DIETER DEWULF
ADVOCAAT

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DEWULF DIETER
0473 72 09 72
ADVOCAAT BIJ :
RIEDER & VERDONCK
ADVOCATEN -BRUGGE
’T KLOOSTERHOF 15-17
8200 BRUGGE
050 40 65 40

Dieter Dewulf studeerde in 2016 af als master in de
Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, cum
laude.
Dieter startte zijn loopbaan als advocaat in 2016 aan de
balie van Brugge bij het kantoor Fidas Law en maakt
sinds 2019 deel uit van het kantoor Rieder & Verdonck
Advocaten.
Advocatenkantoor Rieder & Verdonck zag het levenslicht
in 2001 toen meester Hans Rieder en meester Jean
Verdonck besloten de handen in elkaar te slaan.
Dieter zette zijn eerste stappen in het voetbal als
jeugdspeler bij Dosko-Beveren. Na een aantal tussenstappen zocht hij de vertrouwde Doskostal terug op en
maakt nu reeds twee seizoenen deel uit van het eerste
elftal.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Dieter behandelt voornamelijk dossiers inzake :
-algemeen burgerlijk recht
-verkeersrecht
-strafrecht
-verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
-bouwrecht.
Hebt u juridische bijstand nodig, contacteer Dieter en
die wijst u de juiste weg !
U kunt hem bereiken op 0473 72 09 72 of op mailadres
dieter.dewulf@rieder-verdonck.be

INTERLEGNO
PLAATSING VAN PARKET EN
BINNENDEUREN

CONTACTGEGEVENS
INTERLEGNO
LIEBEEKSTRAAT 21
8800 ROESELARE
051 22 06 09
BE0466457162
INFO@INTERLEGNO.BE
HTTPS://INTERLEGNO.BE

VOORSTELLING
Interlegno maakt deel uit van de groep Group Decruy
Woodproducts, gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein
Wijnendale te Roeselare.
Group Decruy Woodproducts groepeert drie bedrijven :
-Decruy-F.
-Decruy-F. & Co
-Interlegno
Interlegno is een erkend plaatsingsbedrijf, vooral
gespecialiseerd in plaatsing van parket, binnendeuren,
plafond- en wandbekleding.

HTTPS:/DECRUY-PARKET.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Interlegno kunt u terecht voor het :
-Plaatsen van deuren
U vindt er een compleet aanbod van schilderdeuren,
gelakte deuren, fineerdeuren, massieve deuren, glazen
deuren, technische deuren, xinnix-deuren, …
-Plaatsen van vloeren
Vloeren in parket, laminaat en vinyl.
-Plaatsen van plafond- en wandbekleding
Er is een ruime en gevarieerde collectie plafond- en
Wandbekleding aanwezig.
Overtuig uzelf en kom naar onze toonzaal !

WIM@COM
VOOR ALLES ROND COMPUTER, TABLET
OF LAPTOP
CONTACTGEGEVENS
WIM@COM
WIM DEWULF
DUIVIGESTRAAT 9
8800 BEVEREN-ROESELARE
0479 56 23 58
BE0795041890

VOORSTELLING
Als doorgewinterde computerkenner zorgt Wim ervoor dat
u snel maar ook goed geholpen wordt. Hij bekijkt voor u
de allerbeste oplossing.
Wim@com heeft dan ook tevreden klanten overal in
Roeselare en omgeving.
Hij komt bij u langs of helpt u vanop afstand.
U kunt sowieso rekenen op een snelle diagnose en een
vlotte dienstverlening.

