MARGODT
FRANCIS BV
PLEISTERWERKEN

CONTACTGEGEVENS
MARGODT FRANCIS BV
MARGODT FRANCIS & LOWIE
KRUISBOOMMOLENSTRAAT 3
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 74 18
FRANCIS.MARGODT@TELENET.BE
BTW-NUMMER
BE 0466 355 709

VOORSTELLING
Zoekt u naar een ervaren stukadoor in de regio
Roeselare dan komt u heel veel de naam Margodt
tegen, een naam als een klok in de stukadoorswereld.
Ook Francis Margodt leerde de stiel bij zijn vader.
Na enkele jaren ervaring richtte Francis in juli 1999
Margodt Francis bv op. Francis heeft dus al meer
dan een kwarteeuw ervaring in het bepleisteren van
woningen.
Ook zijn zoon Lowie stapte in de voetsporen van zijn
vader en in september 2015 werd hij net zoals zijn
vader zaakvoerder van Margodt Francis bv.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-Pleisterwerken: binnen
Uw ruwbouw staat er : nu is het tijd voor de verdere
afwerking. Eén van de zaken op uw to-do-lijstje :
zorgen voor muren en plafonds die perfect egaal
zijn. Francis en Lowie zetten er een laagje gips op
met de grootste precisie. Zo wordt schilderen,
behangen of betegelen achteraf een waar plezier.
Uw garantie voor een parel van een interieur.
-Gevelbepleistering : buiten
Uw gevel vormt de eyecatcher van uw woning.
Logisch dus, dat u hem graag in een mooi jasje
stopt. Dat lukt perfect met crépi . Of u nu kiest voor
wit of voor een opvallend kleurtje, Francis en Lowie
creëren altijd een strakke look.
Buren én voorbijgangers zullen onder de indruk zijn.

VZW WIELERCLUB DE
KORTEKEERTRAPPERS
ACTIVITEITEN VAN WIELERCLUBS

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
VZW WIELERCLUB DE
KORTEKEERTRAPPERS
GEERT CARRON
DUIVIGESTRAAT 42
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 99 25
0478 49 18 34

Wielerclub de Kortekeertrappers vzw werd opgericht
op 29 november 2014 in opvolging van de
ontbonden vzw de Kortekeervrienden.
Onder leiding van voorzitter Geert Carron,
ondervoorzitter Jo Decruy en secretarispenningmeester Dieter Dewulf en samen met vele
enthousiaste medewerkers staan zij in voor de
organisatie van één of meerdere wielerwedstrijden
op de wijk Kapelhoek te Beveren-Roeselare.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Organisatie van wielerwedstrijden.
Na de wedstrijd organiseert de vzw Wielerclub hun
uitgebreide sponsorreceptie al jaren in de kantine
van ’t Bevers Stadion.
Vanwege de corona-pandemie diende de wedstrijd
in 2020 afgelast te worden en is er voor 2021 geen
wedstrijd gepland.
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AVEVE
TUINCENTRUM
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
AVEVE ROESELARE
VERBRAEKEN DAVY BV
ROTSESTRAAT 3

AVEVE profileert zich naar de markt als dé specialist
in de basisproducten voor tuin, dier en thuisbakken.
Zij bieden de klant een volledig gamma producten aan
met keuzemogelijkheden op vlak van merken, prijsniveaus
en verpakkingen.

www.avevewinkels.be

AVEVE biedt u een breed assortiment:
- voor voeding en verzorging van dieren (zowel huis- als
neerhofdieren)
- voor onderhoud van de tuin : van zaaien, planten,
bemesten tot plantenbescherming en tuingereedschap.
- voor de thuisbakker heeft AVEVE een compleet gamma
aan producten met bloem als kernproduct.

BTW – NUMMER:
BE 0863.231.209

De knowhow van AVEVE vertaalt zich in het samenstellen
van kwaliteitsassortimenten en een zeer deskundig advies
aan de klant.

8800 ROESELARE
Tel. 051 24 13 05

verbraeken.davy@aveve.be

De openingsuren:
Maandag t.e.m. zaterdag: 09.00u - 18.00u
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Ben je op zoek naar heerlijke en smakelijke producten ?
Dan ben je bij AVEVE aan het juiste adres! Hun assortiment
maakt bakken een heel pak eenvoudiger en je bent zeker
van een geslaagd resultaat.
Cake, wafels, pannenkoeken, taart, biscuit, broden, ….
Loopt het water je al in de mond ?

