DEMEULENAERE DIRK
AUTO’S – OLDTIMERS

CONTACTGEGEVENS
DEMEULENAERE DIRK
ARDOOISESTEENWEG 360
8800 ROESELARE
TEL. 051 24 49 97
BTW-NUMMER
BE 0530 994 331

VOORSTELLING
Dirk Demeulenaere is al jaren actief in de autosector en
sleutelt aan alle merken of types van voertuigen.
Hebt u schade aan uw personenwagen, motorfiets,
bestelwagen of vrachtwagen of hebben die nood aan
een onderhoud, dan moet u bij Dirk zijn.
Daarnaast is Dirk ook carrossier, en heeft hij een handel in
tweedehandswagens en in onderdelen van voertuigen.
Bij Dirk kunt u ook terecht met uw oldtimer.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
BIJ DIRK KUNT U TERECHT VOOR :
-Algemeen onderhoud en herstel van alle soorten
voertuigen
-Garagehouder - Handel in tweedehandswagens
-Carosseriewerk
-Handel in voertuigonderdelen
-Onderhoud en herstel van oldtimers
Hebt u problemen met uw wagen of wenst u graag uw
oldtimer een grondige onderhoudsbeurt te geven ?
Ga dan zeker eens langs bij Dirk Demeulenaere om zijn
hulp in te schakelen.

LUST
AUTORIJSCHOLEN NV
DE BESTE RIJSCHOOL IN UW BUURT
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
LUST AUTORIJSCHOLEN BV
BEVERSESTEENWEG 69
8800 ROESELARE
051 20 09 48
INFO@RIJSCHOLENLUST.BE
WWW.RIJSCHOLENLUST.BE
BTW-NUMMER
BE 0423 303 743

Rijschool Lust, dat is een team van 100 gebrevetteerde
lesgevers die dagelijks paraat staan om kandidaatbestuurders snel en veilig op weg te helpen.
Dank zij een ontspannen, professionele en praktische
opleiding hebt u binnenkort het gewenste rijbewijs op zak.
Praktische lessen kunt u al volgen vóór de theoretische
lessen of vóór het theoretisch examen.
Wist u dat u in amper één week tijd uw rijbewijs of
voorlopig rijbewijs kunt behalen ?
Er zijn 5 redenen om voor Rijschool Lust te kiezen :
-100 op-en-top behulpzame en professionele begeleiders
-Nieuwste motoren en modernste wagenpark
-Altijd een rijschool Lust in uw buurt
-Gratis oefenterreinen
-Opleiding en nascholing voor elk rijbewijs
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Rijschool Lust kunt u terecht voor alle rijbewijzen :
-AM : Bromfiets
-A1/A2/A : Motorfiets
-B : Auto en BE : Auto + aanhangwagen
-C : Vrachtwagen en CE : Aanhangwagen/oplegger
-D : Autobus en DE : Autobus + aanhangwagen
-G : Landbouwtractor
Rijschool Lust brengt en houdt u op de weg met :
-Theorielessen
-Praktijklessen
-Terugkommomenten
-Voortgezette opleidingen voor beroepschauffeurs
van vrachtwagens en autobussen en autocars
-Open opleidingen

VANDEWALLE
KJELL
CONTACTGEGEVENS
VANDEWALLE KJELL
OVENHOEK 20
8800 ROESELARE
GSM 0476 78 71 31

INFO@VANDEWALLEKJELL.BE
WWW.VANDEWALLEKJELL.BE

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR
VOORSTELLING
Sinds 2014 is Vandewalle Kjell als afgestudeerd
landschaps- en tuinarchitect actief in het ontwerpen,
aanleggen en onderhouden van tuinen in West- en
Oost-Vlaanderen.
Met zijn uitgebreide kennis zorgt hij ervoor , samen met zijn
team, dat zij uw droomtuin vlekkeloos kunnen aanleggen,
tot in de puntjes afgewerkt.
Afspraken nakomen, vindt Kjell heel belangrijk.

BTW – NUMMER:
BE 0541.959.190

Wil je een nieuwe tuin aanleggen of je bestaande tuin
renoveren?
Ben je benieuwd naar enkele projecten? Neem dan zeker
een kijkje op de website van Kjell Vandewalle.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
•

ONTWERP

Na een gesprek verzorgen zij het ontwerp van uw tuin en
voorzien zij indien nodig een 3D visualisatie.
•

AANLEG

Aanleg en renovatie van uw tuin, oprit, terras, vijver,
binnentuin, gazon, daktuin, tuinverlichting, aanplanting,
bestrating, afsluiting, sport en speelvelden, …
•

ONDERHOUD

Onderhoud tuinen, sport- en speelvelden, vijvers, gazon,
Boomverzorging, hagen en snoeivormen, mechanische
onkruidbestrijding, …

WALCARIUS NV
SPECIALIST IN METAALCONSTRUCTIE

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
WALCARIUS NV/SA
WARANDESTRAAT 8
RUE DES GARENNES 8
8700 MOESKROEN/MOUSCRON
BE0426588578
056 48 15 10
INFO@WALCARIUS.BE
WWW.WALCARIUS.BE

Walcarius nv, gevestigd in Moeskroen, is specialist in
metaalconstructie.
Het team luistert naar u en adviseert u om oplossingen te
vinden voor uw projecten.
Gecertificeerd volgens EN1090-2 realiseert het bedrijf alle
soorten lasconstructies.
Door zijn professionaliteit stelt Walcarius nv u in staat de
meest betrouwbare prestaties te bereiken voor uw
metalen constructies.
Walcarius nv beschikt over een veelzijdig dynamisch team
dat is opgedeeld in een ingenieursbureau waar ingenieurs
en technici de constructies ontwerpen en in een
werkplaats die deze projecten uitvoert en gewetensvol
bouwt.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Metaalconstructie :
-Zagen
-Boren - automatische lijn gecombineerd met zagen
-Buigen van elk type profiel
-Montage van elke structurele constructie + mechanisch
gelaste constructie.
-Lassen - staal, roestvrij staal en aluminium
-Laser snijden
-Zuurstofsnijden
-Vouwen
-Stralen
-Lakken
-Galvanisatie
-Montage van de realisaties op locatie

