’T HOEKSKE
CAFE

CONTACTGEGEVENS
’T HOEKSKE
VANDEWEGHE GREGORY
SINT-GERMANUSPLEIN 1
8800 BEVEREN-ROESELARE
0498 45 82 01
GREGORYVANDEWEGHE88@HOTMAIL.COM

BTW-NUMMER
BE 0825 407 741

VOORSTELLING
Gregory Vandeweghe nam in mei 2017 de uitbating van
café ‘t Hoekske over van Annie Dufoort en Norbert
Meeuws, die voordien 20 jaar het café hadden gerund.
Na de opfrissing van het café ging Gregory er meteen
met volle enthousiasme tegenaan. Hij wilde niet alleen de
bestaande klanten en verenigingen blijven behouden,
maar trok ook heel wat jongeren aan door het regelmatig
inrichten van fuiven en feestjes.
Gregory voetbalde toen nog bij FC Hooglede maar sloot
zich onmiddellijk aan bij Dosko Beveren en speelde nog
gedurende twee seizoenen in de eerste ploeg.
Daarna bleek de combinatie voetbal en café verder
onhoudbaar. Doordat Gregory heel goed gekend is in
voetbalmiddens, vinden vele voetbalfans vlot de weg
naar ’t Hoekske.
Samen met Filip Vanhee, uitbater van café en frituur
Djings, is Gregory de organisator van het festival ‘Beveren
Rockt’.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Gregory en Delphine kunt u terecht voor :
-Een frisse pint, een koffie met heerlijk aroma of een
prachtig gepresenteerd aperitief.
-Gezellig café en uitstekende bediening
-Mooi buitenterras
-Bingo, tafelvoetbal, …
-Lokaal van :
-Kaartclub ‘De Slepers’
-Wielertoeristenclub ‘Beveren Sportief’
-Biljartclub : ‘Krijt op Tijd’
-Supportersclub ‘Zico’s Fantastico’s’
-Liefhebbersvoetbalclub : ‘De Allemanshotters’

TUINEN DEGRYSE
TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS

Stijn Degryse werkte na zijn opleiding tuinaanleg aan de
VABI te Roeselare eerst in bijberoep en is sinds 2014
volledig zelfstandig.

TUINEN DEGRYSE
STIJN DEGRYSE
KACHTEMSESTRAAT 13
8800 ROESELARE

Tuinen Degryse doet zowel het onderhoud als de aanleg
van tuinen en is vooral gespecialiseerd in de kleinere
projecten, zodat als zij aan een werk beginnen, zij dit ook
snel kunnen afwerken.

051 24 41 88
0496 91 75 70

Zij leggen tuinen aan bij nieuwbouwwoningen maar ook
bestaande tuinen kunnen onder handen genomen
worden door Tuinen Degryse.

TUINENDEGRYSE@HOTMAIL.COM

WWW.TUINENDEGRYSE.BE
BTW-NUMMER
BE 0496 91 75 70

De klant heeft altijd rechtstreeks contact met zaakvoerder
Stijn Degryse die de werken ook zelf uitvoert en opvolgt.
Tuinen Degryse beschikt over een behoorlijk groot, eigen
machinepark. Ook nadat een tuin is aangelegd door
Tuinen Degryse, kan de klant, indien gewenst, bij hem
terecht voor het verdere onderhoud van de tuin.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Stijn kunt u met alle tuinproblemen terecht :
-Aanleg en onderhoud van nieuwe tuinen
-Renovatie en heraanleg van oudere tuinen
-Scheren van hagen
-Maaien van gras
-Snoeien
-Plaatsen tuinomheiningen
-Sproeien tegen insecten zoals de buxusmot
-Bestrijden van onkruid
-Verhelpen/behandelen van plantenziektes.
-Aanleg gazon met grasmatten of inzaaien van gras
-Aanleg van opritten en terrassen
Het aanleggen en onderhouden van een tuin is voor
Tuinen Degryse niet alleen een job, maar vooral een
passie!

DMTIMMERWERKEN
TIMMERWERKEN
CONTACTGEGEVENS
DM - TIMMERWERKEN
ROBERT LAWETSTRAAT 21
8800 BEVEREN-ROESELARE
GSM 0476 31 84 72

