ALUWOOD
GEVELBEKLEDING

CONTACTGEGEVENS
ALUWOOD
GHEKIERE DAVY
VLOEDSTRAAT 4A
8800 BEVEREN-ROESELARE
0475 98 93 88
0490 39 96 69
INFO@ALUWOOD.BE
DAVY@ALUWOOD.BE
BTW BE0490399669
WWW.ALUWOOD.BE

VOORSTELLING
Aluwood is een bedrijf dat zich specialiseert
in het plaatsen van gevelbekleding in combinatie
met ramen.
Waar klassieke bedrijven zich slechts op één van
deze componenten focussen, kiest Aluwood bewust
voor een totaalaanpak die alle aspecten integreert.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-Gevelbekleding:
Door voortdurend op de hoogte te blijven van de
nieuwste trends zorgt Aluwood ervoor dat u steeds
kan kiezen uit de meest innovatieve materialen en
systemen. Plaatsing gebeurt door een topteam van
vakmensen.
-Bijgebouwen: Aluwood zorgt voor een project op
maat en een perfecte match met uw woning.
-Poorten: Van het uitwerken van het concept tot het
plaatsen van het poortsysteem en de bekleding :
ook hier verzorgt Aluwood het volledige proces.
-Terras: Aluwood garandeert u de hoogste kwaliteit
en een stijlvolle afwerking bij de aanleg van uw
terras.
-Ramen en deuren: samen met de gevelbekleding
is dit de kernactiviteit van Aluwood.
De specialiteit van Aluwood is het plaatsen van
ramen waarbij de raamkozijnen zo weinig mogelijk
zichtbaar zijn. Bij het kiezen van deuren hebt u de
keuze uit een breed assortiment aan materialen.
Kwaliteit is steeds het codewoord !

DICASA
De thuismakelaars
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DICASA
BEVERSESTEENWEG 458
8800 ROESELARE-BEVEREN

DICASA is niet alleen thuis in vastgoed, u bent bij hen
meer dan thuis. Sophie en Dieter verwelkomen u graag
in hun kantoor, voor een lekkere kop koffie en een
luisterend oor. Zij luisteren graag naar hun klanten, met
als doel, een thuis te vinden voor u of uw pand.

T. 051 20 14 00
WWW.DICASA.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ DICASA TERECHT?

INFO@DICASA.BE

Verkoop of verhuurt u uw woning? Neem dan zeker
contact op met DICASA.
Heeft u een familielid of kennis dat hun woning wenst te
verkopen of te verhuren? Maak dan zeker wat goede
reclame voor DICASA.

BTW-NR: BE 0829.280.813

Of bent u zelf op zoek naar een huurpand of nieuwe
eigendom, bekijk dan zeker hun aanbod op
WWW.DICASA.BE

EUROSHOP
NON-FOOD RETAILER

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
EUROSHOP
MEENSESTEENWEG 608
8800 ROESELARE
051 27 25 72
BE0479762493
CUSTOMERSERVICE.ROESELARE@EUROSHOP.BE

HTTPS://WWW.EUROSHOP.BE/NL/

De familie Kerckhof richtte Euroshop op in 1958 in een
pand in de Stationsstraat te Roeselare. Toen was het
allemaal nog heel bescheiden, er was zelfs geen
parkeergelegenheid. Men verkocht toen vooral
artikelen die voortkwamen uit legeroverschotten.
Maar het aanbod breidde snel uit met regenkledij,
schoeisel, en werktuigen voor landbouwers en
bouwvakkers waardoor men moest uitkijken naar een
ruimere vestigingsplaats.
De gebroeders Daniël en Marcel Kerckhof verhuisden
op 31 december 1960 naar hun huidige locatie in de
Meensesteenweg. Omstreeks die tijd ging het karakter
‘legerstock’ verloren en werd Euroshop een volwaardig
grootwarenhuis dat op vandaag, met meerdere
vestigingen, een begrip is in de wijde regio.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Euroshop :
-vindt u en enorm gedifferentieerd productenaanbod
altijd aan de juiste prijs
-krijgt u een correcte service : vriendelijk en
gekwalificeerd personeel, correcte bediening, een
extra dienst-na-verkoop
-denkt men aan uw comfort : vlot bereikbaar, ruime
parking
-zorgt men voor winkelcomfort : brede gangen, muziek,
aangepaste temperatuur
-kunt u rustig verpozen in hun Bistro D