DEGRAVE KOEN
BOUWWERKEN - KRAANWERK

CONTACTGEGEVENS
BOUWWERKEN
DEGRAVE KOEN
KLERKENSTRAAT 182
8920 LANGEMARK –
POELKAPELLE

VOORSTELLING
Koen Degrave, reeds jarenlang actief in de bouw, startte
in januari 2014 zijn zelfstandige zaak ‘Bouwwerken Koen
Degrave’ op, met zetel te Langemark-Poelkapelle.
Koen spitst zich voornamelijk toe op algemene
bouwwerken en kraanwerk.
Hulp door de eigenaar-opdrachtgever bij de uitvoering
van de werken is steeds mogelijk.

GSM 0473 32 53 98
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
BTW – NUMMER:
BE 0544.905.814

Bij Bouwwerken Koen Degrave moet u zijn voor :
- kraanwerken
- grondwerken
saneren en nivelleren van uw (bouw)grond
- afbraakwerken
slopen van panden, loodsen, gebouwen, …
- ruwbouwwerken
ruwbouwfase zoals fundering, muren, vloeren
- aanleg van vloeren
aanleg binnen- en buitenvloeren
- aanleg van terrassen
leggen van terrassen in klinkers, tegels, blauw
steen, ….
U bent van plan te bouwen, een nieuwe oprit of terras
aan te leggen ?
Dan moet u bij Bouwwerken Koen Degrave zijn !

HET AMBACHTELIJK
KOFFIEHUIS
KOFFIEBRANDERIJ
CONTACTGEGEVENS
HET AMBACHTELIJK KOFFIEHUIS
KRUISBOOMMOLENSTRAAT
7a bus 4
8800 ROESELARE
GSM 0476 46 92 00
info@hetambachtelijkkoffiehuis.be
www.hetambachtelijkkoffiehuis.be

BTW – NUMMER:
BE 0476.330.178

VOORSTELLING
Het begon in 1927 toen Jerome Blomme de eerste
boontjes brandde op de hoek van de Meiboomlaan en
de Westlaan in Roeselare. Daar werd de koffie verkocht
onder de naam ‘Koffie’s Blomme’. In 1965 nam zijn zoon
Raf, samen met zijn vrouw, de branderij over. Tot eind
2001 kon je daar de geur van vers gebrande koffie
opsnuiven. Vanaf 2002 werd Claudine Farrazijn, de nieuwe
uitbaatster. De koffiebranderij werd dan ook verhuisd naar
haar geboortedorp Koolskamp. In de eerste jaren werd zij
nog veel geholpen door haar ouders, maar eind 2007
nam zij personeel vast in dienst. Ook bij het Ambachtelijk
Koffiehuis bleef de tijd niet stilstaan. In maart 2011 namen
zij hun intrek in een gloednieuw pand in de
Kruisboommolenstraat in Beveren-Roeselare.
Hun koffies worden vandaag nog altijd gebrand op de
traditionele manier. Zij houden zich aan het ambachtelijke
proces van het branden omdat zij weten dat de kwaliteit,
de smaak en de zachtheid daardoor niet te evenaren is.
Hun koffies zijn daarom ook heel verteerbaar en zacht
voor de maag. Zij verkiezen verse koffie en houden
daarom hun koffie zo lang mogelijk in bonenvorm
vooraleer die gemalen wordt op vraag van de klant.
Iedereen die graag een kopje lekkere koffie lust kan bij
het Ambachtelijk Koffiehuis terecht : zowel een school,
een horecazaak, een onderneming, een instelling als een
particulier kan bij hen koffie en bijhorende delicatessen
aankopen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Houd je écht van een kopje lekkere koffie?
Als je nu houdt van zacht of pittig, ga zeker eens langs en
proef één van hun melanges en laat je overtuigen door
de kwaliteit en versheid van hun producten.

LOUIS BRIL
UIT SYMPATHIE

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
LOUIS BRIL
GITSBERGSTRAAT 1
8800 BEVEREN-ROESELARE
0475 27 67 23
LOUIS.BRIL@SKYNET.BE

Louis Bril, voorzitter van Dosko Beveren gedurende de
periode van 1979 tot 1985, neemt als erevoorzitter
nog steeds deel aan de vergaderingen van de Raad
van Bestuur.
Louis heeft nog niets van zijn scherpe geest ingeboet.
Hij analyseert alles haarfijn maar blijft gereserveerd
en beschaafd in zijn conclusies.
Hij blijft aldus nog altijd sterk begaan met het reilen
en zeilen van Dosko, niet alleen op beleidsniveau
maar ook bij het aanbrengen van sponsoring.
Louis is steeds politiek actief geweest voor de PVV,
later VLD en nog later Open Vld.
Hij bekleedde volgende functies :
1980-1981 : Provinciaal senator
1981-1995 : Volksvertegenwoordiger
1985-1988 : Staatssecretaris voor Openbaar Ambt en
voor Wetenschapsbeleid
1980-1995 : Lid van de Vlaamse Raad
1995-2009 : Vlaams parlementslid
2001-2006 : Schepen van Stad Roeselare

