DE VERHUISPLANNER
VERHUISFIRMA

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

DE VERHUISPLANNER
MATTHIEU VERHULST

Bij De Verhuisplanner kunt u terecht voor een verhuis
zonder zorgen, waarbij zij zich specialiseren in het
verhuizen van senioren en personen met beperkingen
naar een serviceflat, zorgwoning of rusthuis.

RUDDERVOORDESTRAAT 3
8820 TORHOUT
GSM 0472 69 91 01

info@deverhuisplanner.be
www.deverhuisplanner.be

BTW – NUMMER:
BE 0547.634.581

Zij staan in voor een volledige verhuis, en dit van
zorgvuldig inpakken tot het woonklaar maken van uw
nieuwe woonst.
Zij gaan respectvol en voorzichtig om met uw spullen,
luisteren naar uw wensen, en zoeken steeds naar
oplossingen die het verhuizen voor u gemakkelijker maakt.
De Verhuisplanner staat u professioneel bij in het
leegmaken van woningen of opslagruimtes, scholen of
ateliers. In samenspraak wordt het materiaal geselecteerd
voor opkoop, schenking of afvalverwerking.
Ook het schoon- en leegmaken van de oude woning, het
ruimen van een huis, het legen van een zolder, kelder of
een andere opslagruimte, of de tijdelijke zorg voor een
leegstaand pand, kan u aan hen toevertrouwen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Hebt u hulp nodig bij het leegmaken van een woning of
werkplaats ? Moet u een overvolle zolder, kelder of
garage in uw eentje leeghalen en u weet niet waar te
beginnen?
Doe dan zeker beroep op De Verhuisplanner !

GEDIMAT DESMET NV
BOUWMATERIALEN MET ADVIES

CONTACTGEGEVENS
GEDIMAT DESMET NV
ROTERIJSTRAAT 18
8860 LENDELEDE
051 30 98 73
0475 43 52 12
GEDIMAT DESMET NV
INDUSTRIELAAN 4
8770 INGELMUNSTER
051 30 15 86
WWW.GEDIMATDESMET.BE
BTW-NUMMER
BE 0460 054 172

VOORSTELLING
Bouwstoffen Gedimat Desmet is een familiebedrijf pur
sang met meer dan 25 jaar ervaring in de verkoop en
levering van kwalitatieve bouwstoffen, zowel voor de
professionele aannemer als voor particulieren.
Wim Desmet en zijn echtgenote Grietje Rinnaert richtten in
1995 samen Bouwstoffen Wim Desmet op in Lendelede.
In 2013 sluit het bedrijf zich aan bij de Gedimat Groep,
een internationale groepering van zelfstandige
handelaars in bouwmaterialen die streeft naar
samenwerking op vlak van aankoop, marketing en
publiciteit.
In 2014 geven Wim en Grietje een deel van de leiding en
verantwoordelijkheid door aan hun dochter Lies en Bjorn
Deweerdt.
In 2015 wordt met veel trots een tweede depot geopend
in Ingelmunster.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Gedimat Desmet bent u zeker van goede
bouwmaterialen, een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding en een uitstekende service.
Zowel particulieren als professionele aannemers kunnen
er terecht voor :
-Gereedschap en bouwshop.
-Cement, granulaten, mortel.
-Beton – en metaalproducten.
-Snelbouw- en gevelstenen
-Constructiehout.
-Dakmaterialen.
-Materialen voor afwatering en waterkering.
-Isolatie en luchtdichting.
-Afwerkingsmaterialen.
-Vloeren en wanden.
-Terras, bestrating en tuin.

BARO COMM. V.
SCHILDERWERKEN & PUBLICITEIT

CONTACTGEGEVENS
BARO SCHILDERWERKEN
& PUBLICITEIT COMM.V.
BAERT WIM
BEVERSESTEENWEG 486
8800 BEVEREN-ROESELARE
0495 329438
PUBLI.BARO@SKYNET.BE
BTW-NUMMER
BE 0746 380 950

VOORSTELLING
Wim Baert leerde de verfkwast hanteren bij zijn
vader Gentil terwijl zijn moeder Marie-Rose
Vermander de decoratiewinkel draaiende hield.
De stielkennis die hij meekreeg en de vele
opleidingen die Wim volgde voor het aanleren van
de nieuwste verftechnieken maken dat Wim een
man met enorm veel ervaring is.
In 1992 richtte Wim Pubi-Baro op. In deze vennootschap bracht hij zijn publicitaire activiteiten onder
die ondertussen een groot deel van zijn activiteit
opslorpt.
Samen met zijn partner Angie Vergauwen richtte
Wim in april 2020 Baro Schilderwerken & Publiciteit
Comm.V. op.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Wim en Angie moet u zijn voor uw :
-Schilderwerken binnenhuis
-Schilderwerken buiten
-Spuit- en stucwerk
-Behangen : alle soorten behang : decoratief, vlies,
overschilderbaar, afwasbaar, foto, reliëf, …
-Vloeren
-Decoratie : gordijnen, overgordijnen, stores, …
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclames
-Reclame op ramen, auto’s en autobussen
-Wrappen van auto’s
Wim en Angie bieden u kwaliteitsschilderwerk aan
budgettaire prijzen tot tevredenheid van u als klant.

