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NIEUWSBRIEF

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

Verschijnt tweemaandelijks
uitgezonderd juli - augustus

Jaargang : 49- nummer 4
28 AUGUSTUS 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

NAZOMER
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

08-09-2018 ‘Tweedehansbeurs’

08-09-2018 ‘Opendeur Dansibo’

12-09-2018 ‘Start aeronetics’

15-09-2018 ‘De vijand van het volk’

16-09-2018 ‘Kabinet K’

20-09-2018 ‘Het staat in de sterren geschreven’

07-10-2018 ‘7colors.be’

09-10-2018 ‘Een show en schlagerparade’

11-10-2018 ‘Een leven is bewegen en bewegen is een leven’

16-10-2018 ‘Chocolade proeverij’

21-10-2018 ‘Natuurwandeling Kleiputten’

26-10-2018 ‘Reiswijs met GOSA’

06-11-2018 ‘Wim Lybaert’

13-11-2018 ‘Johan Swinnen’

www.gezinsbondroeselare.be

De fietsclub rondt de viering van zijn 40-jarig bestaan af.
De dagritten van de zomer: Bij het verschijnen van deze Kris Kras zijn de 
dagritten gereden. Het waren stuk voor stuk mooie dagritten naar telkens een on-
bekende locatie via landelijke wegen in een afwisselend landschap. We proberen 
de traditie in ere te houden om 3 dagritten per werkjaar te organiseren.
Viering 40-jarig bestaan: Als sluitstuk organiseren we een bbq op 26 september na 
een wekelijkse rit. Meer info volgt in een volgende editie.
Herinschrijving 2018-2019: We blikken vooruit naar het volgende werkjaar en be-
houden dezelfde formule als de voorbije jaren. Na een wekelijkse rit in de 2de helft van 
oktober word je getrakteerd op koffie en taart van “eigen kweek” (sorry, “eigen bak”).
Voor de mannen onder de leden van de Gezinsbond: Je bent geen oppas-opa 
of klus-pa of klus-opa, je bent vrij op woensdagnamiddag, je fiets graag, je houdt 
van een gezellige babbel en van een goeie mop...
Kom dan de mannen vervoegen bij onze gemengde groep. Afspraak om 14u. aan Brantano.
Info: 051 25 10 56 of mail tkindt.declercq@skynet.be.
Lidgeld: € 16 basisbijdrage, € 5 korting voor leden van de Gezinsbond en € 9 min-
der dan de basisbijdrage indien je een eigen fietsverzekering hebt. Personen met een 
vrijetijdspas krijgen 50% reductie op het te betalen bedrag.

Reiswijs met GOSA
We gaan voort met de traditie om de laatste vrijdag van de wintermaanden een 
reisverslag te bekijken.
Op 26 oktober om 14u30 vertoeven we weer in de clubstudio van Knipoogje 
Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.
Je kunt enkel (gratis) kijken als je vooraf inschrijft bij ludo.kindt@knipoogje.be 
of via tel. 051 20 70 42.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE 
Je wil nuttige info i.v.m. consumententhema’s en wil boeiende bezoeken meemaken, sluit dan 
aan bij de Consumenenwerking.
Jaarlijks lidgeld € 7 is over te schrijven op rek. BE03 7386 1324 0284 van Consumentenwerking 
Roeselare. Info bij Claire Vanneste-Persoon via tel. 051 22 13 27 of mail claire.persoon@telenet.be.
Wat: Voordracht: ‘Het staat in de sterren’ geschreven door J.P. Veys & C. Deblaere.
Wanneer: donderdag 20 september om 19u30. Prijs: € 6.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70 Roeselare.
Inschrijving vóór 6 sept.: Claire Persoon, claire.persoon@telenet.be, tel. 051 221327
of N.Vermeersch, nadine-vermeersch@hotmail.be, tel 0496 389176.

Wat: Chocoladeproeverij.
Wanneer: dinsdag 16 oktober & donderdag 18 oktober om 19u30.
Waar: Wereldhuis H. Verrieststraat 22 Roeselare.
Inschrijving vóór 6 okt.: Claire Persoon, claire.persoon@telenet.be, tel. 051 221327
of N.Vermeersch, nadine-vermeersch@hotmail.be, tel 0496 389176.

