TUINEN ERIC
VERCRUYSSE
TUINAANNEMER
CONTACTGEGEVENS
TUINEN ERIC VERCRUYSSE
VERCRUYSSE ERIC
ONLEDEMOLENSTRAAT 25
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 65 17
0478 53 98 08
BE0795046444
ERIC.TUINEN.VERCRUYSSE@PANDORA.BE
WWW.TUINEN-VERCRUYSSE.BE

VOORSTELLING
Eric besloot in 2000 als zelfstandig tuinaannemer te
beginnen. Sindsdien bouwde hij zijn tuinaannemersbedrijf
steeds verder uit en met zijn team maakt hij van uw tuin
zijn zorg.
Eric is ervan overtuigd dat een tuin keihard genieten is en
daarom steekt hij enorm veel goesting en kwaliteit in het
aanleggen en onderhouden van de hem toevertrouwde
projecten tot tevredenheid van zijn vele klanten.
Eric is lid van de Raad van Bestuur van Dosko Beveren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Eric kunt u terecht voor :
-Aanleg en beplanting van uw tuin
-Plaatsen van afsluitingen
-Aanleggen van vijvers
-Algemene nazorg van uw tuin
-Boomverzorging en vellen van bomen
-Onderhoud van hagen en snoeivormen
-Landschapsverzorging : Eric is lid van ‘openbaar groen’

CAFE AGORA
SFEERCAFE
CONTACTGEGEVENS
CAFE AGORA
BIJ MARIO & SOPHIE
SINT-GERMANUSPLEIN 16
8800 BEVEREN-ROESELARE
0474 90 38 39
BE0882187581

VOORSTELLING
Sinds 1 maart 2011 is Mario de trotse uitbater van café
Agora. Samen met Sophie maakt hij van café Agora een
plaats waar er niet alleen tijd is voor het genieten van een
frisse pint maar waar er ook werk wordt gemaakt van
leute en plezier.
U geniet er van een correcte bediening waar enorm veel
tijd besteed wordt aan het schenken van een mooi glas
tot tevredenheid van de klanten.

MARSOP.AGORA@TELENET.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Sophie en Mario kunt u terecht voor een frisse pint
bier, een lekkere koffie en een snack. U kan daarvan
genieten zowel binnen als buiten op het terras.
In café Agora is er ook :
-een tapbiljartclub
-een spaarkas
-voetbal te zien op groot scherm
-het lokaal van de carnavalclub ‘De Caloriebommetjes’
Het café is open alle dagen van 10.00 uur tot 3.00 uur.
De woensdag is sluitingsdag.
Weetje : De gevel van café Agora is beschadigd door
beschietingen tijdens Wereldoorlog 1 en is vastgesteld als
bouwkundig erfgoed.

WESTVLAAMS
TEGELHUIS
TEGELWINKEL

CONTACTGEGEVENS
WESTVLAAMS TEGELHUIS
ARMOEDESTRAAT 15
8800 ROESELARE-RUMBEKE
BE0405546904
051 26 32 63
INFO@WESTVLAAMSTEGELHUIS.BE
WWW.WESTVLAAMSTEGELHUIS.BE

VOORSTELLING
Bent u op zoek naar een mooie tegelvloer ?
Zoek dan niet verder !
Bij Westvlaams Tegelhuis vindt u de mooiste tegels aan
correcte prijzen.
In hun tegelwinkel krijgt u uitstekend advies en zij
begeleiden u om uw keuze te maken. Zij geven slimme
tips, adviseren u graag over de nieuwste trends en
informeren u over onderhoudsvriendelijkheid.
Dankzij hun jarenlange expertise en hun ruime gamma
vindt u er voor elk project de juiste tegel.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij het Westvlaams Tegelhuis kunt u terecht voor :
-de juiste tegel voor elke kamer in uw huis
-natuursteen op maat : meubilair en verharding in
natuursteen, keramiek, composiet, terrazzo, dekton
en andere natuurlijke materialen.
Ook voor trappen, vensterbanken, stijlschouw,
keukenblad en instapdouche
-tegels voor in uw tuin
-de juiste boordstenen
-de juiste tegel voor uw terras
-de juiste tegel voor uw oprit
-de juiste tegel voor uw zwembad
Tegeladvies nodig ?
Westvlaams Tegelhuis helpt u graag verder in uw keuze.

