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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 5
5 NOVEMBER 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

HERFST
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

FIETSCLUB GEZINSBOND in 2019 een jaartje ouder.
Jubileumjaar 2018 was top : we organiseerden een lunch als start van het fietssei-
zoen 2018. We reden 3 dagritten waarvan er ééntje begon met een ontbijt, een andere 
startte op verplaatsing. We sloten een wekelijkse rit af met een aperitief en barbecue en 
combineerden het inschrijfmoment met koffie en taart. We kijken dan ook op een meer 
dan geslaagd werkjaar terug. We koesteren onze leden want ze zijn het waard.
Fietskalender en sportattest : straks worden deze documenten opgemaakt in voorbe-
reiding van het fietsjaar 2019. Wie de documenten wenst, geeft een seintje.
Benieuwd wat we te bieden hebben in 2019 ? tel. 051 251 056 of 
mail tkint.declercq@skynet.be naar T’Kint-Declercq.
Eens vrijblijvend meefietsen ? Kom naar de start van een wekelijkse rit om 14.00 u. 
aan de Brantanowinkel in de Molenstraat en ervaar wat fietsen in groep kan betekenen !

GOSA REISWIJS ANDALUSIE
Wanneer: Vrijdag 23 november om 14u30.
Waar: studio KNIPOOGJE Kokelaarstraat 5.
Gratis inkom mits reservatie via ludo.kindt@knipoogje.be of tel. 051 20 70 42.
Zwerven door Andalusië. In mei - juni van dit jaar, als de natuur in volle bloei stond en 
de temperatuur nog aangenaam was, fietsten we een vijftal weken door deze prachtige 
Spaanse regio. Andalusië heeft een rijke geschiedenis en is altijd en overal schoon: 
bergen, zeekusten, heuvels vol olijfbomen, veldbloemen,... kunststeden als Granada, 
Cordoba, Sevilla,... de witte dorpen, Moorse gebouwen en moderne architectuur van 
vandaag,... Al dat moois tonen we in een fotoreportage in Reiswijs.

CONSUMENTENWERKING ROESELARE 
Wat: Voordracht: ‘Cocktail en mocktails’.
Wanneer: Woensdag 28 november om 19u30. Prijs: € 10.
Waar: Gezinscentrum Ieperstraat 70 Roeselare.
Inschrijving vóór 21 november: 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
KNIPOOGJE - houdt zijn algemene clubvergaderingen in ” het verzonken kasteel” van 
ARhus  de 1ste zondagmorgen van de maand om 10 uur. 
Iedereen is er welkom voor een verdere kennismaking.

Op 2 december zijn er “Knipoogje’s verkiezingen” waarbij nieuwe klankbeeldreeksen 
worden vertoond en beoordeeld door het publiek. Naar traditie een verrassende hoog-
staande projectie.
Op www.knipoogje.be  vind je onze diverse activiteiten toegelicht naast  
de maandelijks nieuwe invullingen van onze  creatieve hobbyfotografen. 
Laat je mogelijke interesse kennen via de geciteerde links op onze website.

SPIEGELTHEATER”34”   rik.sambaer@telenet.be tel. 051 22 54 81
VERLEDEN ZOMER auteur: Tennessee Williams - regie: Eric Merhaeghe.
Helaas kon Mrs Venable verleden zomer niet mee op vakantie met haar zoon Sebastian, 
want hij koos ervoor om met zijn nichtje Catharina op reis te gaan. Het meisje, intussen 
opgenomen in een psychiatrische inrichting, vertelt het verhaal over haar reis met Sebas-
tian en onder welke pijnlijke omstandigheden hij de dood vond. Venable wil het koste wat 
het wil voorkomen dat de reputatie van haar zoon geschonden wordt. Maar hoe leg je 
iemand het zwijgen op? En welke rol speelt de dokter-chirurg in dit verhaal?