INFO@WIMATCOM.BE
HTTPS://WIMATCOM.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Problemen met uw computer tablet of laptop ?
Wim@com begrijpt dat u niet lang zonder uw toestel kunt,
Zowel particulieren als bedrijven worden zo snel mogelijk
door Wim geholpen.
Bij Wim kunt u terecht voor :
-Verkoop van computers op maat
-Onderhoud van computers, randapparatuur, laptop en
tablet
-Herstelling van computers, randapparatuur, laptop en
tablet.
Ondervindt u vaak wifi-problemen ?
Is uw internetverbinding tergend langzaam ?
Hebt u het gevoel te veel te betalen om te surfen ?
Wenst u van provider te veranderen ?
Wim@com kan u daarbij helpen.
Wim@com werkt enkel op afspraak !
P

DE ELLEBOOG
CAFE

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DE ELLEBOOG
HOUTHOOFD YVAN & PATRICIA
BRUGSESTEENWEG 179
8800 ROESELARE
051 22 69 77
BTW-NUMMER
BE 0872.563.894

Yvan Houthoofd en zijn zus Patricia stapten in de
voetsporen van hun ouders, die het café 46 jaar
geleden opstartten.
Café De Elleboog werd in 2016 erkend als het beste
café van Roeselare en dit was voor Yvan en Patricia
best wel een mooie erkenning.
Volgens Yvan niet alleen omdat u er het goedkoopste
pintje in Roeselare vindt maar ook omdat zij ernaar
streven om verzorgde pintjes te tappen in een al even
verzorgd café.
Jong en oud komen er samen en verschillende clubs
hebben er hun lokaal.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Café De Elleboog is een gezellig volkscafé waar u
terecht kunt voor :
-de best getapte bieren
-een lekkere koffie
-spectaculaire bediening
-ongelooflijk lage prijzen
-een lekkere snelle hap
OPENINGSUREN
Maandag tot donderdag : van 10.00 uur tot 1.00 uur
Vrijdag : van 10.00 uur tot 3.00 uur
Zaterdag en zondag :
van 10.00 uur tot 13.30 uur en van 17.00 uur tot 3.00 uur

DRANKEN JO
DRANKENCENTRALE
VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
DRANKEN JO
POPULIERSTRAAT 96
8800 ROESELARE
Tel. 051 22 02 64

info@drankenjo.be
www.drankenjo.be
BTW – NUMMER:
BE 0823.127.746

Welkom in het bierwalhalla van Dranken Jo.
Dranken Jo heeft een assortiment om u tegen te zeggen,
zorgvuldig uitgebouwd, met liefde voor het product en
aandacht voor uw wensen.
Van de klassieke pils, over gevierde trappisten en
smakelijke streekbiertjes van Roeselare tot ver hier
vandaan. Met hun uniek assortiment van verborgen parels
bedienen zij u op uw wenken.
Dranken Jo beschikt over een keurgroep aan lekkere
likeuren en aperitieven en de nieuwste trends in gins.
Ga ze allemaal ontdekken.
Met een biermand scoort u altijd, maar wist u dat u bij
Dranken Jo ook makkelijk zelf geschenkmand kan
samenstellen?
En wat dacht je van hun ruim aanbod collectors items?
Wedden dat uw geschenk in de smaak valt?
Bij dranken Jo houden zij de vingers aan de pols. Zij volgen
de trends en komen graag eigenzinnig uit de hoek.
Bestook hen gerust met uw wensen, zij bedienen u op uw
wenken.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Op zoek naar een drankenspecialist in de regio
Roeselare ? Bij Dranken Jo schenken zij altijd klare wijn!
Laat u verrassen en vraag hun advies.

GARAGE HANS DEPLA
GARAGE, CAROSSERIE EN
KOELWAGENVERHUUR

CONTACTGEGEVENS

GARAGE HANS DEPLA
HENRI-JONCKHEERESTRAAT 20
8800 BEVEREN-ROESELARE
BE0530915939
051 24 40 88
BYHANSDEPLA@SKYNET.BE
WWW.BYHANSDEPLA.BE

VOORSTELLING
In 1991 nam Hans de leiding van de garage over van
zijn vader Jozef. Bij Garage Hans Depla, in de
volksmond ook gekend als ‘By Hans Depla’, kunt u
terecht voor de aankoop van nieuwe en
tweedehandswagens.
Zijn specialiteit is Nissan maar voor onderhoud en
reparatie kunt u met alle merken bij Hans terecht.
Service en kwaliteit staan bij Hans op de eerste plaats
tot tevredenheid van zijn vele klanten.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
-Nieuwe en kwaliteitsvolle tweedehandswagens
-Onderhoud en reparatie van alle merken
-Koelwagenverhuur
Specialiteit Nissan

