DELE PRINTING BV
FULL SERVICE GRAFISCH BEDRIJF
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DELEPRINTING BV
INDUSTRIEWEG 56
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 24 06 88
INFO@DELEPRINTING.BE
WWW.DELEPRINTING.BE
BTW-NUMMER
BE 0416.186.913

DeLe Printing, ontstaan in 2011 uit de fusie van Drukkerij
Lammens & Maes te Kuurne en Drukkerij Dermaut te
Roeselare, bundelt een jarenlange ervaring in alle
aspecten van drukwerk in vellen.
Zaakvoerders zijn De Kimpe Wesley en Lezy Veerle
Hun enthousiaste medewerkers verzorgen uw drukwerk tot
in de puntjes ! Daarvoor beschikken zij over een up-todate prepress afdeling, een performante drukkerij in zowel
offset als digitale productie, een polyvalente afwerking en
een eigen logistiek.
DeLe Printing garandeert u steeds een constant en
voorspelbaar drukresultaat.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
-Prepress : U kunt uw bestanden digitaal aanleveren, maar
indien gewenst verzorgen zij ook zelf de creatie en layout van uw drukwerk.
-Press : Hun offset-drukpersen beschikken over de meest
geavanceerde technologieën. Door het vakmanschap
van de drukkers levert men drukwerk van optimale
kwaliteit zowel voor grote als kleine oplages.
-Digitaal drukken : DeLe Printing heeft recentelijk
geïnvesteerd in een digitale drukpers. De mogelijkheden
van wat u digitaal kunt afdrukken zijn eindeloos.
-Postpress : De afwerking is vaak de kroon op het werk.
Daarom verzorgt hun afdeling "postpress" de laatste
hand aan uw drukwerk.
-Gelegenheidsdrukwerk : Als particulier kunt u ook altijd
bij hen terecht voor al uw gelegenheidsdrukwerk zoals
geboorte, huwelijk, jubileum, rouwbrieven, enz....

BERRY RPC BPI
INDUPAC ROESELARE
PRODUCTIE VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

CONTACTGEGEVENS
BERRY GLOBAL GROUP
RPC BPI INDUPAC ROESELARE
WIJNENDALESTRAAT 169
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 26 02 11
051 26 02 24
BTW-NUMMER
BE 0460 404 857

VOORSTELLING
Vele jaren geleden plantte Dumont Wyckhuyse een
nieuwe fabriek in op het industriepark langs de spoorweg
te Beveren. Het bedrijf dat in Roeselare aanvankelijk jutezakken produceerde startte in Beveren met de productie
van verpakkingsmaterialen in kunststof (polyethyleen).
Na vele overnames, eerder door BPI (British Polythene
Industries) dat in 2016 werd overgenomen door de RPC
Groep, die op hun beurt op 1 juli 2020 werd overgenomen door het Amerikaanse Berry, is het bedrijf één
van de vele productievestigingen geworden van de Berry
Global Group.
Berry, met wortels in een klein bedrijf in Indiana, is
uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend
leverancier van innovatieve beschermings- en
verpakkingsmaterialen en is een beursgenoteerd
multi-miljardenbedrijf.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
In Berry RPC bpi Indupac Roeselare extruderen zij
industriële verpakkingsfolies bestemd voor de meest
verscheidene toepassingen :
-voor de diepvriessector
-voor de voedingsnijverheid
-voor de drankenindustrie.
Steeds met respect voor het milieu.
Hun enthousiast team staat dagelijks in voor de goede
werking van het innovatieve machinepark.

