VINCKIER-CLOET BV
ALGEMENE BOUWONDERNEMING

CONTACTGEGEVENS
VINCKIER-CLOET BV
WIJNENDALESTRAAT 183
8800 BEVEREN-ROESELARE
BE0415320732
051 20 83 23
INFO@VINCKIER-CLOET.BE
WWW.VINCKIER-CLOET.BE

VOORSTELLING
Vinckier-Cloet bv werd opgericht door Willem Vinckier in
1975. Met dus meer dan 45 jaar ervaring op de teller is
Vinckier-Cloet bv een uitstekende partner voor uw
nieuwbouwproject en verbouwingswerken.
Sedert 2014 nam Joris Vinckier de fakkel over en werd
bestuurder van Vinckier-Cloet bv.
Bij de opstart van Vinckier-Cloet bv was het altijd de
bedoeling om alle opdrachten met een hoge kwaliteit op
te leveren. Dat is doorheen de jaren niet veranderd.
Vinckier-Cloet bv werkt met specialisten die een passie
hebben voor perfectie en die uw project verzorgen tot in
elk detail.
Vinckier-Cloet is actief in gans België.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Vinckier-Cloet bv is gespecialiseerd in ;
-nieuwbouw en verbouwingen van woningen
-nieuwbouw en verbouwingen van bedrijfsgebouwen
-complexe stabiliteitswerken
De combinatie van gedreven vakmensen en
geavanceerde apparatuur maakt het mogelijk om de
meest complexe opdrachten uit te voeren.
Een project op het oog ?
Vinckier-Cloet bv luistert graag naar uw ideeën.
Willem Vinckier, vader van Joris, is eveneens een
belangrijke sponsor van de Doskojeugd als zaakvoerder
van patrimoniumvennootschap Wijnendaele 96.

BAKKERIJ
VANHOUTTE BV
BROOD & BANKET

CONTACTGEGEVENS
BAKKERIJ VANHOUTTE BV
VANHOUTTE GUIDO
VIERWEGSTRAAT 85
8800 ROESELARE
051 20 46 09
BE0460936179
INFO@BAKKERIJVANHOUTTE.BE
WWW.BAKKERIJVANHOUTTE.BE

VOORSTELLING
Bakkerij Vanhoutte bv is gelegen op de hoek van de
Vierwegstraat en de Mandellaan. De bakker in uw buurt.
Sinds augustus 1997 bakt Guido Vanhoutte er voor u de
beste broden, de lekkerste koffiekoeken, de heerlijkste
taartjes en desserts.
In de winkel staan Guido en zijn team met de glimlach
klaar om u te bedienen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Bakkerij Vanhoutte kunt u terecht voor :
-Een uitgebreid broodassortiment
U hebt er een ruime keuze uit traditionele en speciale
broodsoorten, ook kleine tafelbroodjes zijn beschikbaar
-Patisserie
Guido serveert u klassieke taarten en taarten om vingers
en duimen af te likken.
-Drooggebak
Proef zijn verse croissants, boterkoeken, chocoladekoeken, soezen en eclairs
-Ontbijten
Hier vindt u alles om uw dag te beginnen met een lekker
ontbijt : verse broodjes, viennoiserie of dagverse koffiekoeken
-Koekjes
Huisgemaakte zoete en zoute koekjes, mooi in een
geschenkpakket of om een feest succesvol af te sluiten
Openingsuren :
-Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag :
van 6.30 uur tot 19.00 uur
-Zaterdag : van 6.30 uur tot 18.00 uur
-Zondag en maandag gesloten

in

MULDER BREAKFAST
CEREALS
PRODUCENT ONTBIJTGRANEN
CONTACTGEGEVENS
MULDER BREAKFAST CEREALS
BEVERSESTEENWEG 584
8800 BEVEREN-ROESELARE
Tel. 051 70 82 82
SALESMNF@MULDERNATURALFOODS.BE

WWW.MULDERNATURALFOODS.COM

BTW – NUMMER:
BE 0470.766.635

VOORSTELLING
Mulder Breakfast Cereals is uw expert in ontbijtgranen.
De wortels van Mulder Breakfast Cereals liggen in
Nederland, waar het in 1982 werd opgericht. In 1999
kwam het bedrijf in Vlaamse handen en in 2004 verhuisde
de productie naar de huidige locatie in BeverenRoeselare. De nabijheid van onze leverancier van
basisgrondstoffen (Maselis NV) stelt Mulder Breakfast
Cereals in staat kort op de bal te spelen, de kwaliteit te
bewaken en de (transport-)kosten te beperken.
Mulder Breakfast Cereals heeft meer dan 30 jaar
ervaring in onderzoek en productontwikkeling. Hun
expertise binnen de markt van de ontbijtgranen is
indrukwekkend en hun mogelijkheden, zowel op het vlak
van assortiment als verpakkingen, zijn heel uitgebreid.
Mulder Breakfast Cereals streeft samen met hun klanten
naar steeds gezondere ontbijtgranen. Hun ambitie is :
-het gehalte aan vet en verzadigde vetzuren verlagen
-het suikergehalte optimaliseren
-het vezelgehalte verhogen
-het natriumgehalte optimaliseren
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Mulder Breakfast Cereals produceert een breed scala
aan ontbijtgranen : crunchy, granola, extrusie, co-extrusie
en flakes, zowel in conventionele als in biologische vorm.
Mulder Breakfast Cereals is uw gesmaakte partner voor
ontbijtgranen. Op zoek naar ontbijtgranen onder uw
merk ? Mulder Breakfast Cereals helpt u bij het vinden van
de juiste oplossingen.

