AD DELHAIZE
ROESELARE
SUPERMARKT – VOEDINGSZAAK

CONTACTGEGEVENS
AD DELHAIZE ROESELARE
DELROE NV
OMEZ GEERT
STEENSTRAAT 5
8800 ROESELARE
+32 51 24 26 04
WWW.ADDELHAIZEROESELARE.BE

BTW-NUMMER
BE 0434 193 675

VOORSTELLING
Jan Omez en zijn echtgenote Antoinette Decostere
bouwden in 1989 een voormalige weverij in de
Steenstraat te Roeselare om tot een nieuwe voedingszaak. In 1991 treedt zoon Geert Omez in de sporen van
zijn ouders.
De winkel is succesvol en wordt meerdere keren
uitgebreid. Op heden beschikt AD Delhaize Roeselare
over een verkoopoppervlakte van 2.500 m2.
Bij AD Delhaize Roeselare vindt u alles wat u nodig hebt
om lekker te koken en gezond te eten.
U hebt de keuze uit een ruim en gevarieerd assortiment
van verse en kwalitatieve producten, elke dag opnieuw,
en dit natuurlijk tegen de scherpste prijzen.
Met uw vragen kunt u steeds terecht bij de medewerkers.
Deze worden continu opgeleid om de klant de beste
service te kunnen bieden.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Binnen de verschillende afdelingen vindt u telkens
kwaliteitsvolle producten.
-vis
-beenhouwerij
-bakkerij
-wijn
-groenten/fruit
-alle kruidenierswaren
Geen tijd of zin om zelf te koken na een drukke werkdag ?
Met de kant-en-klare maaltijden van de traiteurafdeling
krijgt u de kans om gewoon de voetjes onder tafel te
schuiven en te genieten van een lekker gerecht.
De traiteurafdeling verzorgt ook al uw etentjes of feesten.

FRAJA BV
SECTIONAALPOORTEN

CONTACTGEGEGEVENS
FRAJA ROESELARE BV
BRUGSESTEENWEG 372
8800 ROESELARE
051 22 07 22
INFO@FRAJABVBA.BE
WWW.FRAJA.BE
BTW-NUMMER
BE 0812.049554
CONTACTPERSOON
MARNICK KESTEMONT
0497 24 45 23
MARNICK@FRAJABVBA.BE

VOORSTELLING
Fraja vervaardigt en plaatst sectionale poorten op maat
en op vraag van hun particuliere en professionele klanten.
Dank zij hun vakkennis en hun kwaliteitsgaranties weten zij
jaar op jaar duizenden nieuwe gebruikers te overtuigen
een Fraja-poort te laten plaatsen.
Een uitgebreid gamma van sandwichpanelen, het
duurzaam poortbeslag, de ruime waaier aan afwerkingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat zij voor elke stijl van
woning een passend voorstel kunnen maken.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Fraja vervaardigt 8.000 poorten per jaar.
De poorten worden op maat vervaardigd en dit op vraag
van hun klanten. Deze poorten beantwoorden aan de
hoogste kwaliteitsnormen :
-loopwielen op kogellagers
-optimale kabelpositie
-stevig hoekprofiel met rail
-superisolerend
-veilig : vingerklem, onderloop- en valbeveiliging
-plaatsingsdienst en dienst na verkoop
Voor de poortbediening kan je ofwel opteren voor een
manuele of gemotoriseerde bediening met de kwaliteitsmotor van Fraja of door het aanbrengen van een eigen
motorisatie.
Kwaliteit, service en stipte levertijden maken van Fraja een
betrouwbare leverancier.

SOLICO BV
YOUR PARTNER IN EVENT/EXPO
TECHNICS & RENTAL

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
SOLICO BV
CORNE FILIP
ONLEDEGOEDSTRAAT 81
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 31 28 30
INFO@SOLICO.BE
WWW.SOLICO.BE
BTW-NUMMER
BE 0461 553 318

