CRELAN
ROESELARE HAVEN
BANK-VERZEKERAAR

CONTACTGEGEVENS
CRELAN ROESELARE HAVEN
KAAISTRAAT 5
8800 ROESELARE
051 24 15 94
BE0694791796
ROESELARE.HAVEN@CRELAN.BE
WWW.ADVIESKANTOOR-ROESELAREHAVEN.BE

WWW.CRELAN.BE

VOORSTELLING
Advieskantoor Roeselare Haven is een gespecialiseerd
Crelan bank- en verzekeringskantoor in Roeselare.
In april 2018 beslisten Marnick Stroom, Frederik Declercq,
Yves Huyghe en Geert Lanckriet hun krachten te bundelen
en zo werd Advieskantoor Roeselare Haven geboren.
Advieskantoor Roeselare Haven staat garant voor
deskundig en financieel advies rond beleggingen,
kredieten, verzekeringen, betaalverkeer, successie, ….
Een stevige knowhow en jarenlange ervaring zijn
belangrijke troeven in de steeds complexere
bankverzekeringswereld.
Het is hun missie maatwerk te realiseren met een
persoonlijke aanpak voor de particuliere, zelfstandige en
ondernemingsklanten.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Crelan biedt zowel aan particulieren, professionelen en
land- en tuinbouwers producten aan omtrent :
-Betalen
-Sparen
-Beleggen
-Lenen
-Verzekeren
Crelan is een coöperatieve bank. Als klant kunt u beslissen
om coöperant te worden en een stukje mede-eigenaar te
worden van Crelan. U wordt coöperant van de bank door
aandelen te kopen van CrelanCo.
Hoe coöperant worden ?
Neem contact op met uw Crelan kantoor.

BLOEMEN TINE
BLOEMIST
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
BLOEMEN TINE
WESTLAAN 68 - 70
8800 ROESELARE
Tel. 051 20 84 55

info@bloementine.be
www.bloementine.be

BTW – NUMMER:
BE 0530.848.237

Voor prachtige boeketten en bloemstukken zit u bij
Bloemen Tine helemaal goed.
U vindt er een ruime keuze aan voorgemaakte boeketten,
maar ook zelf uw boeketten samenstellen is mogelijk.
In dit geval zal uw voorkeur, gecombineerd met het
professionele inzicht van Bloemen Tine, steeds resulteren in
een prachtig boeket.
Wie gewoon iets moois ter decoratie zoekt hoeft het niet
bij bloemen te houden. In de ruime selectie kamerplanten vindt u zeker iets naar uw gading.
Speciale gelegenheden verdienen een passende
decoratie.
Bloemen Tine weet iedere klant te voorzien van prachtige
bloemstukken en plantaardige decoratie. Of het nu is om
uw bruiloft te laten schitteren of om op waardige wijze
afscheid te nemen van een geliefde, uw aangepaste
bloemstukken en werken worden tot in de puntjes
verzorgd.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Heeft u graag op ieder moment een mooi boeket
bloemen in huis ? Dan is het bloemenabonnement vast iets
voor u. Volgens deze regeling wordt u op regelmatige
tijdstippen een nieuw boeket prachtige bloemen bezorgd,
ideaal voor het opfleuren van uw thuis, kantoor … .
U beslist over de frequentie van levering en over de aard
van de boeketten.
Voor een volledig overzicht van de aangeboden
producten en diensten kijkt u best op de website of springt
u even binnen in haar zaak.

CHRISTIAN CLUYSE
TUINBOUWSPECIALIST
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
CHRISTIAN CLUYSE
BRUGGESTEENWEG 307
8830 GITS

info@cluyse.be
www.cluyse.be
Tel. 051 20 45 81
BTW – NUMMER:
BE 0530.910.692

Christian Cluyse nam in 1991, samen met zijn echtgenote
Christa, het bedrijf over van zijn vader Roger. De familie
Cluyse is ondertussen reeds meer dan 50 jaar actief in
de verkoop van :
• tuin- en tuinbouwmachines
• verwarmingstoestellen voor tuinbouw en industrie
• transpaletten
• kleine tractoren, spitmachines, freesmachines,
maaibalken, enz.
• sproeiwagens voor tuinbouw
Bij Christian en Christa is het ook mogelijk om bepaalde
machines te huren, zoals bosmaaier, haagschaar,
verticuteermachine, hakselaar, kantensnijder, freesmachine, motoculteur en nog meer….
U kunt er ook terecht voor het onderhoud van uw
tuinbouwmachines:
• onderhoud en herstel van grasmaaiers, zitmaaiers,
haagscharen, kettingzagen
• slijpen van haagscharen op slijpbank
• slijpen en verkoop van kettingen voor boomzagen
• indien mogelijk gebruik van vervangmachine
tijdens de herstelling
Afhalen en terugbezorgen van machines is enkel mogelijk
mits afspraak.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Is uw grasmaaier aan vervanging toe?
Of moet uw haagschaar toch eens geslepen worden?
Bij Christian en Christa bent u aan het goede adres.
Kwaliteit en service staan bij Christian en Christa heel
hoog in het vaandel.