Jessy’s Gazetje
Dagbladhandel

CONTACTGEGEVENS
JESSY’S GAZETJE
HEIRWEG 4
8800 BEVEREN-ROESELARE
BE0880985870
051 69 71 53
JESSICA.ALDERWEIRELD@TELENET.BE

VOORSTELLING
In haar dagbladhandel heet Jessy u van harte
welkom en staat zij steeds garant voor een vlotte en
klantvriendelijke service.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Jessy kunt u terecht voor uw dagelijkse krant,
tijdschriften, lotto, wenskaarten, gekoelde dranken
en sigaretten.
Daarnaast is Jessy ook een B-Postpunt en een UPS- en
DHL-afgifte- en ophaalpunt.
Bij Jessy staat ook een broodautomaat.

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag :
van 6.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19.00 uur
Zaterdag : van 7.00 tot 12.30 uur
Zondag en feestdagen : gesloten
, tijdschriften, e

COIFFURE GALINI
KAPSALON

CONTACTGEGEVENS
GOOSSENS MARTIN
NOORDMOLENSTRAAT 5
8800 BEVEREN-ROESELARE

VOORSTELLING
Bij Martin vindt u het kapsalon waar u op zoek naar bent.
Martin ontvangt u steeds met open armen in zijn zaak.
Dames, heren en kinderen zijn van harte welkom.

051 24 15 53
BE0453927237
TEINEGOOSSENS@GMAIL.COM
WWW.GALINI.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Met zijn specialiteiten als snit, permanent, moderne mise
en plis, mèches en opsteekwerk gaat u als tevreden klant
buiten bij Coiffure Galini.
Hebt u zin om uw haar te kleuren of in te vlechten, dan
bent u op het juiste adres.
En dit alles aan een zeer democratische prijs
OPENINGSUREN:
Open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur
Op zaterdag op van 7.30 uur tot 18.00 uur
Steeds op afspraak.

BIGI BAR
FOODTRUCK

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
BROUWERIJ ROSTUNE
VANDEROSTYNE BRECHT
NACHTEGAALSTRAAT 14
8730 BEERNEM
0496 88 06 51
0497 23 43 70
BE0888726074
BIGI-BAR@TELENET.BE
WWW.BROUWERIJROSTUNE.BE

Zij zijn Brecht en Isabelle, een gedreven koppel met
een eigen brouwerij en stokerij : Brouwerij Rostune te
Beernem.
Jarenlang hebben zij gezocht naar de recepten voor
vier perfecte bieren. Sinds een jaar hebben zij ook drie
lekkere gins gedestilleerd.
Zij vinden het fijn om alles te produceren maar zij
houden er ook van om hun eigen producten zelf aan
te bieden aan de eindverbruiker en vandaar zijn zij
gestart met hun foodtruck Bigi-bar.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Met hun foodtruck komen zij naar uw feestjes.
Zij serveren hun eigen ambachtelijk gebrouwen
Rostune bier en hun huisgestookte Belle gins vanuit hun
foodtruck.
Tevens is het mogelijk om hapjes en tapas te verkrijgen
om uw feest compleet te maken
Zij luisteren graag naar uw ideeën en kunnen ook een
menu op maat samen stellen met funky fingerfoods,
homemade ovenkoeken met beenhesp en/of sappige
hamburgers naar eigen creatie.
Voor privéfeesten kunnen zij recepties, kaasplanken,
belegde broodjes en dessertbuffetten verzorgen.
Vertel hen hoe u het ziet en zij kijken hoe zij het waar
kunnen maken.
De foodtruck Bigi-bar kan ook zonder bediening
gehuurd worden.
Daarnaast organiseren zij ook bier- en gindegustaties.