Solico bv, opgericht in 1997, vindt zijn roots in Izegem.
In 2005 bracht zaakvoerder Filip Corne het bedrijf naar de
industriezone langs de Onledegoedstraat te BeverenRoeselare.
Solico bv is uw partner voor het inrichten van uw event.
U kunt kiezen voor de full option waarbij Solico bv zorgt
voor de montage en de bediening van de techniek ter
plaatse en ook voor de afbraak.
Wilt u het materiaal huren en zelf zorgen voor de montage
en bediening van de installaties dan kunt u natuurlijk ook
bij Solico bv terecht.
Solico doet het allemaal en graag.
Met enkel professioneel materiaal brengt hun ervaren
team van technische talenten de sfeer op uw event.
Subtiel als het moet, spectaculair als het mag.
U zal het zelf ondervinden : rekenen op Solico bv betekent
een tot in de puntjes verzorgde klank- en lichttechniek
met als doel : zorgeloos feestplezier in een weergaloze
sfeer van licht, beeld en klank.
Voor minder gaat Solico niet.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Solico bv biedt technische ondersteuning voor elk event :
-Business events : klantenevenement, personeelsfeest,
productvoorstelling, opening, ...
-Private events : huwelijk, babyborrel, verjaardagsfeest,
jubileum, …
-Seminaries : congres, seminarie, vergadering, …
-Expo : beursstand, complete beurstechniek, …
-Pubic-& party events : fuif, DJ-festival, rave-party, …
-Totaalshows : live festival, theater, …
Bij Solico bv is het er steeds boenk op !

MAGIC CLEAN
UW SPECIALIST VOOR ELKE REINIGING

CONTACTGEGEVENS
MAGIC CLEAN
VERPOORT PETER
WESTLAAN 73
8800 ROESELARE
051 69 00 00
BE0830817272

VOORSTELLING
Magic Clean streeft er naar om de beste te zijn in zijn
kernactiviteit : schoonmaak !
Magic Clean heeft tot op vandaag een unieke bedrijfsfilosofie met als doel het continu verbeteren van de
doeltreffendheid en efficiëntie van alle processen in hun
organisatie, waarbij een kwaliteitssysteem werd opgezet
en in stand wordt gehouden dat voldoet aan de strengste
kwaliteitsnormen.

INFO@MAGIC-CLEAN.BE
WWW.MAGIC-CLEAN.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Magic Clean is uw specialist voor elke reiniging zowel voor
uw woning, uw appartement, uw kantoor als uw bedrijf,
zowel binnen als buiten.
Na elke aanvraag van een potentiële klant maken zij ter
plaatse een afspraak om zo een duidelijk beeld te krijgen
van de omvang en de aard van de opdracht.
Vervolgens wordt er conform de wensen van de klant een
offerte opgemaakt en bezorgd aan de klant.
Na goedkeuring wordt het schoonmaakproject, in
samenspraak met de klant, opgenomen in onze planning
na bespreking met onze interne kwaliteitscoördinator.
OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag :
van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag :
van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur
Zaterdag en zondag : gesloten

NV CARROSSERIE
VANDEN BERGHE
CARROSSERIE
CONTACTGEGEVENS
CARROSSERIE
VANDEN BERGHE NV
BEVERSESTEENWEG 526
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 11 54
051 24 29 63 (fax)
BE0446086469
INFO@CARROSSERIE-VANDEN-BERGHE.BE
WWW.CARROSSERIE-VANDEN-BERGHE.BE

INFO@XBUS.BE

VOORSTELLING
Lionel Vanden Berghe en zijn echtgenote Mariette
Termote startten geruime tijd geleden hun carrosserie op.
Later stapten de zonen Peter en Filip mee in het bedrijf
dat ondertussen NV Carrosserie Vanden Berghe
geworden was.
Dit familiebedrijf heeft jarenlange ervaring in de opbouw
van een koetswerk op een bestaand chassis.
Hun jongste realisatie is de Xbus.
De Xbus wordt gebouwd op het chassis van een Iveco
Dailey en laat een capaciteit toe van 34 plaatsen +
bestuurder. De Xbus kan ook uitgevoerd worden voor het
vervoer van rolstoelgebruikers .
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Carrosserie Vanden Berghe is een onderneming met
volgende activiteiten :
-Koetswerk voor autobussen en autocars
-Koetswerk voor bedrijfsvoertuigen
-Fabricatie van aanhangwagens
-herstellen van koetswerk van motorvoertuigen
Ontdek op hun site www.carrosserie-vanden-berghe.be
de Xbus.

FOODSTORE DELI
BROODJESZAAK - WARME MAALTIJDEN
VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
FOODSTORE DELI
INDUSTRIEWEG 16
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 68 20
BE0883448878
INFO
INFO@FOODSTORE DELI.BE
WWW.FOODSTOREDELI.BE

In de regio Roeselare kent Iedereen Foodstore Deli.
Dagelijks leveren zij broodjes en warme maaltijden aan
bedrijven, scholen en particulieren.
Ook ter plaatse kunt u genieten van een betaalbaar
buffet. Er zijn 72 zitplaatsen binnen en een terras buiten.
Met een ruime keuze aan het zelfbedieningsbuffet kunt u
zeker uw honger stillen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