Een intrigerend toneelspel met: Maria Maddens, Elise Verfaillie, Rufus Six, 
Marleen De Visscher, Bert Verstraete en Stefanie Huyghebaert.

Ruiterkapel, Piljoenstraat 2, Roeselare.
Zat. 24/11, 1/12 en 8/12 (20u.).
Zon. 25/11 (17u.) en 9/12 (11u.).
Don. 29/11, ma. 3/12, woe. 5/12 
en vrij. 7/12 (20u.).

Info en kaartjes voor onze leden: 
€ 9 (gratis drankbon mits voorleggen lidkaart).
Betaling op BE44 2850 3501 8645 
van Spiegeltheater vzw.
Slechts 55 plaatsen per voorstelling.

9 tot 18-11-2018 ‘Kieknu’

10 en 25-11-2018 ‘Dansibo’

13-11-2018 ‘Johan Swinnen’

21-11-2018 ‘Alleenstaande ouders’

23-11-2018 ‘Reiswijs Andalusie’

24-11-2018 ‘Dag van de natuur’

24,25 en 29-11-2018 ‘Verleden zomer’

28-11-2018 ‘Cocktail en mocktails’

01-12-2018 ‘Lasergames’

1,3,5,7,8 en 09-12-2018 ‘Verleden zomer’

02-12-2018 ‘Knipoogjes verkiezingen’

08 en 23-12-2018 ‘Dansibo’

27-12-2018 ‘kerstfeest GOSA’

www.gezinsbondroeselare.be

KERSTFEEST GOSA
Wanneer: Donderdag 27 december 2018 om 14u.
Waar: Zaal ‘Geitenhove’ Amersveldestraat 55 Hooglede.
Wat: Kerstfeest met optreden van ‘Vocaal ensemble Blush’ 
een vrolijke 12-koppige damesgroep. 
In de pauze is er koffie met koffiekoeken. 
We voorzien het einde rond 17u.
Toegang: € 9 - te betalen op de dag zelf – niet-leden € 12.
Inschrijven bij daniel.haeve@outlook.com - 0487 54 79 74 
tegen vrijdag, 21 dec. 2018 a.u.b. 
Dit jaar werd er gekozen om geen bus meer in te leggen.

 
Wanneer: Donderdag 27 december 2018 om 14u 
Waar: Zaal ‘Geitenhove’ Amersveldestraat 55 Hooglede 
Wat: Kerstfeest met optreden van ‘Vocaal ensemble Blush’ een vrolijke 12-koppige 
damesgroep. In de pauze is er koffie met koffiekoeken. We voorzien het einde rond 17u. 
Toegang: € 9 - te betalen op de dag zelf – niet-leden € 12 
Inschrijven bij daniel.haeve@outlook.com - 0487 54 79 74 tegen vrijdag, 21 desem er 2018 
a.u.b. 
 Dit jaar werd er gekozen om geen bus meer in te leggen. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VORMING LASERGAME SPELVORMEN 
 
Wat: Tijdens deze vorming maak je kennis met het spannende hi-tech spel ‘lasergame’. 
Ideaal als je van spanning, sensatie en plezier houdt! 
Waar: Kerelsplein Accacialaan 6 Roeselare 
Wanneer: zaterdag 1 december 2018 van 9u – 16u30 
Prijs: helemaal gratis – wil wel jullie picknick meebrengen 
Voor wie: vanaf 15jaar 
Inschrijven: Geef een seintje vóór maandag 26 november 2018: 
- op afya@gezinsbond.be 
- met vermelding van je naam, geboortedatum en adres 

 

Op 2 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 hobbyfotografen. Laat je mogelijke interesse kennen 
via de geciteerde links op onze website. 
 
