wat: Demonstratie pizza’s maken. 
Wanneer: dinsdagnamiddag 22 mei 2018 + donderdagnamiddag 24 mei.
Waar: Pizzeria Piccola Italia, St. Michielsplein 7, Roeselare.
Prijs: demonstratie + degustatie: y 20.
Inschrijven & betaling vóór 15 mei bij Cl. Persoon tel. 051 22 13 27 claire.persoon@telenet.be of N. 
Vermeersch tel. 0496 38 91 76 nadine-vermeersch@hotmail.be. 

Daguitstap Zeeuws-Vlaanderen : bezoek struisvogelboerderij ‘Monnikenwerve’ + lunch + 
bezoek kwekerij & tuin ‘In Goede Aarde’ + bezoek wijnbedrijf ‘Pomme Charelle’.
Wanneer: dinsdag 26 juni 2018. Inschrijven & betaling vóór 18 juni: y 55 all-in.

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

GEZINSBOND afdeling Passendale
De Gezinsbond afdeling Passendale bestaat dit jaar 90 jaar en ze 
nodigen onze afdeling Roeselare uit op hun festiviteiten.
Wanneer: Het weekend van 23-24 juni.
Wat: Een mooi programma met op zaterdag 23 juni een 
workshop buikdansen, Japanse taiko, kinderrommelmarkt, 
optreden ‘Sacred Places’...
Wanneer: Op zondag 24 juni een hoevewandeling (met bezoek aan Tynecot), bbq, schminken,...
Meer info: Zie www.gezinsbondpassendale.be
Inschrijven: via info@gezinsbondpassendale.be

GEWEST ROESELARE: SPAAR en WIN

13 tot 23-05-2018 ‘Week van de opvoeding’

17-05-2018 ‘Verbolgen verbonden’

19-05-2018 ‘Dansibo’

22 en 24-05-2018 ‘Consumentenwerking’

25-05-2018 ‘Lachen is gezond’

26-05-2018 ‘Dansibo’

03-06-2018 ‘Play off Knipoogje’

04-06-2018 ‘Madammen op de fiets’

09-06-2018 ‘Dansibo’

20-06-2018 ‘Eerste dagrit fietsclub Gezinsbond’

23 en 24-06-2018 ‘Gezinsbond Passendale’

24-06-2018 ‘Dansibo’

26-06-2018 ‘Daguitstap Zeeuws-Vlaanderen’

01-08-2018 ‘Tweede dagrit fietsclub Gezinsbond’

22-08-2018 ‘Derde dagrit fietsclub Gezinsbond’

26-08-2018 ‘West-vlaanderens mooiste’

08-09-2018 ‘Tweedehandsbeurs’

www.gezinsbondroeselare.be

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

SPIEGELTHEATER”34”   rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81

We mogen terugblikken op een zeer mooi toneelseizoen. De indrukwekkende La 
barca-productie i.s.m. het R.K.K., de professionele vertolking door Katelijne Verbeke 
en Daan Hugaert in Doek! en het intrigerende liefdesverhaal De doodskopvlinder 
waren stuk voor stuk decotatieve pareltjes van toneelspeelkunst.
DANK aan al de kijkers, maar... er kunnen er zeker nog heel wat bij. 

Kom en ontdek!
Het nieuwe toneeljaar komt eraan op zaterdag 15 september as. (OCAR-20u).
Theate Malpertuis en de Unie der zorgelozen brengen ons het volkse toneelspel 
De vijand van het volk (H. Ibsen/G. Six), een productie in regie van Geert Six 
waarvan Piet Arfeuille en Joon Bilcke de dramaturgische leiding hebben.
Let wel: er is slechts 1 voorstelling en kaartjes (y 12) zijn te bestellen vanaf 1 juni.
Een seizoenkaart (y 25) zorgt ervoor dat je altijd een plaats hebt.
Als 2de productie brengt ons Spiegeltheater VERLEDEN ZOMER van de Ameri-
kaanse topauteur Tennessee Williams.
Opnieuw wordt dit een prima eigen productie in de regie van Eric Meirhaeghe. 
Ruiterkapel vanaf 24 november e.k.
Voor het 3de luik (2-de eigen productie) in maart 2019 zijn we in onderhande-
ling. Maar het belooft opnieuw een topper te worden. Dus: waar wacht je op?

Bestellen: Bij Rik Sambaer. Info op www.spiegeltheater.be. 
Betaling op BE44 2850 3501 8645 van Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare .

Boudewijn Seapark
Vanaf 8 mei zal Boudewijn Seapark 
(opnieuw - na jaren zonder samenwerking) 
spaarkorting geven:
20% van 08/05/2018 tot 30/06/2018 
(vernieuwde dolfijnenshow en 55ste verjaardag) 
en 15% van 01/07/2018 tot 30/09/2018 
en tijdens de herfstvakantie (en wie weet een 
verlenging daarna). Korting geldt op dagticket 
aan de kassa gekocht.
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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,

Als je de laatste weken naar buiten gekeken hebt, 
dan valt het op hoe de lente van slag is. Sinds 21 
maart heeft de lente al 4 seizoenen gekend: eerst 
een late winterprik en na een week zomer kregen 
we een weekend met herfstweer en –temperatu-
ren, om nu een zachte landing te maken naar de 
lente toe. Hopelijk houdt het weer nu eventjes 
zijn manieren, zodat de natuur zich normaal kan 
ontwikkelen en dat wij de lange en vooral donkere 
winter achter ons kunnen laten.