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
Wie van zijn fotobezigheden een creatieve hobby wil maken vindt inspiratie, uitdagin-
gen, ondersteuning en kameraadschap bij KNIPOOGJE. U vindt onze werking volledig 
toegelicht op www.knipoogje.be.
Een keer gratis komen meekijken of meedoen kan best.
Persoonlijke info bij voorzitter LudOK via tel. 051 20 70 42.
Zondag 2 september starten wij onze 44ste werkjaar in ‘het verzonken kasteel’ van 
ARhus om 10u. Zondag 16 september kom je om 10u. naar de studio KNIPOOGJE 
(Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1.) om er ons KABINET K mee te beleven.
Maak kennis met onze persoonlijke fotobesprekingen.
Zondag 7 oktober vindt je ons weer om 10u. in ARhus waar we Karel Verstraete als 
gastdocent ontvangen. De promotor van 7colors.be zal ons zeker weten te boeien.

SPIEGELTHEATER”34”   rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
Het nieuwe toneeljaar komt eraan op zaterdag 15 september as. (OCAR 20u.).
Theater Malpertuis en de Unie der zorgelozen brengen ons het volkse actuele 
toneelspel ‘De vijand van het volk’ (H. Ibsen/G. Six), 
een productie in regie van Geert Six waarvan 
Piet Arfeuille en Joon Blicke de dramaturgische leiding 
hebben.
Hendrik is een toegewijd burgemeester met een 
respectabele staat van dienst. Hij heeft een 
vooruitstrevend wellnessproject gepland op zijn gemeente. Dan komt zijn broer 
Karel, een gerespecteerd dokter, met het nieuws dat er problemen zijn met de 
zuiverheid van het water...
Let wel: er is slechts 1 voorstelling en kaartjes (€ 12) zijn te bestellen op 
voormeld adres en tel. nummer.

Een SEIZOENKAART (€ 25) zorgt ervoor dat je meteen een plaats hebt op “Verle-
den zomer” van de Amerikaanse topacteur Tennessee Williams (november en de-
cember 2018) en op “De winter onder tafel” van Roland Topor (maart 2019). Een 
STEUNSEIZOENKAART kost € 35.

Sebastiaan, de zoon van de rijke weduwe Mrs Venable komt tijdens een vakantiereis 
op een mysterieuze wijze om het leven. Zijn nichtje Kathy heeft het meegemaakt 
maar wordt door de moeder het zwijgen opgelegd. Maar hoe doe je dat? En welke 
rol speelt de dokter-chirurg in dit verhaal? En zou “De winter onder de tafel” een 
sprookje kunnen zijn?

Info op www.spiegeltheater.be. Betaling op BE44 2850 3501 8645 van 
Spiegeltheater vzw te 8800 Roeselare.

HERFSTTOMBOLA
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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,

De zomer van 2018 was een droom. Een droom op 
roze wolkjes voor de zonnekloppers, die volop konden 
genieten van hun verlof. Een boze droom voor oudere 
mensen, voor zwangere mama’s en voor al degenen 
die bij die hoge temperaturen moesten werken. Een 
nachtmerrie voor hen die de hulp van de natuur nodig 
hebben om hun inspanningen beloond te zien en die 
hun inkomen letterlijk uit de natuur moeten halen 
(landbouwers en groentetelers). Uiteindelijk zullen 
wij er allen de prijs voor betalen onder de vorm van 
duurder fruit en duurdere groenten (en de frituren 
zullen er wellicht een reden in zien om hun prijzen op 
te drijven).

Ondanks alles hoop ik dat jullie er toch van genoten 
hebben en dat de kwetsuren, de builen en de blauwe 
plekken, die het leven van alledag met zich mee-
brengt, volledig of gedeeltelijk geheeld zijn, zodat je 
er weer voor een jaartje tegen kunt.

Hopelijk heb je je vakantie-agenda niet volgepropt 
met allerlei activiteiten, waardoor je jezelf de hele 
tijd achterna gehold hebt om toch maar geen minuut 
te verliezen, zodat je uitgeput en uitgeblust aan de 
startlijn staat. Heb je jezelf en je kinderen af en toe 
schermverbod kunnen opleggen om tenminste elke 
dag toch ook enkele uren in de ‘echte’, de ‘reële’, de 
‘werkelijke’ wereld door te brengen? Kinderen hebben 
het recht om zich af en toe te vervelen en (groot)
ouders moeten zich niet verplicht voelen om hun 
nakomelingen elke minuut bezig te houden en elk 
moment te vullen met leuke, boeiende, spannen-
de, fantastische, formidabele ervaringen.

Waar: Beversesteenweg 490 Roeselare-Beveren.
Wat: OPEN DEUR en start van de lessen.