SECRETARIAAT  
Wie vlot zijn bijdrage voor 2019 heeft overgeschreven ontvangt met de post zijn nieuwe 
LIDKAARTEN 2019 (2 exemplaren per gezin).  Voor het eind van het jaar vind je ook  het 
BONNENBOEKJE met alle nuttige adressen in je bus. Wie te laat stort zal dit zelf op ons 
afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals ook alle leden die buiten het wervingsgebied van 
onze afdeling behoren.  
De  lidkaart heeft  een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online portemonnee’ 
steekt bij iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonnee kan je zelf 
raadplegen via www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verder de 
instructies volgen. 
Via de gestelde link kun je ZELF je gegevens invullen en aanpassen zodat je vlot op de 
hoogte blijft van diensten en activiteiten. Geef a.u.b.  je mailadres op aan 
webmaster@gezinsbondroeselare.be    Je ontvangt dan onze maandelijkse nieuwsbrief 
die je op de hoogte houdt  van actuele aanbiedingen, voordelen en activiteiten.  
 

 
 
GOSA REISWIJS  ANDALUSIE 
Wanneer: vrijdag 23 november om 14u.30  
Waar: studio KNIPOOGJE Kokelaarstraat 5 
Gratis inkom mits reservatie via ludo.kindt@knipoogje.be  
of tel. 051 20 70 42 
Zwerven door Andalusië. In mei - juni van dit jaar, als de natuur in volle bloei stond en de 
temperatuur nog aangenaam was, fietsten we een vijftal weken door deze prachtige 
Spaanse regio. Andalusië heeft een rijke geschiedenis en is altijd en overal schoon: bergen, 
zeekusten, heuvels vol olijfbomen, veldbloemen,... kunststeden als Granada, Cordoba, 
Sevilla,... de witte dorpen, Moorse gebouwen en moderne architectuur van vandaag,... Al dat 
moois tonen we in een fotoreportage in Reiswijs. 
 
KERSTFEEST GOSA 

KIEKNU
KIEKNU
KNIPOOGJE EXPOSEERT in 
Galerij BLOMME van 9 tot 18 november.
Iedere dag van 14u tot 18u.
Waar KNIPOOGJE BEFAAMD is voor 
zijn projecties, springen nu ook de
 “printers” in ‘t oog.
18 Knipogers brengen zeer diverse 
thema en technieken onder de 
aandacht van de passanten. 
Een bezoekje meer dan waard !



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
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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,

“Want er komen andere tijden” zong Boudewijn 
De Groot.
De mensenkaravaan trekt doorheen de geschiede-
nis en één ding is zeker: alles verandert voort-
durend en de mensheid is er slechts in geslaagd 
om te overleven dank zij zijn veerkracht en zijn 
aanpassingsvermogen. Zoals onze voorouders van 
het steentijdperk in het bronstijdperk beland zijn 
en later in de ijzertijd, zo zetten wij vandaag in 
de afdeling Roeselare de stap van het papieren 
tijdperk naar de digitale toekomst.

De papieren KrisKras, die bijna 50 jaar geleden het 
levenslicht zag, verdwijnt en wordt vervangen door 
onze maandelijkse Nieuwsbrief en onze website 
(met dank aan onze webmaster). En natuurlijk 
ontvangen jullie ook maandelijks ‘De Bond’ met 
kakelvers nieuws, interessante activiteiten en 
voordelen.

Dit is tegelijkertijd een moment om dankbaar te 
zijn voor die honderden vrijwilligers, die zich 5 
maal per jaar dubbel plooiden om uw KrisKras te 
schrijven, te lay-outen, te drukken en aan huis te 
bezorgen. 

Waar: Beversesteenweg 490 Roeselare-Beveren.
Wat: Oefenavonden.
- Zaterdag 10 november vanaf 18u30: 
“Franse avond met kaastafel, aansluitend dansavond met aanleren van de 
leuke “JAVA”(inschrijven voor de kaastafel noodzakelijk!)
- Zondag 25 november vanaf 19u30 : “The Rhytm of the Night”
- Zaterdag 8 december vanaf 20u.: Iedereen doet mee met de jolige 
Pony Step :we haken in bij elkaar en vormen zo rijtjes  van 3-4-5 mensen 
en dansen in een grote kring, plezier  gegarandeerd  !!
- Zondag 23 december vanaf 19u30 :Kerstoefenavond met Glühwein, 
Kerstboompluk en heel veel aangepaste muziek om alvast in feeststemming 
te komen.

