XAVIER
VANDENBERGHE
GROEPSPRAKTIJK KINESITHERAPIE

CONTACTGEGEVENS
VANDENBERGHE XAVIER C.V.
VANDENBERGHE XAVIER
BEVERSESTEENWEG 449
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 38 74
0476 28 87 61
ONDERNEMINGSNUMMER
BE 032.564.658
XAVIER.VANDENBERGHE1@TELENET.BE

VOORSTELLING
Klachten zoals rug- en nekpijn, andere acute of
chronische klachten ten gevolge van sportblessures,
arbeidsongevallen, whiplash, ziekte, ouderdom of een
verkeerde beweging doen u bij een kinesist belanden.
In de groepspraktijk van Xavier Vandenberghe stelt men
op basis van uw klachten een behandelingsprogramma
op om u zo snel mogelijk van uw pijn te verlossen en u op
een verantwoorde manier te leren om beter te bewegen.
De kinesessies bestaan grotendeels uit oefeningen om uw
spieren te versterken, manuele therapie, massage en het
aanleren van een betere houding.
Normaal belandt u bij de kinesist op doktersvoorschrift.
Dit is nodig om in aanmerking te komen voor een
terugbetaling van uw ziekenfonds.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
De specialisaties van Xavier en zijn team zijn :
-Kinesitherapie
-Kinesiologie
-Voetreflextherapie
-Myofasciale therapie
-Bekkenbodemreëducatie
-Manuele therapie
-Sportkinesitherapie
-Lymfedrainage Vodder
-Geriatrie
-Revalidatie na orthopedische operaties en na
ongevallen
-Ostheopathie

DEGROPLANT
TUINCENTER – GROOT IN GROEN

CONTACTGEGEVENS
DEGROPLANT
MARC DEGROOTE
ARDOOISESTEENWEG 359
8800 ROESELARE
051 24 16 72
0474 71 42 08
INFO@DEGROPLANT.BE
BEZOEK ONS OP
FACEBOOK.COM/DEGROPLANTTUINCENTER

VOORSTELLING
Na jaren ervaring opgedaan te hebben bij Tuinen
Bridelance uit Moorslede, startte Marc Degroote samen
met zijn vrouw Karin Van Egroo op 1 oktober 1988 zijn
eigen bedrijf op : Tuincenter Degroplant.
Ondertussen is het tuincenter uitgebreid en is ook dochter
Sandra in de zaak komen helpen.
Marc combineert de uitbating van zijn tuincenter met de
aanleg en onderhoud van tuinen, het leggen van
opritten, het plaatsen van afsluitingen, mechanische
onkruidbestrijding, hagen en snoeivormen, ….
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Degroplant kunt u terecht voor :
-Aanleg, renovatie en onderhoud van tuin en gazon
-Bestratingswerken
-Afsluitingen
-Boomverzorging
-Mechanische onkruidbestrijding
-Hagen en snoeivormen
-Opvolging eigen projecten
In het Tuincenter kunt vindt u :
-Bloeiende kuipplanten, solitairen, éénjarigen, geraniums,
balkon- en hangplanten
-Uitgebreid assortiment tuinplanten
-Detailhandel in zaden, mest- en sproeistoffen
-Allerhande klein tuinmateriaal
-Waterplanten
-Bloembakken
-Tuinhout
-Boomschors en sierkeien,
…
Degroplant : Groot in groen !

‘T BOURGONDISCH
KRUIS
CAFE – FEESTZAAL – VERGADERZALEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
BOURGONDISCH KRUIS
LIEVENS FILIP
BEVERSESTEENWEG 470
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 25 17 51
0476 41 14 75
FILIP.LIEVENS8@TELENET.BE
BTW-NUMMER
BE 0877 010 454