FLANDERS COLOR NV
GROOTHANDEL IN VERF EN
DECORATIEMATERIAAL

FLANDERS COLOR NV
KORTRIJKSTRAAT 380
8560 WEVELGEM
056 43 95 81
FLANDERSCOLOR@FLANDERSCOLOR.BE

VERKOOP@FLANDERSCOLOR.BE
WWW.FLANDERSCOLOR.BE
BTW-NUMMER
BE 0429.537.477

VOORSTELLING
Flanders Color nv is een groothandel in verf en
decoratiemateriaal en groeide op korte termijn uit tot
een kleur-aangevend bedrijf in het domein van de
verftoelevering. Met een zeer uitgebreid en compleet
gamma kunnen zowel de meubelsector, metaalnijverheid, auto-industrie, schilders, architecten en
studiebureaus bij de firma terecht voor een op maat
gesneden samenwerking.
Flanders Color beschikt over een eigen labo dat instaat
voor het aanmaken van nieuwe of aangepaste
verfformules. En waar bestaande applicatiesystemen
ontoereikend blijken om speciale decoratieve effecten te
bekomen, daar zoekt Flanders Color naar een passende
oplossing.
Bij Flanders Color staat men voor een open en
servicegerichte houding naar de klanten. Het is deze
klantvriendelijke aanpak in combinatie met een brede
expertise, die Flanders Color toeliet om een ware autoriteit
te worden op het vlak van de verftoelevering.
Medebestuurder Géry Clabau doorliep alle jeugdreeksen
bij Dosko en speelde meerdere jaren in de eerste ploeg.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Flanders Color verkoopt niet alleen hoogstaande verven
en coatings maar u kunt bij hen ook terecht voor de
aankoop of huur van een uitgebreid gamma aan
materialen en toebehoren, zodat uw werkzaamheden
resulteren in een optimaal effect.
U kunt daarvoor terecht in één van de vestigingen van
Flanders Color in Wevelgem, Oostkamp, Oekene, Ieper en
Waregem.

RUDY PLEISTERWERKEN BV
STUKADOORSWERK

CONTACTGEGEVENS
RUDY PLEISTERWERKEN BV
DE SUTTER RUDY
VANNEKENSSTRAAT 7
8750 ZWEVEZELE
051 48 48 24
DESUTTERRUDY@SKYNET.BE
BTW-NUMMER
BE 0824 901 658

VOORSTELLING
Bij Rudy De Sutter, zaakvoerder van Rudy Pleisterwerken
bv sedert maart 2010, kunt u terecht voor alle
pleisterwerken binnen- en buitenshuis.
Als ervaren stukadoor zorgt Rudy, samen met zijn team,
steeds voor een professionele uitvoering tegen een
betaalbare prijs.
Hierbij wordt steeds gestreefd naar een kwalitatief
resultaat.
Niets wordt aan het toeval overgelaten zodat het
eindresultaat werkelijk verbluffend is.
Zowel uw binnenmuren als uw gevel kunnen onder
handen genomen worden.
Voor buiten zijn er oneindig veel mogelijkheden qua
kleuren als afwerkingsvorm.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Rudy Pleisterwerken bv kunt u inschakelen voor alle
pleisterwerken en bezettingwerken zoals :
-Binnenbepleistering
-Bezettingswerken
-Sierpleister
-Gevelbepleistering
-Bezetter
-Herstellen muren en plafonds
-Gyprocwerken
-Cementwerken
-Isolatiewerken

BOFISC
HOUTLAND BV
BOEKHOUDKANTOOR EN FISCALITEIT

BOFISC HOUTLAND BV
OUDE GENTWEG 81
8820 TORHOUT
050 76 01 13
BE0627876149
JELLE.VANDEWALLE@BOFISC.BE
BRECHT.VANDERPER@BOFISC.BE
HOUTLAND@BOFISC.BE
WWW.BOFISC.BE

VOORSTELLING
Met hun vestigingen in Ardooie, Brugge, Ieper, Kortrijk,
Roeselare en Torhout is Bofisc altijd dicht bij u en bij uw
zaak. Elk kantoor en elke dossierbeheerder werkt volgens
de typische Bofisc-manier : proactief en persoonlijk met
advies op uw maat.
Zij nemen de zorgen en administratie voor hun rekening.
U focust u als bedrijfsleider op wat écht belangrijk is:
succesvol ondernemen.
U de best mogelijke service en zakelijke ondersteuning
bieden : dat is het doel van Bofisc Houtland met kantoor
in Torhout. Elke dag zetten Jelle Vandewalle en Brecht
Vanderper samen met een groep zeer gedreven
medewerkers zich in om u het leven als ondernemer zo
eenvoudig mogelijk te maken.
Jelle en Brecht zijn ex-spelers van Dosko en Jelle is lid van
de Raad van Bestuur van Dosko Beveren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Als ondernemer wilt u altijd kunnen rekenen op uw
vertrouwenspersoon. Van bij de opstart tot het overlaten
van uw zaak, staat Bofisc u bij met raad en daad.
Bofisc is uw aanspreekpunt op het gebied van :
-Bedrijfsadvies
-Overnamebegeleiding
-Vermogensplanning
-Boekhouding
De zekerheid van kennis en expertise hebt u sowieso.