VDV ADVOCATEN
ADVOCATENKANTOOR
CONTACTGEGEVENS
VDV ADVOCATEN
HENRI-HORRIESTRAAT 44-46
8800 ROESELARE
051 21 13 53
INFO@VDVADVOCATEN.BE
WWW.VDVADVOCATEN.BE
BIJKANTOOR
OOSTROZEBEKESTRAAT 18
8770 INGELMUNSTER

VOORSTELLING
VDV Advocaten is een middelgroot, onafhankelijk
advocatenkantoor met zetel te Roeselare.
Hun kantoor biedt u een juridische dienstverlening door
in te zetten op diepgaande specialisatie in specifieke
rechtstakken.
Met VDV ilaw en VDV Incasso zet VDV Advocaten ook
innovatief in op de ontwikkeling van nieuwe rechtsniches
en resultaatgerichte manieren van werken.
Zo bieden zij een antwoord op de uitdagingen van de
ondernemer en de particulier op heden, met het oog op
duurzame oplossingen voor de toekomst. Zo slagen zij erin
hun klanten een full service en allround aanpak te bieden
voor alle juridische vragen in de diverse levensdomeinen ;
ondernemen, werken, familie, wonen & vastgoed en
aansprakelijkheid.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij VDV Advocaten kunt u zowel als ondernemer,
particulier of als overheid terecht voor kwalitatief juridisch
advies. Voor een eerste gesprek kunt u VDV Advocaten
telefonisch of per e-mail contacteren. Na dit gesprek
wordt u één advocaat als vaste contactpersoon
toegewezen. Uw toegewezen specialist zal alle nodige
stappen ondernemen om uw zaak te ondersteunen.
VDV Advocaten doen er op die manier alles aan om
geen enkel detail over het hoofd te zien.
Uw garantie op een kwaliteitsvol juridisch advies.

VINCKIER NV
BOUWMATERIALEN
CONTACTGEGEVENS
VINCKIER BOUWMATERIALEN
OOSTENDESTRAAT 35
8600 DIKSMUIDE
051 50 00 67
BE0821459148

VOORSTELLING
Bouwmaterialen Germain Vinckier nv is na meer dan 70
jaar een gevestigde waarde in de bouwsector. Hun focus
ligt op prijs-kwaliteit, flexibiliteit, een snelle levering en een
persoonlijke aanpak.
Met hun verschillende gespecialiseerde afdelingen, zowel
in ruwbouw als afwerking, maken zij uw bouwdroom
werkelijkheid, als familiebedrijf, als vakmensen maar ook
als smaakmakers, met een bijzondere passie voor hun vak.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?

INFO@VINCKIER.EU
WWW.VINCKIER.EU

Voor al uw nieuwbouw- en renovatieprojecten vindt u bij
Vinckier alles onder één dak : van ruwbouw tot afwerking,
een enorme meerwaarde van ontwerp tot coördinatie,
uitvoering en oplevering:
Uw volledige interieur wordt naadloos op elkaar
afgestemd met een bijzonder samenspel van materialen.
U heeft slechts één aanspreekpunt tijdens de uitvoerende
fase en door het centraliseren van uw aankopen geniet u
van uiterst scherpe prijzen.
Hun 1500m2 grote toonzaal herbergt een assortiment
ruwbouwmaterialen, tegels, natuursteen, haarden en
afwerkingsproducten dat in West-Vlaanderen uniek is in
omvang en selectie.
Daarnaast beschikken ze ook over een bijzonder breed
assortiment gereedschap, onderhoudsproducten,… voor
het uitvoeren van de werken.
Met professioneel uitgeruste vrachtwagens beschikken ze
over een snelle en betrouwbare transportservice.
En met hun eigen betoncentrale en moderne
natuursteenzagerij garanderen ze kwaliteit, flexibiliteit en
een stipte levering.

