DB CONSTRUCT
SCHRIJNWERKEN - GLASZETTEN

CONTACTGEGEVENS
DB CONSTRUCT BV
DE BEVERE JEROEN
KAPELHOEKSTRAAT 52
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 43 84 72
0496 80 68 80

VOORSTELLING
Jeroen De Bevere startte DB Construct op in juni 2008.
DB Construct is een professionele meubelmaker waar u
terecht kan voor alle binnenschrijnwerk.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
DB Construct is gespecialiseerd in alle binnenschrijnwerk :

BE0898402023

-Kasten op maat
-Inbouwkasten
-Vestiairekasten
-Dressings
-Meubels op maat
-Trappen en trapleuningen
-Binnen- en buitendeuren
-Ramen
-Plaatsen van glas
-Zolderinrichting
-Keukenkasten
-Winkel- en horeca inrichting
-Vliegenramen
-Andere schrijnwerken

DB.CONSTRUCT@TELENET.BE

-

TUINEN STEVEN
MASSCHELIN
TUINAANLEG-ONDERHOUD
OPRITTEN-TERRASSEN

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

MASSCHELIN STEVEN
VALLEISTRAAT 1
8800 RUMBEKE

Steven Masschelin (ex-speler 1ste ploeg Dosko Beveren)
heeft zich in september 2008 gevestigd als zelfstandige,
gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van tuinen.

TEL. 051 22 02 36
GSM 0476 26 98 61

Met de grootste zorg en nauwkeurigheid creëert hij uw
droomtuin! Hij neemt zowel het ontwerp als de aanleg
van uw tuin onder zijn hoede.

steven_masschelin@hotmail.com
BTW – NUMMER:
BE 0806.032.584

Steven bekommert zich niet enkel om de aanplanting van
uw tuin, maar neemt ook grondwerken of verhardingen
voor zijn rekening.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Steven kunt u terecht voor :
Aanleg
•
•
•
•

Afsluitingen
Beplantingswerken
Opritten
Terrassen

Onderhoud
•

Hagen en snoeivormen

Hebt u zelf geen groene vingers en bent u toch van plan
een tuin aan te leggen of te renoveren ?
Dan heb je tuinaannemer Masschelin Steven van doen
om tot het gewenste resultaat te komen.

BELFIUS
BANK & VERZEKERINGEN
CONTACTGEGEVENS
BELFIUS BANK
KANTOOR ROESELARE NOORD
NOORDLAAN 80D
8800 ROESELARE
Tel. 051 26 95 60

www.belfius.be

BTW – NUMMER:
BE 0403.201.185

VOORSTELLING
Welkom bij BELFIUS BANK!
Belfius bank heeft een breed scala aan producten en
diensten. Bij Belfius bank vindt u gegarandeerd de
oplossing die afgestemd is op uw eigen behoeften :
- een (hypothecaire) lening,
- een verzekering,
- een spaar- of beleggingsproject,
- IT – line (digitale toepassingen),
- …..
Alles op maat.
Om het u als klant makkelijker te maken, kunt u bij hen, via
één vertrouwd aanspreekpunt, terecht voor al uw banken verzekeringsbehoeften.
Dat garandeert snelle beslissingen door uw vertrouwenspersoon die rekening houdt met wat u belangrijk vindt.
Wat voor hen telt, is wat zij voor u kunnen betekenen.
Tevreden klanten zijn hun maatstaf en hun ambitie in
alles wat zij ondernemen!
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bent u op zoek naar een goede woonverzekering ?
Ga dan voor advies ook eens langs bij het Belfius-kantoor
Roeselare Noord.