mario@dm-timmerwerken.be

www.dm-timmerwerken.be

BTW – NUMMER:
BE 0883.675.839

VOORSTELLING
DM-Timmerwerken uit Roeselare is een ervaren bedrijf in
houtconstructies, actief sedert 2006.
Als zaakvoerder gaat Mario Depla steeds op zoek naar
de beste oplossing voor zijn klanten, zowel naar budget
als naar invulling van de ruimte.
Want of het nu gaat om het inrichten van een zolder of
het maken van een kast, maatwerk is steeds de beste
oplossing.
Ieder huis en iedere ruimte is anders en hout is hiervoor het
optimale werkinstrument.
Naast zolderinrichting en het maken van kasten, renoveert
Mario ook keukens en badkamers. Hij maakt deuren en
ramen in hout alsook houtconstructies voor buiten en voor
bedrijven.
Dankzij zijn vele relaties met andere vakmannen kan hij
ook totaalprojecten aanvaarden en deze tot een goed
einde brengen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Wenst u vrijblijvend een afspraak, info of een offerte voor
uw zolderinrichting, kasten op maat, binnendeuren,
keukenrenovatie of een andere houtconstructie ?
Contacteer Mario, hij maakt snel tijd voor u vrij.
Bezoek zijn website en laat zijn realisaties u overtuigen !

FRITUUR MARKS
FRITUUR- SNACKS

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
FRITUUR MARKS
IZEGEMSEAARDEWEG 8
8800 BEVEREN-ROESELARE
Tel. 051 20 18 97

BTW – NUMMER:
BE 0530.840.418

Frituur Marks in Beveren-Roeselare is gekend in de brede
regio als één van de betere frituren.
De uitbaters Marc Ghesquière en Karin Vandenberghe
weten al lang hoe ze frieten moeten bakken.
‘Kwaliteit’ is bij Frituur Marks van groot belang.
Dit begint reeds bij de keuze van de frietaardappelen en
de gebruikte frituurolie.
Bij Frituur Marks kunt u terecht voor een groot assortiment
aan frituursnacks, sauzen, bicky-burgers, kroketten,
smullbox, … maar ook voor eigen bereide gerechten.
Frituur Marks staat garant voor verse producten, een
goede service en een klantgerichte bediening.
U kan uw frietjes ter plaatse ‘stekken’ met een fris drankje
erbij of thuis consumeren.
Aan u de keuze. Smaken zullen ze altijd.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Frituur Marks bevindt zich op een wandelafstand van het
voetbalveld van Dosko Beveren. Ideaal dus om eens na
een voetbalwedstrijd de hongerige magen te spijzen met
knapperige frietjes.
Mark en Karin zullen u zeker met plezier verwelkomen.
Openingsuren :
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag :
Van 11.30 uur tot 14.00 uur en van 17.30 uur tot 22.00 uur
Zondag, maandag en dinsdag : gesloten

WIM JOSEPH
GARAGIST
CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

GARAGE WIM JOSEPH
8800 BEVEREN-ROESELARE

Wim Joseph startte in 2006 in Koolskamp met zijn garage.
Enkele jaren later nam hij zijn intrek in zijn volledig nieuwe
garage in de Heirweg 78 te Beveren-Roeselare, naast de
ouderlijke woning.

Tel. 051 70 97 90

Garage Joseph is een garage waar u als klant nog écht
centraal staat.

HEIRWEG 78

GSM 0475 74 20 47

info@garagejoseph.be
www.garagejoseph.be
BTW – NUMMER:
BE 0859.081.488

Niet alleen voor een normale onderhoudsbeurt kunt u bij
hem terecht. Garage Joseph is ook in staat tot een hele
reeks complexe herstellingen op mechanisch vlak.
Kapotte versnellingsbak, problemen aan de motor, ander
defect ? Garage Joseph staat meteen voor u paraat, met
onder meer zijn geavanceerde diagnosesoftware.
Ook voor de aankoop van zowel nieuwe als tweedehandswagens bent u bij garage Joseph aan het goede
adres. Iedereen heeft andere verwachtingen van een
auto, en net daarom kan u bij Garage Joseph terecht
voor onafhankelijk advies en een ruime keuze tussen een
aanbod dat verschillende merken omvat.
Garage Joseph biedt een service als bandencentrale.
Zo kunt u bij hem terecht voor de aankoop van
spiksplinternieuwe banden, maar ook voor de stockage
van uw winter- of zomerbanden.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij garage Joseph kunt u terecht voor :
-aankoop en onderhoud nieuwe wagens
-aankoop en onderhoud tweedehandswagens
-bandencentrale
-Gutmann diagnosecentrum