RIK VANDAELE
ARCHITECT

CONTACTGEGEVENS
VANDAELE RIK
ONLEDEGOEDSTRAAT 63/A
8800 ROESELARE
051 24 67 95
VANDAELE.RIK@SKYNET.BE
WWW.ARCHITECT-VANDAELE.BE

VOORSTELLING
Het architectenbureau van Rik Vandaele is opgericht
in 1986. Sindsdien hebben zij een ruime ervaring in
uiteenlopende architectuuropdrachten o.a.
nieuwbouwwoningen, renovaties, utiliteitsbouw en
industriebouw, land- en tuinbouwgebouwen,
appartementsbouw, ...
Ontwerpen worden opgemaakt in dialoog met de klant
en worden afgestemd op hun behoeften, hun
budgettaire mogelijkheden en hun visie op wonen en
werken.
Architect Rik Vandaele heeft als aannemerszoon een
realistische kijk op het bouwproces en staat garant voor
een prima werfopvolging.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Advies, ontwerp en realisatie van nieuwbouw- en
renovatieopdrachten voor :
-Particuliere woningen
-Commerciële panden en KMO-sites
-Land- en tuinbouwgebouwen
-Appartementsbouw
-Aanvragen van milieuvergunningen klasse 3 en 2

AMEEL CANDY
WORLD
GROOTHANDEL
CONTACTGEGEVENS
AMEEL CANDY WORLD
INDUSTRIEWEG 22
8800 BEVEREN-ROESELARE

www.ameelcandyworld.be
Tel. 051 24 03 43

BTW – NUMMER:
BE 0464.670.085

VOORSTELLING
Wilfried Ameel richt in 1960 de éénmanszaak ‘Ameel
confiserie’ op. In 1975 verhuist hij naar de nieuwbouw in
de industrieweg te Beveren.
De éénmanszaak wordt in 1999 de vennootschap ‘Ameel
Candy World’. In 2001 komt zoon Tom Ameel in de zaak.
Ameel Candy World is op vandaag een Belgische,
onafhankelijke en familiale groothandel gespecialiseerd in
de B2B-verkoop én levering van snoep, zoetwaren en
dranken. Zij bieden - naast alle traditionele artikels van de
grote merken - een aantrekkelijk en exclusief assortiment
van hemels lekkere specialiteiten aan.
Hun klanten situeren zich in alle verkoopkanalen: van
automatenverdelers, over bakkerijen, buurtwinkels,
benzinestations, chocolaterieën, drankencentrales,
groothandels, grenswinkels, instituten, kruidenierswinkels,
marktkramers, nachtwinkels, reclamebureaus, superettes,
verenigingen en videotheken tot ziekenhuizen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Ameel Candy World is een gezonde onderneming met
een strategische toekomstvisie die gericht is op een
bewuste focus en specialisatie van aan- en verkoop van
ENKEL zoetwaren, snacks en dranken !
Volgens een beproefd systeem beleveren zij dagelijks een
groot deel van hun duizenden klanten in heel
Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Frankrijk, tot ver voorbij
Parijs. Verzenden doen zij over de hele wereld.
Tom en zijn team staan dagelijks klaar voor hun klanten.

RUBEN
HILLEWAERE BV
CONTACTGEGEVENS

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

RUBEN HILLEWAERE BV
HILLEWAERE RUBEN

VOORSTELLING

GITSBERGSTRAAT 9
8800 BEVEREN-ROESELARE
Tel. 051 62 90 21

INFO@RUBENHILLEWAERE.BE
WWW.RUBENHILLEWAERE.BE

BTW – NUMMER:
BE 0842.594.458

Ruben Hillewaere bv is een dynamisch bedrijf met een
jong team dat 10 jaar bestaat. Zij zijn vooral actief in
residentiële projecten en gespecialiseerd in totaalprojecten met domotica, verlichting, parlofonie en
videobewaking.
Bij Ruben Hillewaere bv zit u voor de verlichting in winkels
of de verlichting in nieuwbouwwoningen helemaal goed :
-Meer dan 10 jaar ervaring :
Ervaring speelt in deze industrie een grote rol.
Hoe meer ervaring er is, hoe beter men op de hoogte is
van alles wat er inzake verlichting speelt.
-Juiste kennis :
Naast de kennis die zij tijdens hun 10 jaar ervaring
hebben opgedaan, proberen zij zich ook dag
in dag uit te blijven ontwikkelen. Nieuwe ideeën en
technieken maken dat hun producten nog altijd elke
dag beter worden.
-Klantvriendelijkheid :
Droomt u van luxe in uw huis ? Misschien wilt u wel
sfeervolle verlichting in uw tuin ? Dan is Ruben zeker
bereid een handje te helpen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Ruben Hillewaere bv kunt u terecht voor :
-Algemene elektriciteit
-Verlichting
-Parlofonie
-Domotica
-Videobewaking
Zet u in op de toekomst ?
Dan kunt u steeds bij Ruben terecht.