VERMANDER
WILLEM
ELEKTRICITEITSWERKEN
CONTACTGEGEVENS
ELEKTRICITEITSWERKEN
VERMANDER WILLEM
BOTERSTRAAT 32
8800 ROESELARE
Tel. 051 69 36 16
WILLEM.VERMANDER@TELENET.BE

BTW – NUMMER:
BE 0795.064.854

VOORSTELLING
Willem Vermander is sedert 1 januari 2002 actief als
zelfstandig aannemer van elektriciteitswerken.
Door de jaren heen verwierf Willem ervaring op het vlak
van elektrische installaties, verlichting, videofooninstallaties, renovatiewerk en herstellingen waardoor
Willem steeds een verzorgde en professionele oplossing
kan bieden aan zijn klanten.
Willem beschikt over specifieke apparatuur om fouten of
defecten in uw elektrische installatie op te sporen om zo
uw elektrische installatie volledig te kunnen controleren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Willem kunt u terecht voor :
-algemene elektrische installaties
-verlichtingsinstallaties
-elektrische verwarmingssystemen, vloerverwarming
-elektrische bedrading computersystemen
-installatie van bewakings- en alarmsystemen
-…
Voor nieuwe of vernieuwde elektrische installaties maakt
Willem de nodige schema’s en bewijsstukken voor de
technische keuring en assisteert hij de klant bij de keuring.
Zoekt u een ervaren elektricien voor uw nieuwbouw of
heeft u een schakelaar die niet meer werkt?
Eén adres : Willem Vermander, want ‘elektriciteit’ is zijn
vak.

KODDAERT METALEN
HEYNDRICK-DANNEELS NV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN
ALLES VOOR DE BOUW

CONTACTGEGEVENS
KODDAERT METALEN
HEYNDRICK-DANNEELS NV
TULPENSTRAAT 1
8820 TORHOUT
BE0429253407
050 21 64 01
KODDAERT.METALEN@SKYNET.BE

VOORSTELLING
Koddaert Metalen Heyndrick-Danneels nv is een
West-Vlaamse groothandel in ijzerwaren die onder
meer stalen profielen en alle materialen voor de
bouw verhandelt.
Hun staal is gegarandeerd van eerste keus kwaliteit.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-alle potraillen op maat
-stalen platen
-kokers en ronde buizen
-L-galvanisé
-betonijzer
-betonnetten
-alle kleine materialen voor de bouw
-daklood
-bakwagens
-putdeksels
-hoekijzer
-plat, o- en u-profiel, upn-profiel
-alle soorten ijzerverf
-kleine materialen voor doe-het-zelvers
- ….

AUTOHANDEL
WESTAUTO’S NV
CONTACTGEGEVENS
AUTOHANDEL WESTAUTO’S NV
MENENSESTEENWEG 25
8890 MOORSLEDE
056 50 12 52
056 50 26 54
INFO@WESTAUTOS.COM
WWW.WESTAUTOS.COM
BTW-NUMMER
BE 0459 754 858

VOORSTELLING
Westauto’s nv is een familiebedrijf, opgestart meer dan 45
jaar geleden door Willy Van Keirsbulck, en wordt
tegenwoordig geleid door zijn kinderen Jürgen en Sylvie.
Westauto’s is gespecialiseerd in de aankoop en verkoop
van wagens van alle merken. Dit omvat zowel directiewagens, overnames uit leasing of renting, alsook bestelwagens en ongevalwagens.
Hun klanten zijn vooral garagehouders maar ook als
particulier kunt u bij hen terecht voor een zo goed als
nieuwe auto.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-Aan- en verkoop van wagens : Westauto’s koopt en
verkoopt zowel ongevalwagens, overnames, directiewagens, leasingwagens en zo goed als nieuwe auto’s.
Ook voor een nieuw voertuig, eender welk merk, kunt
u bij hen terecht.
Zowel voor bedrijfsvoertuigen als personenwagens.
-Verhuur van personenwagens en minibussen :
Alle wagens worden volgetankt en in nette staat
geleverd. Er is een omniumverzekering voorzien.
Ook winterbanden en skiboxen zijn beschikbaar.
-Herstellingen en onderhoud :
Deze dienst wordt aangeboden voor de ongevalvrije
wagens die via Westauto’s werden verkocht.
Zowel klein als groot onderhoud zijn mogelijk tegen een
correcte prijs.
Contacteer :
Van Keirsbulck Jürgen - 0475 63 56 34
jurgen@westautos.com
Van Keirsbulck Sylvie - 0477 32 76 39
sylvie@westautos.com