SANIFRO BV
SANITAIR – VERWARMING – AIRCO
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
SANIFRO BV
FROYMAN ANDRIES
VLOEDSTRAAT 40 BUS 10
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 49 62 96
0479 13 88 78
INFO@SANIFRO.BE
WWW.SANIFRO.BE
BTW-NUMMER
BE 0542 403 412

Bij Sanifro bv kunt u terecht voor uw verwarming, sanitair
en airco. Sanifro bv, onder de leiding van zaakvoerders
Andries Froyman en Daphne Merlevede zijn een jong
bedrijf gespecialiseerd in de loodgieterij.
Andries en Daphne, samen met hun jong enthousiast
team van medewerkers, vinden het belangrijk dat zij mooi
afgewerkte installaties afleveren. Niet enkel het zichtbare
maar ook wat niet zichtbaar is …
Zij streven naar kwalitatieve en duurzame installaties, maar
wat zij het allerbelangrijkste vinden is hun service. Indien
de klant hen nodig heeft, zorgen zij dat zij zo snel mogelijk
ter plaatse zijn om het probleem adequaat op te lossen
tot tevredenheid van de klant.
Als installatiebedrijf ligt hun focus op de residentiële
markt, meer specifiek: particuliere woningen,
woonwijken en kleinere appartementsgebouwen.
Naast nieuwbouwprojecten zijn zij ook sterk actief in
de renovatiemarkt. Dit kan gaan van kleine
verbouwingen tot volledige renovatieprojecten.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Sanifro bv moet u zijn voor :
-Sanitair en badkamer : bad, douche, kraanwerk, toilet,
badkamermeubel, waterverzachter, vloerverwarming,
handdoekradiator, …
-Verwarming : centrale verwarming, vloerverwarming,
convectoren, warme luchtblazers, …
-Hernieuwbare energie : warmtepompen, zonneboilers,
zonnepanelen, …
-Koeling en airco : passieve koeling via vloerverwarming,
koeling via warmtepomp, airco, …

VANDEVOORDE
GEERT
SLAGERIJ
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
SLAGERIJ GEERT
GEERT VAN DE VOORDE
BEVERSESTEENWEG 80
8800 ROESELARE
Tel. 051 20 22 10
geert.vandevoorde@skynet.be
www.slagerijgeert.be

BTW – NUMMER:
BE 0875.155.180

Op 12 januari 1989 opende Geert zijn eigen slagerij in
Roeselare. Hij zette vooral in op kwaliteit en op het
bedienen van de klant met een grote glimlach.
De liefde voor de stiel, dat heeft hij ook doorgegeven aan
zijn zoon Stijn. Nadat Stijn afgestudeerd was in de slagerschool in Brugge, heeft hij ervaring opgedaan bij collega’s
om daarna bij zijn vader te gaan werken.
Nu bouwt hij samen met hem aan de toekomst van hun
slagerij.
Sinds 1989 is de slagerij al een aantal keer vernieuwd en is
het assortiment enorm uitgebreid, maar kwaliteit en
klanttevredenheid staan tot vandaag nog steeds centraal
voor Geert en Stijn!
Zo kan u bij hen terecht voor vers vlees van de beste
kwaliteit, een ruim assortiment aan bereide gerechten,
fondue, gourmet, koude schotels, en nog meer.
U kan het assortiment ontdekken op hun website.
Vindt u niet onmiddellijk wat u zoekt, dan kan u hen altijd
telefonisch bereiken. Geert en Stijn en het ganse team
zullen alles in het werk stellen om u te helpen en uw
bestelling op een kwalitatieve manier af te werken!
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Wilt u uw smaakpupillen eens extra laten verwennen?
Ga dan zeker eens lang bij Slagerij Geert. Keuze alom!

WILLEMSFONDS
SOCIAAL-CULTURELE
VRIJWILLIGERSORGANISATIE

CONTACTGEGEVENS
WILLEMSFONDS ROESELARE
H. CONSCIENCESTRAAT 13
8800 ROESELARE
051 23 88 33
WILLEMSFONDS.ROESELARE@PROXIMUS.BE

WWW.WILLEMSFONDS.BE

CONTACTPERSOON
LOUIS BRIL
0475 27 67 23

VOORSTELLING
Het Willemsfonds is een sociaal-culturele
vrijwilligersorganisatie met een missie en vooral met een
hart voor de Nederlandse taal.
Hun missie is wereldburgers in Vlaanderen en Brussel
samenbrengen en hen ontwikkelen tot vrije en
ondernemende mensen, met respect voor ieders verhaal
en mening.
Met een liberale en vrijzinnig-humanistische blik kijken zij
naar de wereld. Zij geven mee vorm aan een dynamische
samenleving met kritische burgers, waarin iedereen zich
gerespecteerd en gewaardeerd weet, waarin elk verhaal
telt.