DE FREZEBOER
BOERDERIJWINKEL

CONTACTGEGEVENS
DE FREZEBOER
VIERWEGSTRAAT 124
8800 ROESELARE
GSM 0472 83 20 40
info@defrezeboer.be
www.defrezeboer.be
BTW – NUMMER:
BE 0628.500.216

VOORSTELLING
De Frezeboer is een boerderijwinkel in Roeselare.
Zij zijn een familiebedrijf met een passie voor groenten en
fruit. Dagelijks gaan zij naar de Versmarkt om producten
van kwaliteit, vers van het land, te selecteren.
Zij maken gebruik van al hun zintuigen: zij proeven, kijken,
snijden de producten open en kiezen enkel wat zij zélf
lekker vinden. Speciaal voor hun klanten.
Bij de Frezeboer wordt u altijd verwelkomd met een
glimlach. Zij houden van hun producten maar ook van
hun klanten.
Zij kiezen voor de korte keten, een keuze voor het milieu.
Waar mogelijk kiezen zij voor lokale fruit- en groententelers,
met een minimum aan transport.
Smaak en kwaliteit primeren : hun groenten en fruit kiezen
zij uit met hoge standaarden : versheid en smaak zijn het
belangrijkste.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Voor dagverse groenten en fruit van topkwaliteit moet
u bij De Frezeboer zijn !
Bestel nu on-line : win tijd en vermijdt lange wachtrijen.
Zij maken uw bestelling klaar. Enkel afrekenen gebeurt nog
in de winkel. Zij helpen inladen.

MICHAEL
CRACCO
SCHILDER-&
DECORATIEWERKEN
CONTACTGEGEVENS
SCHILDER- &
DECORATIEWERKEN
MICHAEL CRACCO
GANZENSTRAAT 9
8800 - ROESELARE
GSM 0472 08 18 75
MICHAEL_CRACCO@HOTMAIL.COM

BTW – NUMMER:
BE 0538.635.753

VOORSTELLING
Op 1 oktober 2013 startte Michaël Cracco zijn
éénmanszaak ‘Schilder-en decoratiewerken Michaël
Cracco’ op.
Bij Michaël kunt u terecht voor alle schilder- en decoratiewerken voor binnen- en buiten zowel voor particulieren als
zelfstandigen.
Bij Michaël geldt ‘de klant is koning’!
Mensen moeten zich goed voelen in hun woning of
leefruimte. Daarbij kan een bepaalde kleur of manier van
inrichting wonderen doen. Een degelijk advies omtrent
kleur, type van verf rekening houdend met de te
behandelen ondergrond, en hoe men best te werk gaat,
is van groot belang om een subliem resultaat te bekomen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
U staat op het punt om een kamer of uw volledige woning
een nieuw likje verf te geven, maar je weet nog niet in
welke verfkleuren?
Aarzel dan niet Michaël te contacteren.
Bij Michaël kunt u terecht voor :
-alle binnen- en buitenschilderwerken
-behangen - vliesbehang
-plaatsen van kurk, parket en laminaat
-plaatsen en plamuren van gyproc
An

DEKEYZER
I
CONTACTGEGEVENS
DEKEYZER IVAN
FIETSHERSTEL
IZEGEMSEAARDEWEG 176
8800 ROESELARE

GSM: 0484 90 98 86
E-MAIL:

V

A N

FIETSHERSTEL
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Heeft u een lekke band of een kapotte fiets?
Fietsherstel Dekeyzer is gelegen in de straat van uw
ma. t.e.m. do.: 17u - 20u
favoriete voetbalclub en is open tijdens de
trainingsuren en op zaterdagvoormiddag. Uw fiets
kan hersteld worden terwijl u of uw kinderen in
Dosko Beveren aan het trainen zijn of u naar de
wedstrijd aan het kijken bent!

ivan.dekeyzer@telenet.be

Of wenst u liever uw fiets te laten ophalen voor
herstelling? Ook dit is mogelijk (mits vergoeding)

BTW – NUMMER:
BE 0678 593 192

OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. Donderdag: 17u - 20u
Vrijdag: 16u - 18u
Zaterdag: 10u - 13u
Mogelijkheid tot ophalen en terugbrengen van uw
fiets – mits een vergoeding.