Alhoewel de winter zeker zijn charme heeft, zullen 
de meeste mensen met een zucht van opluchting 
en in blijde verwachting de seizoenen van licht, 
kleur en warmte verwelkomen. De natuur herleeft 
en samen met de natuur worden ook wij als het 
ware herboren. We kunnen terug buitenkomen en 
we zetten ons opnieuw in beweging, ieder op zijn 
eigen niveau en volgens godsvrucht en vermogen.

Terwijl links en rechts al een paar verlofdagen en 
lange weekends ons een voorsmaakje geven van 
een beloftevolle zomer, liggen er toch nog enkele 
wolfijzers en schietgeweren op de loer.

Waar: Zaal Ter Beke Gitsestraat 287.
Wat: Oefenavonden - extra lessen.
Zaterdag 19 mei vanaf 20u: We vieren de feestdag 
van morgen met de leuke modedans “Ta Fête”.
Zaterdag 26 mei vanaf 20u: Geen beklimming maar het aanleren van “De 
Katmandu”.
Zaterdag 9 juni vanaf 20u: Geloof het of niet, maar het is Frietjesbak bij Dansibo!
Zondag 24 juni vanaf 19u30: Onze laatste oefenavond in zaal Ter Beke daarna 
hangen we onze dansschoenen aan de haak tot... zondag 26 augustus voor 
onze jaarlijkse fietstocht, bbq en oefenavond in de nieuwe locatie, Beverse-
steenweg 492 in Beveren-Roeselare, waar we allemaal met plezier de splinter-
nieuwe parket zullen indansen!
Noteer ook de extra lessen: op 17, 24, 31 mei en 7 juni.
19u: Boogieswing en Swing-Fox (inschrijven de eerse les)
20u: Fundans (inschrijven de eerste les)
21u: Formatiedans Engelse Wals voor gevorderden! (aantal koppels beperkt, 
navragen op de les 3de en 4de jaar).
We wensen jullie alvast heel veel dansplezier en hopen jullie op één of andere acti-
viteit te zien en zeker op onze nieuwe locatie, maak alvast maar veel reklame!!
Swingende groetjes van het ganse 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

DIRK LIEVENS
“bezieler van Odiel Defraeye”

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

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 - don: 14 - 18u, zat: 10 - 12u, 14 - 18u
vrijdag gesloten

De mensen die werken moeten nog enkele dead-
lines halen en willen (of moeten) nog enkele zaken 
afwerken, vooraleer zij met een gerust geweten de 
deur van het werk achter zich toetrekken.
Voor onze jongeren wordt de lat van de examens 
een laatste keer nog iets hoger gelegd. Het is 
uiteraard de bedoeling om erover te springen en 
voor de meesten zal dat ongetwijfeld lukken, zodat 
ze van een lange vakantie kunnen genieten. Zij 
die onder de lat doorlopen, zullen later hun beste 
beentje moeten voorzetten, om vooralsnog de 
meubelen te redden.

Hoe het ook afloopt, ik hoop dat ieder van jullie 
mag genieten van een deugddoend verlof. Een 
verlof dat je niet volpropt met allerlei ‘moetens’, 
maar met blije, warme en echte ont-moet-ingen 
met jezelf en met de mensen, die samen met jou 
je leven delen en die je in de loop van het jaar veel 
te zelden gezegd hebt, hoeveel je van hen houdt.

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

 

 

 

FIETSCLUB GEZINSBOND: HET 40-JARIG BESTAAN KRIJGT VORM.
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 organisatie is in 
handen van Frans.
Tweede dagrit op 1 augustus: Ook deze dagrit wordt iets speciaals maar als we nu 
de inhoud verklappen is het verrassingseffect er niet meer. Christiane en Hugo zijn de 
organisators van dienst. Deze dagrit was oorspronkelijk gepland op 25 juli!
Derde dagrit op 22 augustus: Marianne en Robert nemen de groep mee naar een 
andere gemeente of stad om daar te starten met een lusvormige dagrit.
Woensdag 26 september: Namiddagrit met achteraf een feestelijke afsluiter.
Wat schreef men in KRIS KRAS in de zomer van 1978?: “Straks is geen enkel 
uithoekje van Roeselare en omstreken de fietsende grootouders nog onbekend want zij 
draaien de ketting nog steeds rond op de 2de en 4de donderdag van de maand”.
Nu, anno 2018, is er bij sommigen een motor die helpt bij het rond draaien van de ketting.
Deelnemen aan een rit: Info bij familie T’Kint-Declercq, 051 25 10 56 of tkint.declercq@skynet.be.