VLOEREN
COLPAERT BV
VLOERWERKEN
CONTACTGEGEVENS
VLOEREN COLPAERT BV
COLPAERT KRISTOF
HEIRWEG 178A
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 74 44 56
GSM 0475 59 69 23
INFO@VLOERENCOLPAERT.BE

BTW – NUMMER:
BE 0718.998.939

VOORSTELLING
In januari 2019 bracht Kristof Colpaert zijn zelfstandige
activiteit als aannemer in vloerwerken in onder de
vennootschap’Vloeren Colpaert bv.
Het is soms schrijnend te moeten vaststellen dat mooie
en dure vloeren en wandtegels waardeloos gemaakt
worden door onvakkundige plaatsing.
Maar uw mooie vloer of wandtegel is veilig in Kristof’s
handen.
Kristof legt zijn kwaliteitsgrens zeer hoog, alles volgens de
regels van de kunst. Hij biedt service en garantie aan.
Hij kan dan ook terugblikken op een groot aantal
tevreden klanten die via mond-aan-mondreclame zijn
publiciteit verzorgen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Kristof kunt u terecht voor :
-vloer- en wandbetegeling nieuwbouw
-aanleggen van terrassen en wandelpaden
-renovaties van uw woning : nieuwe vloerbekleding,
herbetegeling van uw badkamer of douchecel
-andere
Tegels leggen da’s Kristof zijn ding : hoe uitdagender, hoe
liever.

VP PLEISTERWERKEN CV
STUKADOOR
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
VP PLEISTERWERKEN CV
VANLEENE PHILIPPE
PROCESSIESTRAAT 1
8800 BEVEREN-ROESELARE
GSM 0474 94 42 27
SARAHDUPONT1@HOTMAIL.COM

BTW – NUMMER:
BE 0763.643.584

Na 2 jaar stukadoor te zijn geweest in bijberoep, begon
er op 1 januari 2020 een nieuw hoofdstuk voor Philippe
Vanleene, een start als zelfstandige in hoofdberoep onder
de naam VP Pleisterwerken.
Sedert 15 februari wordt de zaak verder gezet onder de
vennootschap VP Pleisterwerken CV.
Philippe, een jonge maar ervaren stukadoor, beschikt voor
het bepleisteren van uw muren en plafonds over een
degelijk vakmanschap.
De afwerking gebeurt met oog voor detail en volgens de
specifieke wensen van de klant want bij Philippe staat de
klant centraal.
Philippe bepleistert zowel nieuwbouw- als renovatiewoningen, appartementen en ook kleinere projecten
zoals het bepleisteren van badkamers en toiletruimtes,
herstelling van vochtschade, en andere.
Philippe garandeert gladde en strakke resultaten en laat
uw woning steeds netjes achter.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij VP Pleisterwerken CV kunt u terecht voor :
-het bepleisteren van uw muren en plafonds
-zowel nieuwbouw als renovatie
-plaatsen van gyproc en gyplat
-cementering
-kleine herstellingen
Philippe maakt recht wat krom was !
Referenties vindt u terug op facebook ‘VP pleisterwerken’.

MARC
VANWALLEGHEM
SCHEPEN VAN STAD ROESELARE

CONTACTGEGEVENS
MARC VANWALLEGHEM
DOMINIEK SAVIOSTRAAT 1
8800 BEVEREN-ROESELARE
STADHUIS
051 26 21 01

VOORSTELLING
Marc Vanwalleghem is geboren en getogen Bevernaar.
Landbouwer van beroep kreeg hij van thuis uit de politiek
met de paplepel meegegeven.
Hij heeft reeds heel wat politieke watertjes doorzwommen
en is momenteel schepen van de Stad Roeselare voor de
CD&V. Marc en Annemie steunen Dosko uit sympathie.