FIETSHERSTEL IVAN DEKEYZER - 0484 90 98 86

OOG & OOR
VAN DEN DRIESSCHE
OPTICIEN - OPTOMETRIST - AUDICIEN
CONTACTGEGEVENS
OOG & OOR
MARLEEN VAN DEN
DRIESSCHE
MANDELLAAN 163
8800 ROESELARE
Tel. 051 22 11 44
INFO@OOGENOOR-MVDD.BE
WWW.OOGENOOR-MVDD.BE
BTW – NUMMER:
BE 0530 839 230

VOORSTELLING
Marleen Van Den Driessche studeerde af aan het IORT
te Brussel als opticien-optometrist-contactlensspecialist
en is audicien (gehoorspecialist).
Sinds 1986 staat Optiek Marleen Van Den Driessche voor
kwaliteit en service. Al die tijd werden de nieuwe
technologische evoluties en de modetrends op de voet
gevolgd door extra opleidingen en het bezoeken van
congressen en beurzen.
In 2012 werd voor de naam Oog & Oor Van Den
Driessche gekozen om hun activiteiten nog beter in de
verf te zetten : Optiek-Contactlenzen-Hoortoestellen.
Want naast de optiekafdeling is de afdeling akoestiek
steeds belangrijker geworden.
Oog & Oor twee diensten die tot uw beschikking staan
om de beste oplossing te vinden voor uw gezichts- en
gehoorproblemen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Marleen Van Den Driessche geeft u professioneel advies
bij de keuze van brillen en hoortoestellen en staat ook in
voor de oogmeting en aanpassing van lenzen.
Bent u op zoek naar een modieuze bril, zonnebril,
kinderbril, veiligheidsbril of zelfs een sportbril voor uw bij
Dosko voetballende zoon of dochter ga dan zeker langs
bij ‘Oog & Oor Van Den Driessche’.

JOSE DEBELS
Schepen van Stad Roeselare
CONTACTGEGEVENS
BLINDE RODENBACHSTRAAT 138
8800 ROESELARE
051 26 21 03
0486 61 34 18
JOSE.DEBELS@ROESELARE.BE

VOORSTELLING
Als geboren & getogen Roeselarenaar is José sterk
verbonden met onze stad. Hij is fier dat hij zich mag
inzetten als Schepen van de stad Roeselare.
Ontelbare keren bezoekt hij sportclubs en luistert hij naar
hun noden & verzuchtingen.
Hij heeft samen met de stad reeds tal van voorzieningen
uitgebouwd, waaronder het kunstgrasveld op Dosko
Beveren, waardoor sporten in Roeselare makkelijker,
toegankelijker & beter wordt.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Schepen van Stad Roeselare met volgende
bevoegdheden :
-sport en sportinfrastructuur
-sociale economie en werk
-vrijwilligersbeleid
-feesten en evenementen
-facilitair en sitebeheer
-KOERS – museum van de wielersport
Zitdagen : op afspraak

LTECH PEETERS BV
LASMATERIALEN

CONTACTGEGEVENS
LTECH PEETERS BV
PEETERS ANDRE
KLOKKEPUTSTRAAT 140
8800 ROESELARE
051 22 35 07
0475 79 01 61
BTW-NUMMER
BE 0472.093.951

VOORSTELLING
André Peeters is zaakvoerder van Ltech Peeters sedert
juni 2000.
Ltech Peeters is specialist in laswerken en verkoopt en
herstelt lastoestellen en toebehoren.
André geeft ook opleiding aan beginnende lassers.
André heeft een hart voor sport en was een paar jaren
terug succesvol trainer van de bijzondere reserves van
Dosko Beveren.

LTECHPEETERS@SKYNET.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij André kunt u terecht voor :
-Aankoop en herstel van lastoestellen en toebehoren
-Opleiding beginnende lassers tot polyvalente lassers
-Oppervlaktebehandeling van metalen
-Handel in andere industriële machines en werktuigen
-Allerhande reparatiediensten
-Vervaardiging van metalen constructies
Bij Ltech Peeters krijgt u de meest praktijkgerichte
lasopleidingen van een toplasser uit de praktijk,
van basisopleiding tot gespecialiseerd lasser.