DE FLO NICOLAS
CHAPEWERKEN&
VLOERISOLATIE
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DE FLO NICOLAS
INDUSTRIEWEG 44
8800 BEVEREN-ROESELARE
GSM 0498 75 98 40

info@chapewerkendeflo.be
www.chapewerkendeflo.be
BTW – NUMMER:
BE 0447.912.247

Chapewerken De Flo is een dynamisch en jong bedrijf
dat alle chapewerken uitvoert. Zowel voor bedrijven als
particulieren, plaatsen zij alle soorten dekvloeren en
vloerisolatie. Zij gebruiken enkel de beste materialen en
moderne machines, waardoor zij een uitstekende kwaliteit
garanderen aan zeer concurrentiële prijzen.
Om mooie vloeren te verkrijgen in uw woning is een
perfect geplaatste chape absoluut noodzakelijk. Daarom
is het essentieel dat de chape in uw huis volledig
waterpas en waterdicht is. De ondervloeren dragen
bovendien bij tot de isolatie van uw woning, dus investeert
u best in duurzaamheid en kwaliteit.
Bij Chapewerken De Flo voeren zij niet enkel uit, maar
geven zij ook advies. Chapewerken uitvoeren is veel meer
dan enkel maar het leggen van een dekvloer. Er bestaan
immers verschillende soorten chapes, die elk hun
voordelen en nadelen hebben. Chapewerken De Flo
helpt u bij het bepalen van de meest geschikte chape.
Zij plaatsen alle chapes, waardoor uw vloer steeds in
topconditie kan afgewerkt worden, onafhankelijk van het
type vloerbedekking dat u wenst te plaatsen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
U heeft een woning gekocht of u voert verbouwings werken uit ? Voor een correcte chape moet u bij
Chapewerken De Flo zijn.
Maak zeker een afspraak!

VDK BANK
BANK EN VERZEKERINGEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
VDK - ROESELARE
BINO PILLEN
HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 38
8800 ROESELARE
Tel. 051 24 71 14

ROESELARE@VDK.BE
WWW.VDK.BE
BTW – NUMMER:
BE 0400.067.788

Bankdirecteur Bino Pillen heet u van harte welkom bij
vdk bank Roeselare.
Sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart
voor hun omgeving bij vdk bank ethisch verantwoord
bankieren.
Zowel digitaal als via hun kantorennet kunt u bij hen
terecht voor een brede waaier aan duurzame financiële
diensten: kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten,
beleggingen en verzekeringen.
Bij vdk bank krijgt u deskundig, eerlijk en transparant
advies. Zij zoeken samen naar een lening op maat van
uw financiële mogelijkheden zodat u nog genoeg ruimte
hebt voor uw andere plannen.
Een ongeval zit soms in een klein hoekje.
Ook voor uw verzekeringen kunt u bij vdk bank terecht.
Vdk bank maakt tijd voor u.
Zij willen er op elk belangrijk moment in uw leven zijn, met
eerlijk advies van mens tot mens.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij vdk bank kunnen zowel particulieren als professionelen
terecht voor :
-dagelijks bankieren
-lenen
-sparen en beleggen
-verzekeren
Op afspraak, aan het loket of on-line, bij vdk bank bent u
altijd welkom.

Immanuel De Reuse

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

IMMANUEL DEREUSE

Immanuel trad in de voetsporen van zijn vader
Herman De Reuse. Hij is al heel zijn leven met
politiek bezig. Nu hij zetelt in het Vlaams Parlement
betekent dit dat hij van zijn hobby zijn job heeft
kunnen maken.

VLAANDERENSTRAAT 1
8800 ROESELARE
0484 98 33 .18
IMMANUEL.DE.REUSE@SKYNET.BE

Vlaams Belang-politicus
Vlaams Parlementslid
West-Vlaams provincieraadslid
Gemeenteraadslid van Roeselare
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Vlaams Parlementslid en actief lid van de
commissie Welzijn met een oog voor de noden en
de zorgen van onze mensen.
Fractieleider in de Roeselaarse gemeenteraad.

ELECTRO
DEMIN FREDDY
VERKOOP EN HERSTEL VAN ELEKTRISCHE
HUISHOUDTOESTELLEN
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
FREDDY DEMIN
WIJNENDALESTRAAT 2-4
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 87 71
BE0530662551
ELECTRODEMIN@SKYNET.BE

Freddy Demin is een echte vakman in zijn sector.
Met zijn jarenlange ervaring, Freddy startte reeds in 1972, is
hij de juiste man op de juiste plaats.
In hun winkel staat Marijke u graag met raad en daad bij
voor uw aankoop van een nieuw toestel.
Freddy levert en installeert de toestellen aan huis.
Service is één van zijn grote sterktes.
Hebt u vragen over een toestel, weet u niet welk toestel
bij u past of klinken de specificaties van een product als
Chinees in uw oren : Geen nood, vraag het aan Freddy !
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Freddy en Marijke kunt u terecht voor de aankoop en
herstel van alle huishoudtoestellen groot en klein zoals :
-televisietoestellen
-vaatwasmachines
-wasmachines
-koelkasten
-diepvriezers
-en alles wat met elektriciteit te maken heeft
Openingsuren :
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag :
van 8.30 uur tot 18.00 uur
Zaterdag : van 8.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag en zondag : gesloten