VK ARCHITECTS &
ENGINEERS
ARCHITECT & ENGINEERS

CONTACTGEGEVENS
VK ARCHITECTS & ENGINEERS
BRUGSESTEENWEG 210
8800 ROESELARE
051 26 20 20
BE0422734314

ROESELARE@VKGROUP.BE
WWW.VKGROUP.BE

VOORSTELLING
VK Architects & Engineers is een ontwerp- en studiebureau met meer
dan 65 jaar ervaring en knowhow. Als multiprofessionele en
interdisciplinaire onderneming bieden we een breed gamma aan
diensten binnen het ontwerpproces. Onze architecten en ingenieurs
ontwerpen gebouwen en ruimtes waar mensen genezen, onderwijs
genieten, werken of zich ontspannen.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
VK is actief in twee hoofddomeinen: Healthcare design en Building
Engineering. In Healthcare Design bieden ze alle disciplines aan: van
masterplanning en programmatie, over architectuur en interieur, tot
stabiliteit, technieken, infrastructuur en omgevingsaanleg. Binnen de
ziekenhuiswereld geldt VK ondertussen als een gereputeerde partner
met tientallen referenties en meer dan 1 miljoen m² ziekenhuisprojecten
alleen al het laatste decennium.
In Building Engineering staan hun ingenieurs en landschapsontwerpers
ten dienste van architecten, bouwheren en vastgoedontwikkelaars
voor masterplanning, programmatie, stabiliteit, speciale technieken,
infrastructuur en omgevingsaanleg. VK heeft binnen dit domein aan
enkele iconische gebouwen meegewerkt en mag tal van
internationaal gerenommeerde architecten en ontwikkelaars tot haar
klanten rekenen.
Daarnaast biedt VK voor alle bouwheren ook heel specialistische
expertise aan: fire safety engineering, acoustical engineering,
sustainable design en facade engineering
In elk project streven hun experten naar een integrale benadering. Een
concept dat alle disciplines integreert, inclusief de knowhow van de
gebruikers, biedt voordelen op alle vlak. Kostenefficiëntie en tijdswinst
tijdens het ontwerp- en bouwproces, een versterking van de
architecturale identiteit, onderhoudsvriendelijkheid, flexibiliteit,
optimaal comfort ... Zo ambieert VK een duurzaam resultaat op lange
termijn.
In welke rol dan ook, VK Architects & Engineers neemt de belangen
van investeerders, bouwheren, openbare besturen, ontwerpers en
eindgebruikers ter harte. Onze 400 experten staan klaar om uw
bouwproject te laten welslagen.

BROUCKE BV
KACHEL & SPEKSTEENCENTER

CONTACTGEGEVENS
BROUCKE BV
ROESELARESTRAAT 92
8600 ESEN
051 50 00 87
BE0421096695
INFO@BROUCKE.BE
WWW.BROUCKE.BE

VOORSTELLING
BV Broucke is sinds 1963 de "verwarmingsspecialist" in
Midden West-Vlaanderen. Het bedrijf specialiseerde zich
hoofzakelijk in de verkoop van kolen, gasflessen, mazout
en klassieke kachels.
Piet Vandendriessche (derde generatie) wil BV Broucke
verder uitbouwen tot het verwarmings- en energiecenter
bij uitstek door middel van een groter assortiment kachels,
inbouwhaarden en nieuwe verwarmingstechnologieën.
Ook op het vlak van interieur wil BV Broucke in de nabije
toekomst trendsetter zijn. Zij verzorgen de complete en
perfecte uitvoering en afwerking voor de integratie van
uw nieuwe kachel, schouw of haard in uw interieur.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij BV Broucke moet u zijn voor :
-Fijnstoffilters
-Gaskachels
-Haarden
-Speksteenkachels
-Pelletkachels
-Haarden op chauffage
-Houtkachels
-Rookkanalen
-Big Green Egg – keramische barbecue
-Tuinhaarden
-Warme luchtblazer op pellets
-Kolenkachels
-Mazoutkachels
-Schouwvegen
-Tankstations te Roeselare, Ingelmunster, Oostduinkerke,
Esen en Menen
-Pellets, kolen, hout, mazout
Toonzalen te Esen en Tielt (051 43 82 52).
Bezoek na afspraak

TUINEN GUY
CAMERLYNCK
AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

CONTACTGEGEVENS
CAMERLYNCK GUY
BEVERSESTEENWEG 396
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 25 13 03
0475 81 93 96
BE0530987995
TUINEN.CAMERLYNCK@TELENET.BE