OPEN DEUR op zaterdag 8 september vanaf 19u30 met optredens en 
voorstelling van zowel het eerste jaars programma als van de cursus Swing-
Solution.
Nieuwe cursisten die inschrijven en betalen op de Open Deur krijgen € 5 
korting, bovenop de € 5 korting met de Gezinskaart van de Bond !!
- Basiscursus standaarddansen op donderdag 13 september om 21u. en 
zondag 16 september om 11u15.
- Basiscursus Swing-Solution op dinsdag 11 september om 19u45.
- Fundans op donderdag 13 september om 19u45.
- Zumba op dinsdag 11 september om 18u45 en 
donderdag 13 september om 18u45.
- Voor 2de, 3de en 4de jaars cursussen zie onze website www.dansibo.be.
Noteer alvast ook onze volgende oefenavond op zondag 23 september vanaf 19u30.
de nieuwe inswinger van het jaar is er weer, kom swingen op ons parket !!
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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

 
 
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 
 

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

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 30 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 met naam en lidnummer door aan 

2dehandsbeursgezinsbond@gmail.com, pas dan kunnen we je de nodige documenten opsturen.
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.

Seniorenadviesraad (SAR) Roeselare (Gosa maakt hiervan deel)

Feestnamiddag voor senioren.

Wat: Een show en schlagerparade.
Wie: Jan Wuytens en orkest ‘Les Folles de Gand’.
Waar: In CC De Spil.
Wanneer: Dinsdag 9 oktober om 14u.
Kaarten: € 5 (vrijetijdspas € 2,50).
Te bestellen en af te halen tot 26 september bij Jef Bevers jef.bevers@telenet.be
of tel. 051 22 39 24.

GOSA GEWEST ROESELARE

Leven is bewegen en bewegen is leven.

Wat: Een voordracht van Carl Coussement (kinesitherapeut en osteopaat).
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70.
Wanneer: Donderdag 11 oktober om 14u. Onthaal met koffie.
Toegang: € 6 leden, € 8 niet-leden, te betalen op de dag zelf.
Inschrijving: Voor 5 oktober bij Gerda Verhanneman via 
gerda.verhanneman@skynet.be of 0494 34 06 82.

Wim Lybeart

Wat: Een aangename causerie over moestuinen en zo...
Wie: Door Wim Lybaert, tv-programmamaker van o.a. Het Goede Leven.
Waar: In de Expohallen (Diksmuidsesteenweg 400).
Wanneer: Tijdens de Jaarbeurs op dinsdag 6 november om 14u. Onthaal met koffie.
Toegang: Gratis op vertoon van de lidkaart van de Gezinsbond. Na de voordracht 
kan de Jaarbeurs gratis bezocht worden.

NATUURWANDELING
Wat: Gezinsvriendelijke natuurwandeling in 
natuurgebied De Kleiputten.
Wanneer: Zondag 21 oktober van 10u tot 11u30.
Waar: Parking Kleiputten Babilliestraat (Rumbeke).
Uw gids en info: Dirk Vandewalle de.wijze.eik@skynet.be.

U vindt ons jaarprogramma op www.knipoogje.be.

U vindt ons in de eigen clubstudio – Kokelaarstraat 5 lokaal C.1.1. 

U vindt ons ook in de CVO studio 103 Kermisstraat 48. 

Natuurwandeling  de.wijze.eik@skynet.be – tel.  051 22 02 35 

Wat: gezinsvriendelijke natuurwandeling met gids in het natuurgebied DE 
KLEIPUTTEN 

Wanneer: zondag 15 september 2013 van 10u tot 11u45. 

Waar: Kleiputten Babilliestraat Roeselare 

Kostprijs: gratis 

Info: Anne en Dirk Vandewalle ism vzw Leefmilieu, Kleiputwerkgroep en Natuurpunt. 

Fietsclub Gezinsbond 

Bij de gemengde fietsclub van de Gezinsbond zijn zowel dames als heren welkom.  

Iedere woensdagnamiddag als het weer het toelaat fietsen wij zo’n 35 à 40 km in 
beperkte groep en aan matige snelheid, met een rustpauze tussenin. 

Wil je ook nog wat beweging inbouwen, dan kan dat samen met ons: wij vertrekken 
om 14u. aan Brantano (Westlaan). 

Woensdag 4 september 2013 is echter een dagrit en vertrekken wij uitzonderlijk om 
9u. aan het Sterrebos.

Info: Simonne Demulder tel. 051 22 50 00. 

TWEEDEHANDSBEURS  - 5 oktober 2013 van 14 u. tot 17 u. 