PHILIP CARRON BV
ALLE BOUWWERKEN EN VERBOUWINGEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
PHILIP CARRON BV
CARRON PHILIP
DUIVIGESTRAAT 40
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 12 92
0476 46 08 06
BE0469019843
PHILIP.CARRON@OUTLOOK.BE

Philip Carron leerde samen met zijn broer Geert de stiel
kennen in het bouwbedrijf van hun vader Marcel Carron.
Reeds op vroege leeftijd startten beide broers het bedrijf
Carron Gebroeders bvba op.
Op 24 december 1999 startte Philip met zijn eigen zaak.
BV Carron Philip is gespecialiseerd in woningbouw, zowel
nieuwbouw als verbouwingen.
Met zijn team medewerkers staat Philip garant voor een
kwaliteitsvolle afwerking van de bouwwerken tot
algemene tevredenheid van de bouwheer.
Philip is voorzitter van Dosko Beveren.

WWW.BOUWWERKEN-CARRON.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij BV Carron Philip kunt u terecht voor :
-woningbouw : nieuwbouw en verbouwingen
-appartementsbouw
-bouw van residentiële gebouwen
-renovatiewerken en totaalrenovatie
-ruwbouw
-voegwerken
-gevelwerken
-dakwerken
-projectontwikkeling
Op zoek naar een bouwfirma in uw buurt, benieuwd naar
de prijzen en mogelijkheden ? Vraag dan een vrijblijvende
gratis offerte bij BV Carron Philip.

MAXICON
SKILLS @ WORK

CONTACTGEGEVENS
MAXICON
BEKAERT EMMANUEL
ONLEDEBEEKSTRAAT 15
8800 ROESELARE
051 79 20 20
0472 264 680
BE0642741301
EMMANUEL.BEKAERT@MAXICON.BE
WWW.MAXICON.BE

VOORSTELLING
Maxicon ontstond in 2015 uit een team van doorwinterde
outsourcing specialisten. Tijdens de eerste jaren focuste
Maxicon zich vooral op outsourcing van technisch
personeel. Sinds midden 2017 beschikt Maxicon ook over
een team van outsourcing met een specialisatie in ICT ,
Retail en Engineering.
Ten slotte zet Maxicon ook in op dronetechnologie.
Maxicon diversifieert zich door zijn gerichte aanpak die de
basis vormt voor langdurige samenwerking in vertrouwen,
zowel vanuit het klanten- als personeelsperspectief.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Maxicon heeft volgende gespecialiseerde afdelingen :
Maxicon Technicians : Maxicon beschikt over
professionele technici zowel voor tijdelijke of langdurige
gespecialiseerde taken, of het nu gaat om
machineonderhoud, een gerichte interventie of de
opbouw en afstelling van een machine.
Xellent : Van software-ontwikkelaars tot ingenieurs en
technisch tekenaars, onze experten beschikken over de
meest uiteenlopende expertises
Maxicon Retail : Voor het aanvullen van rekken tot de
jaarlijkse stocktelling en alles er tussenin heeft Maxicon de
meest geschikte mensen in huis, gemotiveerd, flexibel en
onmiddellijk inzetbaar.
Maxicon Projects en Construction staat garant voor een
totaalaanpak van maatwerkprojecten en industriële
verhuizingen.
Maxicon Drone Solutions is de ideale partner voor het
inzetten van dronetechnologie. Maxicon werkt met
gelicentieerde piloten die veiligheid als topprioriteit zien.
die veiligheid als topprioriteit

VZW PLAYERS FIRST
VOETBALSTAGES

CONTACTGEGEVENS
VZW PLAYERS FIRST
HENRI JONCKHEERESTRAAT 8
8800 BEVEREN-ROESELARE

VOORSTELLING
VZW Players First wil inzetten op een kwaliteitsvolle
tijdsbesteding voor jongens en meisjes door het
organiseren van stagedagen op verschillende
locaties in België.

0496/646808
INFO@PLAYERSFIRST.BE
WWW.PLAYERSFIRST.BE
ONDERNEMINGSNUMMER :
BE 0726.572.758

Zij beschouwen het als hun verantwoordelijkheid
naar elke speler toe om een omgeving aan te
bieden waar de jongeren eerst en vooral plezier
kunnen beleven aan hun sport.
Een positieve omgeving waarin de jongeren
geprikkeld worden om uit hun comfortzone te treden,
vriendschap ervaren, leren zorgen voor zichzelf, hun
grenzen opzoeken en leren omgaan met regels en
afspraken.
Door spelers interessante (sportieve) uitdagingen
aan te bieden hoopt VZW Players First hen in staat
te stellen om open te bloeien en optimaal te
functioneren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Kwaliteitsvolle voetbalstages met prikkels uit andere
sporten tijdens elke schoolvakantie in en rond
Roeselare.