VOORSTELLING
Guy Camerlynck is een tuinman uit Beveren-Roeselare,
zelfstandig gestart op 1 december 1995 en op heden
leidt hij een bedrijf met meerdere werkgevers.
Guy en zijn team staan voor u klaar : van tuinontwerp en
tuinaanleg tot tuinonderhoud, het ganse jaar door.
Hun jarenlange ervaring samen met hun nooit aflatend
enthousiasme zorgt er voor dat uw tuin er tekens piekfijn
bijligt.
Tuinen Guy Camerlynck zorgt ervoor dat u in uw tuin kunt
genieten van de zon, de vogeltjes hoort fluiten, gezellig
kunt barbecueën en volledig tot rust kunt komen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Tuinen Guy Camerlynck moet u zijn voor :
-Tuinontwerp
-Tuinaanleg
-Tuinonderhoud
-Aanleg en onderhoud van gazons
-Aanplanten en scheren van hagen
-Alle snoeiwerk
-Landschapsadvies
Vraag vrijblijvend een offerte.

CROMBEZ DIDIER BV
AUDIO – VIDEO – ELEKTRO – TELECOM
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS

Didier Crombez startte in 1982 zijn elektrozaak op.
Ondertussen is deze uitgegroeid tot een monument in
Roeselare en omstreken.

CROMBEZ DIDIER BV
MANDELLAAN 59
8800 ROESELARE

Didier zet kwaliteit en service voorop.
Door zijn jarenlange ervaring en zijn perfect advies koopt u
in volle vertrouwen al uw elektroapparaten.

050/21 00 09
BE0423345810
EXPERT@CROMBEZ.COM
WWW.EXPERT-CROMBEZ.BE

Didier Crombez is aangesloten bij
Expert is met meer dan 40 winkels in België specialist in
elektronica, biedt persoonlijk advies en goede service en dit
dichtbij in uw buurt.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-Groot en klein kwaliteitselektro
-Scherpe prijs
-Gratis levering en plaatsing van toestellen
-Installatie van alle inbouwtoestellen
-Gratis terugname oud toestel
-Eigen hersteldienst aan huis
-Service na verkoop
OPENINGSUREN :
-Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag :
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
-Zondag en maandag gesloten.

Openingsuren

MANGO CAFE
COFFEE AND TEA -LUNCH AND DINNER

CONTACTGEGEVENS
MANGO CAFE
MANGO KROEG
HOOGSTRAAT 135
8800 RUMBEKE-ROESELARE
051 25 46 12
BE 0896020672
INFO@MANGO-CAFE.BE
WWW.MANGO-CAFE.BE

VOORSTELLING
Mango Café serveert een fris glas plezier of een hartige
kop koffie. Ook voor een snelle hap over de middag of
voor een avondvullend diner bent u steeds welkom.
De sfeer mag er zijn: altijd blij, steeds gezellig
Mango Kroeg is een gezellige oud-Vlaamse bruine kroeg.
Het is de ideale plaats voor al uw zakelijke of familiale
etentjes, festiviteiten of om gewoon gezellig samen te zijn.
U kan ook het zaaltje afhuren dat plaats biedt aan max.
20 personen rond de authentiek Leuvense stoof.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
In Mango Café en Mango Kroeg kunt u terecht voor
heerlijke gerechten, een uitgelezen drankkaart, tea-room
en snelle snacks.
OPENINGS UREN:
Mango Cafe is elke dag doorlopend open vanaf 10.30
uur. Enkel op maandag gesloten.
Mango Kroeg is open op :
Maandag : van 11.00 uur tot 23.00 uur
Dinsdag en donderdag : van 11.00 uur tot 14.00 uur
Woensdag : gesloten
Vrijdag : van 11.00 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot
23.00 uur
Zaterdag : van 18.00 uur tot 23.00 uur
Zondag : van 11.00 uur tot 23.00 uur
Op dinsdag- en donderdagavond en op woensdag :
mogelijkheid voor privésamenkomsten.
Reserveren ’s middags aangeraden.
Reserveren ’s avonds NIET mogelijk (enkel voor groepen).