Noteer ook onze OPEN DEUR op ZONDAG 13 januari vanaf 19uur!!

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
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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 - 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 PAPIEREN KRIS KRAS NIEUWSBRIEF !

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

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

ONTMOETINGSMOMENT VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS

“Maak kennis met andere single ouders, deel je ervaringen met elkaar over de 
dagelijkse realiteit van een eenoudergezin. Wissel informatie uit over je rechten en 

leer het interessant aanbod voor eenoudergezinnen kennen.”
Wat: Een initiatief van de Gezinsbond Roeselare en het Huis van het kind met 
medewerking van een deskundige vanuit de Gezinsbond.
Waar: ARhus, De Munt 8 in Roeselare (Verzonken kasteel). Inkom: Gratis.
Wanneer: Woensdag 21 november van 19u30 tot 21u.
Gespreksleider: Barbara Vermoortele deskundige vanuit de Gezinsbond.
Inschrijving: Via www.huisvanhetkindroeselare.be of via Jo Stockman 0476 46 72 16.

DAG VAN DE NATUUR 2018
Wat: Werkdag in en rond het 
natuurreservaat De Kleiputten.
Wanneer: Zat. 24 november van 9u tot 16u.
Waar: Babilliestraat (Rumbeke).
Info: Dirk Vandewalle de.wijze.eik@skynet.be.

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.

SECRETARIAAT
Wie vlot zijn bijdrage voor 2019 heeft overgeschreven ontvangt met de post zijn 
nieuwe LIDKAARTEN 2019 (2 exemplaren per gezin).  Voor het eind van het jaar 
vind je ook  het BONNENBOEKJE met alle nuttige adressen in je bus. Wie te laat stort 
zal dit zelf op ons afdelingssecretariaat mogen ophalen zoals ook alle leden die buiten 
het wervingsgebied van onze afdeling behoren. 

De  lidkaart heeft  een magneetstrook achteraan die je korting in je ‘online portemonnee’ 
steekt bij iedere aankoop naar uw keuze. Je eigen online portemonnee kan je zelf raadplegen 
via www.gezinsbond.be en doorklikken naar “mijn gezinsbond”. Verder de instructies volgen.

Via de gestelde link kun je ZELF je gegevens invullen en aanpassen zodat je vlot 
op de hoogte blijft van diensten en activiteiten. Geef a.u.b. je mailadres op aan 
webmaster@gezinsbondroeselare.be. Je ontvangt dan onze maandelijkse nieuws-
brief die je op de hoogte houdt  van actuele aanbiedingen, voordelen en activiteiten. 

Met deze laatste papieren KrisKras sluiten wij een 
tijdperk af. Dat wil echter niet zeggen dat onze 
afdeling op haar lauweren gaat rusten, integendeel. 
Alle diensten en alle werkgroepen zullen hun beste 
beentje blijven voorzetten en dank zij de maandelijkse 
Nieuwsbrief kunnen jullie ook korter op de bal spelen. 
Heb je de Nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan is het 
dringend nodig om jullie mailadres door te spelen aan 
webmaster@gezinsbondroeselare.be (met naam van 
het gezin en lidnummer).

Ondertussen surfen wij verder op de golven van een 
tijd, die op hol geslagen lijkt. We hebben nog maar 
net onze dierbaren herdacht van wie wij het leven en 
de aarde geërfd hebben of de grote explosie van de 
consumentenfeesten kondigt zich weer aan.