MANELEK
ALGEMENE ELEKTRICITEIT-ZONNEPANELEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
MANELEK
DEMAN FRANKY
WIJNENDALESTRAAT 72
8800 BEVEREN-ROESELARE

Als u kiest voor Manelek dan kiest u voor een firma met
jarenlange ervaring in het installeren van algemene
elektriciteit en zonnepanelen.
Hun belangrijkste waarden zijn kwaliteit en service.
Manelek staat voor open communicatie en flexibiliteit en
zoekt samen met u naar een optimale oplossing voor uw
probleem.

0495 50 68 98
MANELEK@OUTLOOK.BE
WWW.MANELEK.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Manelek werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven
en biedt zowel totaaloplossingen aan als oplossingen voor
een heel concreet probleem.
Manelek is ook specialist in zonnepanelen.
Met Manelek gebruikt u de energie van de zon optimaal.
Uw dak beschermt niet langer enkel u en uw gezin maar
zet ook de zonnestralen om in energie.
Ook voor de landbouw waar steeds meer beroep wordt
gedaan op groene energie heeft Manelek oplossingen.
Met uw vragen of voor een vrijblijvende offerte kunt u
steeds bij Manelek terecht.

M

‘T KARAKSKE
AMBACHTELIJKE CHOCOLATERIE

CONTACTGEGEVENS
‘T KARAKSKE
SCHOOLSTRAAT 38
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 22 57 07
BE 0860.055.250
KARAKSKE@SKYNET.BE
WWW.KARAKSKE.BE

VOORSTELLING
Chocolaterie ’t Karakske is een kleine ambachtelijke zaak,
opgericht in 2003 en ondertussen een begrip geworden in
Roeselare en omstreken.
Geert en Patricia werken met liefde voor de chocolade
en dat proef en zie je in al hun producten.
Een zaak waar alles nog handmatig gebeurt.
Kwaliteit en smaak komen bij Geert en Patricia steeds op
de eerste plaats.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?

-

Pralines; maar liefst 90 verschillende soorten
Holle chocoladefiguren
Sierstukken op maat gemaakt voor een doop, een
verjaardag, een huwelijk, …
Patisserie
Geschenkmanden

GABRIEL
PLANCKAERT
TIMMER- EN SCHRIJNWERKEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
GABRIEL PLANCKAERT
HEIRWEG 137
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 74 45 84
0498 60 36 70
BTW-NUMMER
BE 0530 438 461

De grootvader en vader van Gabriël Planckaert waren
reeds schrijnwerkers op de wijk de Kapelhoek. Na de
vakschool bleef Gabriël thuis om samen te werken met
zijn vader.
In 1966 begon Gabriël als zelfstandig schrijnwerker.
Van toen af kon u bij Gabriël terecht voor het maken van
eetkamer-, zitkamer-, badkamer- en slaapkamermeubelen, alle binnen- en buitenschrijnwerk van zowel
woningen en stallingen, …
Gabriël is steeds voetballiefhebber geweest. In 1956, op
21-jarige leeftijd pas, mocht hij zich aansluiten bij DoskoBeveren. Toen waren er nog maar een eerste ploeg en
reserven en de trainingen gingen door in de turnzaal van
de Jongensschool.
Gabriël speelde uiteindelijk 2 matchen bij de reserven.
De voetbalmicrobe bleef echter kriebelen en Gabriël
sloot zich aan bij ‘Dik maar Dapper’, een ploeg van de
wijk Kapelhoek, die enkel vriendenwedstrijden speelde.
Later sloot men aan bij het liefhebbersvoetbal onder de
naam ‘Sparta Kapelhoek’. Gabriël bleef er voetballen tot
op 54-jarige leeftijd.
Gabriël is nog altijd actief in het bestuur van Okra en van
het Kapelhoekwijkcomité en is sedert 1978 fervent
supporter van de ‘vereniging’ Cercle Brugge.
Indien mogelijk is Gabriël op iedere thuiswedstrijd van
Dosko aanwezig.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Gabriël kunt u nog steeds terecht voor het uitvoeren
van kleine karweien zoals verhelpen van slepende
deuren, vervangen van rolluiklinten, allerhande kleine
herstellingen aan ramen, dorpels en deuren, kaders, …
Als het perfect moet zijn, moet u bij Gabriël zijn !