Sedert 1 december 2005 is Filip Lievens uitbater van ’t
Bourgondisch Kruis. Bij Filip kunt u steeds terecht voor een
lekkere frisse pint bier, een geurige koffie en een lekkere
aperitief. Filip is gediplomeerd bierschenker en zijn pintjes
zijn dan ook altijd verzorgd. Een vriendelijke bediening laat
uw pintje nog meer smaken.
In zijn feestzaal met traiteursdienst kunt u terecht voor al
uw feesten tot 100 personen.
Bij Filip kunt u op het groot buitenterras genieten van een
mooi zicht op de Beverse dorpskern.
In ’t Bourgondisch Kruis heerst er een gezellige sfeer,
iedereen kent er iedereen, en men kan er met al zijn
weetjes terecht.
In ’t Bourgondisch Kruis, daar voelt u zich thuis.
Filip is reeds jaren betrokken en actief bij Dosko Beveren,
als lid van de algemene vergadering. ‘t Bourgondisch
Kruis is ook het officiële supporterslokaal van Dosko
Beveren.
Filip is ook voorzitter van ’t Bevers Komitee dat jaarlijks de
Beverse Rommelmarkt en de Bourgondische Kerstmarkt
organiseert.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
’t Bourgondisch Kruis biedt u volgende diensten aan :
-Een lekkere pint bier, een geurige koffie of een heerlijke
aperitief binnen of op het groot buitenterras..
-Ijsjes
-Feestzaal voor 100 man met traiteursdienst
-Vergadergelegenheid voor vele verenigingen
-Club- en treflokaal van vele verenigingen : minivoetbal,
wielertoerisme, basket, solex-, vespa- en old-timerclub,
-Lottoverdeelpunt
-Sportwedstrijden op televisie, sportuitslagen, …
-Erkend Kwaremontcafé

INGE TIEBERGHIEN
BOEKHOUDING FISCALITEIT
CONTACTGEGEVENS

_____________________________________________________________________

INGE TIEBERGHIEN
CONSTANT VERBEKESTRAAT 13
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 24 77 17
GSM 0475 20 45 10
INGE_TIEBERGHIEN@TELENET.BE
_____________________________________________________________________

BE0872.381.574

____________________________________

KBC
BANK EN VERZEKERING

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
KBC-ROESELARE-CENTRUM
NOORDSTRAAT 34
8800 ROESELARE
051 23 51 00
ROESELARE.CENTRUM@KBC.BE
WWW.KBC.BE
ONDERNEMINGSNUMMER
BE 0462 920 226

KBC is een warme geïntegreerde bank-verzekeraar,
met een sterke focus op klantentevredenheid.
Zij beschermen en maken de plannen van hun klanten
waar met een persoonlijke service.
Daar streven zij elke dag naar, zowel voor particulieren
als ondernemers.
En als bank van hier ondersteunen zij graag de economie
en gemeenschappen van hier. Zo creëren zij kansen en
bereiden zij ons voor op de uitdagingen van morgen.
De dienstverlening van KBC Roeselare-Beveren werd op
9 februari 2021overgebracht naar het kantoor RoeselareCentrum, Noordstraat 34 te Roeselare.
De KBC-medewerkers staan daar voor u klaar.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
In KBC-Roeselare Centrum kunt u terecht voor :
-Betalen en zelf bankieren
-Spaarproducten
-Pensioensparen
-Beleggingsproducten
-Lenen
-Verzekeren
OPENINGSUREN
Van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en
op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Voorlopig enkel op afspraak
U kunt ook altijd contact opnemen met KBC-Life op het
nummer 078 152 153. KBC Live is bereikbaar van
maandag tot vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op
zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

LEVASAN NV
KEUKENS, BADKAMERMEUBELEN EN INBOUWKASTEN

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING
Levasan nv is een gezond familiebedrijf.
Zij zijn al meer dan 20 jaar succesvol actief in de
interieurbranche. Keukens, badkamermeubelen en
inbouwkasten : dit is hun vak.

LEVASAN NV
BRUGSEBAAN 4
8850 ARDOOIE
BE0451595277
051 46 51 05
INFO@LEVASAN.BE
WWW.LEVASAN.BE

Drie generaties ervaring in de sector en hun
intrinsieke motivatie om van uw huis een aangename
thuis te maken, daarvoor staan zij garant. Steeds
wordt rekening gehouden met uw wensen en
budget!
Ze verwelkomen u graag in hun showroom, via een
afspraak.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Naast keukens is hun gamma uitgebreid met
maatoplossingen voor inbouwkasten.
Ook voor een badkamermeubel op maat kun u bij
hen terecht.
Nieuwbouw of renovatie, groot of klein project,
Levasan nv heeft de technische knowhow in huis en
kan bogen op een degelijk onderbouwde
organisatie om uw interieur-droom waar te maken.
Dagelijks zet hun team van interieurvormgevers uw
droom om in concrete realisaties. Tijdens uw bezoek
aan hun showroom geven zij u graag uitleg over de
nieuwste materialen en technieken.