MARC.VANWALLEGHEM@ROESELARE.BE

PRIVE
051 20 08 23
0474 44 75 05
VANWALLEGHEM.MARC@SKYNET.BE

VOOR WAT KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Marc zetelt in het schepencollege van de Stad Roeselare
en heeft volgende bevoegdheden :
-Land- & tuinbouw
-Ruimtelijk planningsproces
-Onderhoud openbaar domein
-Bebloeming & netheid
-Waterhuishouding
-Dierenwelzijn
-Burgerzaken & begraafplaatsen
U bent steeds welkom op zijn zitdagen op het Stadhuis te
Roeselare elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

FRANS LAEVENS
DETAILHANDEL IN FIETSEN

VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
LAEVENS FRANS
HEIRWEG 166
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 74 42 92
0474 64 40 75
FRANSLAEVENS@OUTLOOK.BE
BTW-NUMMER
BE 0530.408.767

Frans Laevens is ‘wereldberoemd’ in Beveren en
omstreken. Als sympathieke fietshersteller van de wijk
‘Kapelhoek’ is hij met zijn vele jaren ervaring nog steeds
passioneel bezig.
Hebt u een probleempje met uw fiets, Frans lost het met
de glimlach en een kwinkslag op.
Ook voor nieuwe fietsen kunt u bij Frans terecht.
Daarnaast is Frans ook als ‘duivenmelker’ heel gekend en
gewaardeerd in de streek. De duivensport zit hem in het
bloed. Frans besteedt veel aandacht en tijd aan het
kweken en trainen van de duivenjongen zodat ze
uiteindelijk goed kunnen presteren op prijskampen.
Frans is al levenslang Dosko-supporter en zetelt nog steeds
in de algemene vergadering van Dosko.
Een echte Dosko-man in hart en nieren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Frans kunt u steeds aankloppen voor :
-De aankoop van een nieuwe fiets zowel gewone fietsen
als elektrische fietsen
-Het onderhoud en het herstel van fietsen van alle
merken
-Verkoop van gasflessen butaan en propaan
OPENINGSUREN :
Gesloten op zaterdag, zondag en maandag
Dinsdag, woensdag en vrijdag :
Van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur
Op donderdag : van 13.30 uur tot 17.00 uur

ALLY GRAPH-X
WEBDESIGN – MAILING – GRAFISCHE
VORMGEVING & PRINT

CONTACTGEGEVENS
ALLY GRAPH-X BV
SINT ELOOISSTRAAT 43
8800 ROESELARE
051 84 29 56
BE0459104661
CONTACT@ALLY.BE
WWW.ALLY.BE

VOORSTELLING
De firma startte in 1970. In die tijd evolueerde de
technologie spectaculair, net als Ally Graph-x zelf.
De nieuwste applicaties, programmeertalen en online
mogelijkheden zijn hun paradepaardje. Zij willen niet
enkel mee zijn met onze tijd, zij willen vóór zijn.
Dat lukt hen dankzij een onaflatende nieuwsgierigheid.
Ally Graph-x is met trots een oude rot in het vak. Eén
waarbij know-how, ervaring en een nauw contact de
basis is voor een solide uitvoering van elk project.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Boven alles is Ally Graph-x een servicebureau voor alles
wat web en print is. Zij bieden antwoorden op globale en
specifieke vragen voor online toepassingen, design,
drukwerk en alle mogelijke kruisbestuivingen, ook als de
vraag en oplossing niet voor de hand ligt.
Net daar maken ze het verschil.
We Build IT together...
Maatwerk volgens de noden van de klant is hun vak.
Zij werken voor KMO’s, federaties, sectorverenigingen,
koepels, communicatie- en reclamebureaus, bedrijven
groot en klein, lokale handel, verenigingen en
zelfstandigen.

VANDE MOORTEL
NANCY
GROEPSPRAKTIJK KINESITHERAPIE

CONTACTGEGEVENS
VANDE MOORTEL NANCY
IZEGEMSEAARDEWEG 11
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 21 00
0494 46 56 71
ONDERNEMINGSNUMMER
BE 0815.582.433
VANDEMOORTEL.NANCY@SKYNET.BE
WWW.KINE-BEVEREN-ROESELARE.BE

VOORSTELLING
Hebt u lage rugpijn ? Moet u revalideren na een operatie
of ongeval ? Hebt u last van stijve spieren en gewrichten ?
Dan moet u bij groepspraktijk Kiné Nancy Vande Moortel
zijn.
Kinesitherapie betekent de zorg voor uw lichaam via
beweging. Elke handeling bij kinesitherapie heeft als doel
acute of chronische bewegingsproblemen te laten
verdwijnen of zoveel mogelijk te herstellen. Dit gebeurt
door revalidatie of bewegingsoefeningen.
Door gebruik te maken van fysische middelen zoals
manuele druk, koude, warmte, (zachte) elektrische
stromen en technische middelen helpt kinesitherapie u
opnieuw vooruit.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
De specialisaties van Kiné Nancy Vande Moortel zijn :
-Ademhalingskiné & autogene drainage
-Myofasciale therapie
-Power Yoga & pilates
-Red Cord-trainen in 40 tinten rood
-Shiatsu-massage & relaxatiemassage
-Sportkiné en sportmedische training
-Lymfedrainage Vodder
-Neurologische problemen
-Pre- & postnatale kiné
-Revalidatie na orthopedische operaties en na
ongevallen
-Sportgerichte combinatie : manuele therapie en
ostheopathie