SANI VERSA BV
LOODGIETER
CONTACTGEGEVENS
SANI VERSA BV
VERMEULEN DAVY
HAZELSTRAAT 37
8800 BEVEREN-ROESELARE
GSM 0472 53 50 40
SANITAIR.VERMEULEN@TELENET.BE

BTW – NUMMER:
BE 0677.777.206

VOORSTELLING
Davy Vermeulen, zaakvoerder van Sani Versa bv, is een
installateur van sanitaire installaties. Het bedrijf is gevestigd
in de Hazelstraat 37 te Beveren-Roeselare en is opgericht
op 28 juni 2017.
Sani Versa bv is gespecialiseerd in sanitair, verwarming,
rioleringswerken en loodgieterij.
Davy Vermeulen is aangesloten als lid bij Confederatie
Bouw en is een erkend brandertechnicus voor het keuren
en onderhouden van uw verwarmingsketel.
Bij Sani Versa bent u ook aan het goede adres voor de
renovatie van uw badkamer. Zowel voor kleine
aanpassingen als een volledige ‘make-over’ kunt u bij
Davy terecht.
Hij luistert aandachtig naar uw eisen en adviseert u vooraf
grondig over de materialen en de diverse mogelijkheden.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Sani Versa bv kunt u terecht voor :
-Alle sanitaire installaties
-Centrale verwarming
-Klimaatregeling
-Verwarming met stookolie
-Verwarming op gas
-Elektrische verwarming
-Vloerverwarming
-Opsporen verstoppingen en afvoeren sanitair en toilet
-Installatie waterpomp
-Specialisaties :
-Badkamers : nieuwe en totaalrenovatie
-Erkend brandertechnicus : keuren van verwarmingsketels

CRAEYMEERSCH
STEENHOUWERIJ
CONTACTGEGEVENS
CRAEYMEERSCH
STEENHOUWERIJ
ROESELAARSESTRAAT 79
8850 ARDOOIE
Tel. 051 74 46 15
INFO@STEENHOUWERIJCRAEYMEERSCH.BE
WWW.STEENHOUWERIJCRAEYMEERSCH.BE

BTW – NUMMER:
BE 0681 330 473

VOORSTELLING
Het bedrijf werd opgericht in 1962 door Arseen
Craeymeersch. In 2000 namen dochter Catherine en
haar man Tom Deprez de fakkel over.
Steenhouwerij Craeymeersch biedt natuursteen aan
voor uw interieur, uw decoratie en uw exterieur.
Bij Steenhouwerij Craeymeersch kunt u ook terecht voor
grafmonumenten in natuursteen. U kunt zowel kiezen uit
de traditionele modellen als uit modellen met een
persoonlijke touch. Samen met u bekijken zij dan hoe zij
een meer persoonlijk grafmonument kunnen realiseren.
Zij bieden perfect maatwerk aan dat wordt vervaardigd
in hun eigen werkplaats.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Steenhouwerij Craeymeersch kunt u terecht voor :
-Interieur en decoratie in natuursteen : trappen,
keukenwerkbladen, raamtabletten, tafels, badkamerbekleding, dorpels, …
-Exterieur in natuursteen : trappen, dorpels , deurlijsten,
vensterbanken, …
-Grafmonumenten, urneveldmonumenten, nazorg van
grafmonumenten, herstellen en bijwerken van
opschriften en grafdecoratie.
-Lasersnijden van maquettes, logo’s, visitekaartjes,
menukaarten in alle materialen : hout, karton, leer,
textiel, kurk, glas, steen en metaal.
In hun ruime toonzaal in Ardooie kunt u steeds terecht
om verschillende voorbeelden te gaan bekijken.

THUISVERPLEGING
NELE STRAGIER
THUISVERPLEGING

CONTACTGEGEVENS
GROEPSPRAKTIJK
THUISVERPLEGING
NELE STRAGIER
WESTLAAN 266
8800 ROESELARE
TEL: 0495 75 65 69
BE0544710824
NELE.STRAGIER@TELENET.BE
WWW.THUISVERPLEGING-STRAGIERNELE.BE

VOORSTELLING
‘Nergens beter dan thuis’, niet alleen de slagzin van een
populaire soap, maar ook een waarheid als een koe. Het
team van Nele Stragier brengt de hulp tot bij u.
U blijft niet alleen helemaal zelfstandig, u wordt ook
discreet behandeld in uw vertrouwde omgeving.
Het team van Nele Stragier streeft naar een optimale
band met iedere patiënt en werkt samen een bezoekregeling uit.
Hun werkgebied is Roeselare, Beveren, Beitem, Oekene,
Rumbeke, Hooglede, Gits, Ardooie en Izegem.
Het team werkt met ‘regeling derde betaler’ voor alle
ziekenfondsen : de kosten worden rechtstreeks
doorgerekend aan uw ziekenfonds.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT
Bij Nele Stragier en haar team bent u in goede handen.
U kunt op hen rekenen voor :
-alle hygiënische behandelingen zoals wassen, scheren,
aankleden, voetverzorging, …
-alle medische zorgen mits doktersattest : wondzorg,
oogverzorging, inspuitingen, parentele voeding, steunverbanden, medicatie klaarzetten, lavementen,
blaasspoelingen en – sonderingen, sonde- en fistelvoeding, psychiatrische begeleiding, secretieaspiratie
en vagina-irrigatie.
-Gespecialiseerd in palliatieve zorgen : daarvoor kunt u
zeven dagen in de week en 24 uur per dag op hen
beroep doen.
De beste thuiszorg !