LIEVENS MARNIK
AANNEMER VAN METSEL- EN
BETONWERKEN

CONTACTGEGEVENS
LIEVENS MARNIK
LAMPERNISSESTRAAT 8
8850 ARDOOIE
BE 0879613816
0478 70 80 59

VOORSTELLING
Marnik Lievens (ex-speler van de 1° ploeg van
Dosko), is reeds meer dan 15 jaar zelfstandig
aannemer van metsel- en betonwerken.
Kwaliteit en klantentevredenheid zijn de drijfveer
bij het uitvoeren van zijn opdrachten.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

LIEVENS.MARNIK@TELENET.BE

Bij Marnik kunt u terecht voor :
-ruwbouwwerken
-renovatie- en restauratiewerken
-voegwerken
-chapewerken
-andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Vraag vrijblijvend een offerte voor de uitvoering van
uw bouw – of renovatieplannen.

R

C-LING BV
SPANPLAFONDS-PRINTWANDEN
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
C-LING BV
VERFAILLIE JANNY
HEIRWEGMEERS 6
8800 BEVEREN-ROESELARE
0498 54 27 19

Het begon allemaal met het idee van individualiteit en
duurzaamheid in een moderne omgeving en uiteindelijk
was daar C-Ling.
Janny Verfaillie, vroeger nog speler geweest van de
eerste ploeg van Dosko, en zijn collega Francis Cloet
creëren uw droomruimte door middel van spanplafonds
en printwanden en dit voor elke levensstijl.

BE 0693 821 697

Met uw printwand schept u de perfecte sfeer in uw zaak,
woonkamer of keuken. Uw wanddecoratie wordt de eyecatcher in uw interieur en geeft er een persoonlijke toets
aan.

CLOET FRANCIS
0479 52 82 72

Verlaagde plafonds, valse plafonds of spanplafonds
bestaan in diverse uitvoeringen en garanderen een mooi,
egaal en gemakkelijk te onderhouden plafond.

JANNY@C-LING.BE
WWW.C-LING.BE

FRANCIS@C-LING.BE

Bij C-Ling hebt u volgende voordelen :
-Geen kap- en breekwerk
-Het gebruikte materiaal is warmte-isolerend en akoestisch
-Plaatsing gebeurt in 1 dag
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij C-Ling kunt u terecht voor spanplafonds, printwanden
en wanddecoratie.
Hoe gaan zij te werk ?
-Na een eerste contactname komt C-Ling bij u aan huis
voor het bespreken van uw wensen.
-Daarna maken zij een ontwerp op en leggen een
gedetailleerde offerte voor rekening houdend met uw
budget.
-Na uw akkoord gebeurt de plaatsing door professionele
vakmannen binnen de geplande termijn.
Op hun Instagram en Facebookpagina kunt u hun
realisaties bekijken en meer inspiratie opdoen.

SLAGERIJ-TRAITEUR
NEIRYNCK BV
SLAGERIJ - TRAITEUR
CONTACTGEGEVENS
VOORSTELLING
SLAGERIJ-TRAITEUR
NEIRYNCK BV
EGEMSDORPSPLEIN 5
8740 EGEM
051 46 62 28
0475 75 61 63
INFO@SLAGERIJNEIRYNCK.BE
SLAGERIJNEIRYNCK@TELENET.BE
WWW.SLAGERIJNEIRYNCK.BE

BTW-NUMMER
BE 0759 765 168

Landbouwerszoon Patrick Neirynck kocht in 1987 een café
met feestzaal op het Dorpsplein te Egem en bouwde die
om tot zijn eigen slagerij. Inmiddels is de kleine slagerij
uitgegroeid tot een bloeiende zaak, gekend tot ver buiten
de gemeentegrenzen.
In 2020 werd de zaak volledig vernieuwd om te kunnen
voldoen aan de eisen van een moderne slagerij. Ook de
dochters Elien en Sharon zijn sedert 2020 bestuurders van
Slagerij Traiter Neirynck bv.
Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg voor Patrick
Neirynck. De nadruk ligt steeds op vers en kwaliteitsvol
vlees van eigen bodem.
In de toonbank vindt u ook heel wat culinaire bereidingen
met dagverse marktprodukten, eenpansgerechten,
verrassende salades en de alom geprezen droge worsten.
Slagerij Neirynck bezit ook een groenten-, fruit- en
kaasafdeling.
Slagerij-Traiteur Neirynck heeft zich in de loop der jaren
geprofileerd als dé specialist van grote verzorgde
barbecues, warme- en koude buffetten, walking dinners,
recepties en eetfestijnen met warme beenhesp.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Slagerij Traiteur Neirynck bv moet u zijn voor :
-Een uitgebreid assortiment vers vlees
-Charcuterie
-Bereide gerechten
-Traiteurfeesten : barbecue, walking dinner, receptie,
buffetten, …
Elke dag opnieuw staat Patrick en zijn team klaar om de
klanten te verwennen.