AANDACHT: NIEUWE RICHTLIJNEN!!!

Werkgroep Sociaal Cultureel Werk van de Gezinsbond West-Vlaanderen.

Met Johan Swinnen naar Compostela.
Johan Swinnen (51 jaar en kankeronderzoeker in Gasthuisberg te Leuven) liep op 
32 dagen de 2400 km (=2 marathons per dag) naar Compostela als eerbetoon aan 
zijn zoon Pieter, bij wie kanker werd vastgesteld.
Wat: Voordracht door Johan Swinnen.
Waar: In het CC De Brouckère (Aartrijksestraat 6, 8820 Torhout).
Wanneer: Dinsdag 13 november om 20u.
Inschrijving: Via mail naar Ilse Catteeuw: scw.westvlaanderen@gezinsbond.be
Inkom: € 5 voor leden, € 8 voor niet-leden vooraf te storten door overschrijving op 
BE94 4350 3065 5114 van Gezinsbond SCW.
De opbrengst gaat naar het Kankerfonds.

LIDMAATSCHAPSVERNIEUWING 2019
Straks ontvang je vanuit het centrum van de Gezinsbond een uitnodiging tot 
vernieuwing van je lidmaatschap. Wie vlot stort is zeker zijn nieuw bonnenboekje en 
lidkaarten 2019 stipt te ontvangen en de lopende diensten niet te onderbreken. 
De lidkaarten (waarmee je spaart) worden rechtstreeks vanuit het centrum van de 
Gezinsbond in Brussel toegestuurd. Via “mijn gezinsbond” op www.gezinsbond.be 
kun je uw lidmaatschap controleren, aanpassen en aanvullen. Laat daar ook aub je 
mailadres kennen ! Ook je online portemonnee kan je altijd raadplegen. Anderzijds 
blijft het ticketje bij iedere spaarverrichting een afdoend controlemiddel.

AERONETICS VOOR DAMES

Wat: Spierversterkende oefeningen voor het hele 
lichaam op een leuk muziekje en in een ontspannen sfeer.
Waar: Basisschool De Octopus Leeuwerikstraat 30.
Wanneer: Iedere woensdagavond van 19u30 tot 20u30.
Meebrengen: Een matje voor grondoefeningen.
Prijs: y 20 per trimester. 
Start: Woensdag 12 september.
Info: Viviane Desmet-Eerdekens tel. 051 24 12 84.

CONDITIEGYM HEREN

“Een uurtje ontspannend turnen zonder blessures!”
Waar: Basisschool De Octopus Leeuwerikstraat 30.
Wanneer: Iedere donderdagavond van 19u30 tot 20u30.
Meebrengen: Een matje voor grondoefeningen.
Prijs: y 20 voor leden van de Gezinsbond, 
y 25 voor niet-leden.
Start: Donderdag 6 september.
Info: lieven.kindt@telenet.be, tel. 051 24 74 26.

Onze (klein)kinderen zullen weerstand en veerkracht 
moeten aankweken om hun mannetje/vrouwtje te 
staan in de ‘echte’ wereld, waarin hen niet alles in 
de schoot geworpen wordt. De ‘virtuele’ wereld van 
de schermpjes, de wereld van de pretparken en van 
de vakantieparadijzen is mooi en moet kunnen, maar 
mag de reële wereld waarin we leven, niet vervangen.

En nu alles zich weer op gang trekt, hoop ik dat jullie 
agenda niet overstroomt van activitis en dat er nog 
ruimte overblijft om even stil te staan, om tijd te ma-
ken voor de mensen om je heen (en ook voor jezelf), 
om rust en stilte op te zoeken of om eenvoudig eens 
even niets te doen.

Voor onze jongeren rekenen we op een frisse start 
vol goede moed met leerkrachten en begeleiders, die 
hen met liefde en begrip, maar ook met normen en 
waarden wapenen voor een mooie toekomst.

Ik was het bijna vergeten, maar op zondag 14 oktober 
mogen wij onze bestuurders en beleidsmensen 
opnieuw beoordelen in het stemhokje. Kies asjeblieft 
voor mensen, die hun eigenbelang en hun partijbe-
langen opzij kunnen zetten om in de eerste plaats de 
belangen van iedereen te dienen.  En dat is in een 
particratie zoals de onze verdomd moeilijk. Daarom 
wens ik onze verkozenen een stevige ruggengraat om 
vast in hun schoenen te staan en de belangen van 
allen te laten primeren op de belangen van enkelen.

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