Beste mensen, je hebt de keuze: ofwel laat je je mee-
slepen en werk je jezelf met veel stress doorheen die 
feestdagen, ofwel geef je de voorrang aan het samen-
zijn, aan de menselijke warmte, aan de mensen, die je 
nauw aan het hart liggen. Natuurlijk mag je genieten 
van de culinaire verrassingen, van de cadeautjes, van 
de feestelijke stemming, maar laat de uiterlijke schone 
schijn de warme menselijkheid, de geborgenheid 
en het zachte geluk van een intiem samenzijn niet 
ondersneeuwen.

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

ONS “MADAMMEN OP DE FIETS” nodigen je uit!

Heb je zin om meer te bewegen in de vrije natuur, mee te fietsen met lustige madam-
men en ben je vrij op maandagnamiddag van 13u45 tot 16u45? 
Dan is deze fietsclub van de gezinsbond iets voor jou!!
Tel. naar Ria 051 20 73 17 en/of rij eens een proefrit mee.
Een fietsclub staat of valt met de fietsgids: grote dank aan alle vaste gidsen voor de 
vele leuke ritten die ze voorreden.
Zin om ook als “bij-gids” de stiel te leren? 
Aanmelden bij Jaklien Ampe tel. 051 69 67 86
Info: Caroline Pauwelijn: 051 24 65 of Ria De Jonghe: 051 20 73 17 - 
riejadejo@gmail.com

De her-inschrijvingen lopen TOT 30 november 2018 door storting van € 7 of 
€ 16 of € 32 op  BE62 7480 3075 4561 met vermelding van: Naam + fietsma-
dam 2019 + lidnr Gezinsbond + polisnummer van je persoonlijke ongevallenverze-
kering, indien geen verzekering via GSF.

HERNIEUWEN “KORTINGKAARTEN GROOT GEZIN” voor NMBS
Vanaf 1 november kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor:
- de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging van het studiebewijs of 
attest kinderbijslagfonds.
- de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2006).
- de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd.
- Voor ouders die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te verniewen in 2016 of 2017 of 2018.

Stel niet uit tot  eind december, vraag nu de studiebewijzen op aan jullie nog stude-
rende zoon of dochter en vernieuw nu reeds de kortingkaarten voor de trein.
Kostprijs is € 7,00 per gezin; een boete op de trein is 180 € per persoon!!!!!!

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

 
Hernieuwen “Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS  
 

Vanaf 1 november kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor: 
- de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging van het studiebewijs of 

attest kinderbijslagfonds. 
- de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2005). 
- de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd. 
- Voor ouders die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te verniewen in 2016 of 2017 of 2018. 

Op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?  
•50 % korting op individuele treintickets van de NMBS. Let wel: geen korting op het 
instaprecht. 
•50 % korting op een 10-beurtenkaart voor een vast traject bij de NMBS. 
•Korting via sommige lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan korting 
geven aan grote gezinnen en deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden. 
•In het buitenland bij musea. Meestal overheidsmusea maar ook privé-musea. Dit 
komt vaak voor in Spanje, Frankrijk en Italië. 
 

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 € 7,00 per gezin; een boete op de trein is 180 € per persoon!!!!!! 

 
Dit kan gebeuren bij: 
 Familie  Guido De Schepper – Hoornaert Marileen 
 Guido Gezellelaan 33  T/S        tel. 051/21.03.59 

of 
Familie Luc Vanhaesebrouck – De Schrijver Colette 
 Pater Pirestraat 31  T/S            tel. 051/22.03.05 
 
 
 

VORMING LASERGAME SPELVORMEN

Wat: Tijdens deze vorming maak je kennis met het spannende hi-tech spel ‘lasergame’.
Ideaal als je van spanning, sensatie en plezier houdt!
Waar: Kerelsplein Accacialaan 6 Roeselare.
Wanneer: Zaterdag 1 december 2018 van 9u tot 16u30.
Prijs: Helemaal gratis, wil wel jullie picknick meebrengen.
Voor wie: Vanaf 15 jaar.
Inschrijving: Geef een seintje vóór maandag 26 november :
- op afya@gezinsbond.be met vermelding van je naam, geboortedatum en adres.