KNIPOOGJE  IN DE CC SPIL

In mei kun je in de centrale hal van CC De Spil het werk van 40 Knipogers bekijken op 
2 UHDTV’s. Zo duurt de week van de amateurkunsten bij KNIPOOGJE een hele maand 
lang! Loop jij ook eens binnen?

PLAY-OFF KNIPOGERS

Naar traditie sluiten de Knipogers hun werkjaar af met een play-off. Hierbij gaan wij 
op zoek naar de meest creatieve hobbyfotografen. Een externe vierschaar evalueert 
recent werk dat gepresenteerd wordt op het 6 meter brede scherm van ‘Het Verzonken 
Kasteel’ in ARhus. IEDEREEN daar WELKOM op zondagmorgen 3 juni om 10u. Vrije 
toegang om mee te genieten en te curieuzenneuzen.
Wie WERK & WERKING van KNIPOOGJE van meer nabij wil volgen bezoekt 
www.knipoogje.be.

Provinciale infoavond consumentenwerking “Lachen is gezond”

Wat: Een aloude volkswijsheid zegt: Lachen is gezond, humor is een levenskunst.
Het wordt een prettig gestoorde kennismaking met de boeiende wereld van de lach, 
humor en emoties.
Wie: Mindfulnesstrainer en lachcoach Hilde Terryn van het LachAtelier (Koekelare).
Wanneer: Vrijdag 25 mei 2018 om 19u30.
Waar: Gezinscentrum Roeselare Iepersestraat 70.
Prijs: Leden: y 5. Niet leden: y 8.
Inschrijven is noodzakelijk en dit tegen 20 mei!! bij Lionel Denys tel. 056 41 33 96 - 
0472 45 46 33 bij voorkeur per mail lionel.denys@telenet.be.
Na uw inschrijving kunt u het bedrag overschrijven op rekeningnr. BE66 7380 0524 
9843 S.C.W. West-Vlaanderen met vermelding Consumentenavond Lachen.
Meer info: zie www.gezinsbondroeselare.be/provinciale-infoavond-consumentenwer-
king-lachen-gezond.

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

‘VERBOLGEN VERBONDEN’ door professor Dr. Peter Adriaenssens

Balans houden: hoe praten met kind en tiener, luisteren naar hun stem in ba-
lans houden met aanleren van respect en gevoelig zijn voor de andere mens. 
Een opvallend pleidooi om kinderen te helpen de complexiteit van onze tijd 
te omarmen.
Wie: Prof. Dr. Peter Adriaenssens is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het 
UZ Leuven. Hij schreef meerdere bestsellers over opvoeden en is een veelgevraagd 
opiniemaker in Vlaanderen.
Wanneer: Donderdag 17 mei 2018 om 20u.
Waar: GC De Bunder Iepersestraat 52b Moorslede.
Inkom: Leden: y 5. Niet leden: y 10. Te betalen aan de ingang!
Inschrijven: Noodzakelijk via info@gezinsbond-wvl.be.
Meer info: Een organisatie van Gezinsbond West-Vlaanderen. 
www.gezinsbond-wvl.be/nieuws/detail/495

WEST-VLAANDERENS MOOISTE

Fietstochten in en rond Roeselare van 23t/m 26 augustus

De Gezinsbond werkt actief mee aan dit evenement. Vooral op zondag 26 augustus 
kunnen gezinnen zich uitleven in de ‘familiefietstocht’ en in de ‘kinderfietstocht 
‘De Zoevende Zapper’. 
Voor meer info: zie www.westvlaanderensmooiste.be/zondag voor het zondagpro-
gramma en www.westvlaanderensmooiste.be voor een totaaloverzicht.

Zomerzoektochten
Zoals vorige jaren zijn er dit jaar terug de zomerzoektochten, 
van 1 juli t.e.m. 30 september, en dit in en rond Eeklo.
Meer informatie kan je hier terugvinden: www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektichten.

Week van de opvoeding
Wat: Verschillende activiteiten rond opvoeding.
Voor wie: Voor (groot)ouders/opvoeders en 
hun kind(eren) (van 0-14 jaar).
Wanneer: In de week van 13 tot 23 mei 
met als topper de gezinsactiviteit in het stadspark/geitepark 
op zaterdag 19 mei (instappen tussen 14u en 17u): 
gratis en inschrijven is niet nodig.
Info: zie www.roeselare.be/agenda/search?search=Week%20van%20de%20opvoeding en 
www.gezinsbondroeselare.be/sites/default/files/activiteitenbijlage/flyer_programma_week_
opvoeding_2018.pdf

Week van de opvoeding  van 6 MEI tem 20 MEI 2017 

Meer info op www.roeselare.be/agenda (zoek in de Uit-kalender op ‘Week van de opvoeding’) 
Huis van het Kind | Gasthuisstraat 10, Roeselare | 051 80 59 00 | huisvanhetkind@roeselare.be 

 

 