LOUIS.BRIL@SKYNET.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Het Willemsfonds is een ontmoetingsplaats waar u geniet
van cultuur in de ruimste zin van het woord.
Het Willemsfonds organiseert :
-debatten
-boekvoorstellingen
-culturele reizen
-samen naar de opera of jazzconcerten
-fotografiewedstrijden
-culturele fietstochten
-lezingen
-en zoveel meer
H

UITVAARTZORG
WERBROUCK
UITVAARTZORG
CONTACTGEGEVENS
UITVAARTZORG WERBROUCK
LAEVENS STEVE
BRUANESTRAAT 27
8800 ROESELARE
Tel. 051 25 16 35
WERBROUCK@DELA.BE
WWW.DELA.BE/NL/UITVAARTZORG-WERBROUCK

BTW – NUMMER:
BE 0412 937 710

VOORSTELLING
Roger Werbrouck begint in 1975 met het verzorgen van
begrafenissen. In 1978 stapt zijn jongste zoon Yvan in het
bedrijf. Twee jaar later openen ze hun eigen funerarium,
en even later een bloemenzaak. In 1985 stapt ook de
oudste zoon Patrick mee in het uitvaartcentrum. Wanneer
Roger Werbrouck in 1994 op pensioen gaat, nemen zijn
zonen de zaken van hem over. Yvan en Patrick bouwen
verder op de traditie en ervaring van het familiebedrijf.
In 1997 verhuist het funerarium naar een nieuwe locatie.
Om een nog betere dienstverlening te garanderen, sloot
Uitvaartzorg Werbrouck zich in 2008 aan bij DELA, de
uitvaartspecialist. DELA staat voor ‘Draagt Elkanders
Lasten’ en werd in 1937 opgericht in Eindhoven. Hun missie
die tot op de dag van vandaag standhoudt is : een
waardige uitvaart voor iedereen. Vandaag wordt het
uitvaartcentrum geleid door uitvaartondernemer Steve
Laevens.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Omdat het verlies van een dierbare een heel ingrijpende
gebeurtenis is, begeleidt Uitvaartzorg Werbrouck u in alle
stappen voor, tijdens en na de uitvaart.
Zij regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart.
Zij maken ook tijd om te luisteren, zodat zij rekening
kunnen houden met de uitvaartwensen van de overleden
dierbare en/of de nabestaanden.
Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid.
Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk
verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

L &TRIC
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN, VERLICHTING,
VIDEOFONIE, DOMOTICA EN PARLOFONIE

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

L & TRIC
GITSBERGSTRAAT 9 B
8800 ROESELARE

Kiest u voor L&TRIC, dan kiest u voor de jarenlange
ervaring van Laurent Lambert.
U kunt L&TRIC rechtstreeks inschakelen voor kleine
werken maar net zo goed werkt L&TRIC samen met
uw architect of de bouwpromotor.
Kleine klusjes of een totaalproject : Laurent en zijn
team staan voor u klaar.
L&TRIC werkt enkel met topmerken zowel voor
particulieren als professionelen.

0476 29 56 80
LAURENT@LTRIC.BE
WWW.LTRIC.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Hebt u nood aan een oplossing voor :
-algemene elektriciteitswerken
-domotica
-verlichting
-videofonie
-parlofonie
Contacteer L&TRIC voor bijkomende informatie, een
plaatsbezoek of een vrijblijvende offerte.
Reken op de expertise en vakkennis van L&TRIC.
al jarenlang een referentie in de regio Beveren.

SCHILDERWERKEN
NEYRINCK
SCHILDERWERKEN

CONTACTGEGEVENS
NEIRYNCK STAN
IEPERSTRAAT 215
8800 ROESELARE
0473 50 24 89
BE0722816779
INFO@STANNEYRINCK.BE
WWW.SCHILDERWERKENNEYRINCK.BE

VOORSTELLING
Stan Neyrinck koos ervoor om na zijn opleiding tot
schilder met veel plezier in het vak te stappen.
Vandaag bestaat zijn team uit vakmannen die een
kwaliteitsvolle aanpak hanteren waarbij een
degelijke afwerking en oog voor detail centraal
staan.
Het project wordt steeds tot in de puntjes voorbereid
en uitgevoerd, rekening houdend met de afspraken
van de klant, en dit in een nette omgeving.
Schilderwerken Neyrinck garandeert u een klantvriendelijke benadering en correcte afspraken.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Zin om uw omgeving even in de verf te zetten ,
Wenst u een nieuwe look voor uw binnenmuren ?
Heeft uw buitengevel een likje verf nodig ?
Contacteer dan Stan Neyrinck, zowel voor het
gewone schilderwerk als voor decoratieve
schilderwerken.
Neem zeker een kijkje op zijn pagina ‘realisaties’.