DONKO’S KOFFIE
AMBACHTELIJKE KOFFIEBRANDERIJ
CONTACTGEGEVENS
DONKO’S KOFFIE BV
H. CONSCIENCESTRAAT 58-60
8800 ROESELARE
051 20 11 28
BE0418455228
INFO@DONKOS.BE

VOORSTELLING
De ideale koffie branden is een métier dat bij Donko’s
koffie met liefde en trots overgedragen werd van vader
op zoon. Maurice Donck en zijn echtgenote begonnen
ermee in de jaren dertig onder de familienaam DonckKoninckx. Later werden beide familienamen samengevoegd tot het huidige merk Donko’s koffie.
Zoon Herwig nam de zaak over en bouwde ze verder uit.
Vandaag staat Louis Donck aan het roer om Donko’s
koffie nieuwe impulsen te geven en zijn eigen zoon
Maurice op het koffiebranderschap voor te bereiden

WWW.DONKOS.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Donko’s koffie kunt u terecht voor heerlijke koffie.
Hun koffies zijn kwalitatief om volgende redenen :
-Bij de aankoop van de koffiebonen worden de strengste
criteria gehanteerd.
-Na de selectie van de koffiebonen worden deze op
ambachtelijke manier gemengd en gebrand in de
familiebranderij.
-Er worden constant controles gedaan tot het juiste
aroma wordt bereikt.
-Na het branden wordt de koffie onmiddellijk luchtledig
verpakt zodat hun koffie langer zijn versheid en aroma
bewaart.
Donko’s koffie beschikt ook over een ruim assortiment
koffiemachines met een eigen ervaren technische dienst.

BRASSERIE DEN
AREND
BRASSERIE – EETCAFE

CONTACTGEGEVENS
BRASSERIE DEN AREND BV
VANBESIEN JEAN-CLAUDE
POLENPLEIN 1
8800 ROESELARE
051 80 90 27
0485 61 57 50
BE0451926265

VOORSTELLING
Brasserie Den Arend is een leuke pub voor jong en oud,
waar u altijd wel iemand treft voor een gezellige babbel.
In den Arend kunt U zowel eten als drinken, binnen en
buiten op het ruime (verwarmde) terras.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Voor een lekkere frisse pint, een heerlijke koffie of een
rappe hap moet u in den Arend zijn.
In den Arend zijn er twee kaartclubs gevestigd.
U kan er ook gratis vergaderen of een feestje bouwen
in één van de twee vergaderzalen.
U ziet er voetbal of wielrennen op tv.
OPENINGSUREN :
Maandag, woensdag en donderdag :
van 11.00 uur tot 01.00 uur
Dinsdag : van 06.00 uur tot 01.00 uur
Vrijdag en zaterdag : van 11.00 uur tot 03.00 uur
Zondag :
van 10.30 uur tot 13.30 uur en van 16.00 uur tot 01.00 uur

DE VINOTHEEK
Wijnhandelaar
CONTACTGEGEVENS
DE VINOTHEEK
ARDOOISESTEENWEG 282
8800 ROESELARE
TEL: 051 74 72 89
INFO@VINOTHEEK.BE
WWW.VINOTHEEK.BE

VOORSTELLING
De Vinotheek startte haar activiteiten in 1996 en is
sindsdien uitgegroeid tot een volwaardige wijnwinkel in
Roeselare en wijde omgeving Maar daarnaast is De
Vinotheek ook een wijncentrum waar tal van activiteiten
doorgaan rond wijn & gastronomie.
De Vinotheek vertrekt vanuit een ambitieus streven naar
een breed en steeds evoluerend gamma waar kwaliteit
voorop staat. Zo ondergaan nieuwe wijnen in het aanbod
een strenge selectie en wordt – zoveel mogelijk - ter
plaatse gegaan bij de wijnbouwer om de filosofie van het
wijnhuis te leren kennen.
Naast de zoektocht en aanbod van kwalitatief
betaalbare en vooral authentieke wijnen geeft de
Vinotheek hun klanten extra service:
-

advies in wijnkeuze en bij de harmonie wijn en gerecht

-

een informatiefiche bij elke wijn met tips rond serveren

-

bewaring en info over de streek en het wijnhuis

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bent u op zoek naar lekkere wijn om zelf te drinken, te
schenken op een feestje of zoekt u een leuk geschenk?
Ga dan zeker langs bij de Vinotheek of neem een kijkje op
hun website: WWW.VINOTHEEK.BE