Bij Foodstore Deli kunt u terecht voor :
-Belegde broodjes
-Broodjesmanden
-Pastasalade/slaatjes
-Koude hapjes
-Soep
-Koude buffetten
-Dagschotels
-Desserts
-Nieuw : ontbijtboxen en lunchboxen
Openingsuren :
Maandag tot donderdag : van 5.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: van 5.30 uur tot 16.00 uur
Zaterdag/zondag/feestdagen : gesloten
(bestellingen wel mogelijk)

MULTI FOOT
ACADEMY
VOETBALSCHOOL

CONTACTGEGEVENS
MATHIAS PICEU
0492 64 33 81

WWW.MULTIFOOTACADEMY.BE/NL

VOORSTELLING
De naam beschrijft precies de visie die 'Multi Foot
Academy' voor ogen heeft. Aan de hand van
specifieke trainingen willen ze ervoor zorgen dat de
individuele opleiding van jeugdspelers verbetert.
Hierdoor zullen de jeugdspelers progressie maken in
hun technische ontwikkeling als voetballer.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Multimove-trainingssessies bieden kinderen een
gevarieerd bewegingsprogramma aan waarin de focus
op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt
met een serieuze knipoog naar voetbal.
Tijdens uitdagende bewegingssituaties komen de
fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod.
Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge
leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling
te prikkelen en te bevorderen.
Bedoeling is :
-handelingssnelheid verhogen
-reactiesnelheid verhogen
-braintraining integreren
-detailcoaching
Al de trainingssessies vinden plaats op het kunstgrasveld
van Dosko Beveren. De accommodatie beschikt over
vernieuwde kleedkamers en een ruime
parkeergelegenheid.

ONDERLINGE
BRANDVERZEKERING
BEVEREN-ROESELARE
ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING
CONTACTGEGEVENS
ONDERLINGE
BRANDVERZEKERING VAN
BEVEREN-ROESELARE
POLENPLEIN 20/1
8800 ROESELARE
051/20 57 55
ZAAKVOERDER
ALEXANDER ROSSEEL
ONDERNEMINGSNUMMER
BE 0405.537.501
KANTOOR.INSURO@VERZ.KBC.BE
WWW.INSURO.BE

VOORSTELLING
De Onderlinge Brandverzekering van Beveren-Roeselare
werd opgericht in 1907 door een aantal landbouwers ten
einde hun gebouwen, hun goederen en vee tegen brand
te beschermen toen er nog geen verzekeringen waren.
De stichters stonden zelf in met have en goed, vandaar
de naam ‘onderlinge brandverzekering’.
De Onderlinge Brandverzekering van Beveren-Roeselare
biedt op heden nog steeds brandverzekeringen van hoge
kwaliteit aan.
Uw woning, uw bedrijfsgebouw en uw inboedel verdienen
een uitgebreide bescherming.
Met een brandverzekering bij de Onderlinge van
Beveren krijgt u een uitgebreid pakket waarborgen, tegen
een zeer scherpe prijs.
Bovendien worden onze trouwe klanten beloond met een
teruggave op hun eerder betaalde premie.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
De Onderlinge Brandverzekering biedt u :
-De Woningpolis voor de verzekering van uw woning
-De Patrimoniumpolis Kantoren voor de verzekering van
uw kantoor
-De Patrimoniumpolis Industrie & Handel voor de
verzekering van uw bedrijf
-De Patrimoniumpolis Social Profit voor de verzekering van
de openbare sector en religieuze instellingen
-De Patrimoniumpolis Landbouw voor de verzekering van
uw land- of tuinbouwbedrijf.
Uw Patrimonium verdient een Onderlinge Brandverzekering.

PETRO SERVICE
HANDEL IN BRANDSTOFFEN

CONTACTGEGEVENS
PETRO SERVICE
HERDERSSTRAAT 38
8800 ROESELARE

VOORSTELLING
Petro Service is een op en top West-Vlaams familiebedrijf
dat sinds 1940 gespecialiseerd is in de handel in
brandstoffen.
Petro Service is actief in heel West- en Oost-Vlaanderen
en streeft steeds naar topkwaliteit aan scherpe prijzen.

051 20 12 28
BE0429745632
INFO@PETROSERVICE.BE
WWW.PETROSERVICE.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
-Petro Service is uw specialist in het leveren van mazout,
oliën en adblue.
-U kunt voordelig tanken met een Petro Service tankkaart
in hun vestigingen ,te Roeselare, Ingelmunster, Lauwe,
Oostduinkerke en Esen.
Vraag gratis uw tankkaart aan !
Beschikt u over een groot wagenpark ?
Vraag dan meerdere tankkaarten aan !
Wij aanvaarden ook volgende tankkaarten :

-Dogwash