TIEGHY DECOR BV
SCHILDER – EN DECORATIEWERKEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
TIEGHY DECOR BV
VANTIEGHEM KEVIN
HEILIG KRUISPLEIN 9
8800 BEVEREN-ROESELARE
BE0689.926.158
0486 46 78 09
INFO@TIEGHYDECOR.BE
WWW.TIEGHYDECOR.BE

Schilderwerk of behangwerk, groot of klein project,
nieuwbouw of verbouwing : Tieghy Decor begint steeds
met dezelfde passie aan elke klus en eindigt steeds met
hetzelfde onberispelijke resultaat.
Naast verf- en behangwerk is Tieghy Decor ook sterk in
vloerwerk : egaliseren van vloeren en plaatsen van vinyl,
tapijt, laminaat of pvc-vloer doet hij met de grootste zorg.
Gyprocwanden plamuren, uitvlakken van oneffen muren :
Tieghy Decor doet het in no time !
Kevin Vantieghem neemt als zelfwerkend patroon de
verfkwast of rol behangpapier graag zelf in handen en
staat dan ook garant voor een piekfijne afwerking.
Stiptheid en correcte prijzen zijn het uithangbord van
Tieghy Decor.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
-Schilderwerken
-Behangwerken
-Egaliseren vloeren
-Plamuren gyprocwanden
-Plaatsen vloeren, laminaat, vinyl, tapijt, pvc, ...
Aarzel niet om Tieghy Decor te contacteren voor een
vrijblijvende offerte, u zal zien dat het de moeite loont !

DOVY KEUKENS
KEUKENFABRIKANT
VOORSTELLING
1980: DE EERSTE DOVY-KEUKEN WORDT GEBOREN…
CONTACTGEGEVENS
DOVY KEUKENS
MEENSESTEENWEG 320 H
8800 ROESELARE
Tel. 051 20 50 15

Donald Muylle, meubelmaker van opleiding, begon
samen met zijn echtgenote Yvette Claeys aan het maken
van hun eigen ‘droomkeuken’ in een oude vlasschuur te
Oekene. Al vlug kwam de vraag van familie en vrienden
om ook hun droomkeuken te maken.
Deze tevreden klanten brachten al snel nieuwe klanten
bij. In deze beginfase was hun privé-keuken het enige
voorbeeld en daar konden de klanten zich een beeld
vormen van hun toekomstige droomkeuken.
Hier werd reeds de visie van Dovy bepaald, namelijk een
keuken bouwen van zeer hoge kwaliteit aan een
betaalbare prijs en dit door het uitschakelen van
tussenpersonen en het rechtstreeks leveren van fabrikant
naar klant. Deze visie is en blijft ook in de toekomst van
toepassing.
Hun opdracht is een droombeeld omzetten in een creatie
die uiteindelijk een kwalitatieve leefkeuken wordt. Haaks
op technologie staat zin voor schoonheid bij ontwerp en
planning, rekening houdend met de beschikbare ruimte,
de wensen van de klant en het vooropgestelde budget.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Op zoek naar keukeninspiratie ?
Dovy Keukens helpt u met plezier verder bij de keuze van
uw droomkeuken op maat.
Kom uw keuken bekijken in één van onze toonzalen of op
onze website.
www.dovykeukens.be/toonzalen/west-vlaanderen/roeselare/

HOBBYVOEDERS
MUYLLE
ZADEN - GRANEN – HOBBYVOEDERS
CONTACTGEGEVENS
HOBBYVOEDERS MUYLLE
HEIRWEG 69
8800 ROESELARE
TEL. 051/74.49.95
FAX 051/74.82.02
BTW BE 0530.756.086
MUYLLE.P.FR@SKYNET.BE
WWW.MUYLLEGEBROEDERS.BE

VOORSTELLING
Hobbyvoeders Muylle heet u van harte welkom.
Het familiebedrijf Gebr. Muylle Paul & Frans is sinds 1981
actief en werd doorheen de jaren uitgebreid naar een
bedrijf met een steeds groter assortiment. Het bedrijf
produceert samengestelde zaad- en graanmengelingen
voor vogels, duiven en kippen, niet alleen voor groothandel maar ook voor particulieren.
Sedert 1 januari 2019 staat het bedrijf onder leiding van
Frans en Greet Muylle-Verhelle.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Voor de huisdieren :
-Vogels en duiven : eigen geproduceerde zaadmengelingen en mengelingen van Natural en Versele
Diverse toebehoren : grit, zand, eivoer, vitamine, eeten drinkfonteinen, …
-Neerhofdieren : voeders voor legkip, sierkip, eend,
schaap, geit, konijn, pony en paard.
-Huisdieren : Happy Life voor de hond, Lara voor de kat.
Voor de tuin :
-Potgrond voor binnen en buiten, voor balkonplanten
-Meststoffen, kalk en bodemverbeteraar voor gazon,
moestuin, siertuin, …
-Zaaizaadjes voor de moestuin, graszaad voor het gazon
en voor de weide
-Sproeistoffen
Uw hobby is onze specialiteit !

INSURO BV
KBC-VERZEKERINGSKANTOOR
CONTACTGEGEVENS
INSURO BV
POLENPLEIN 20 BUS 1
8800 ROESELARE
ZAAKVOERDER
ALEXANDER ROSSEEL

051 20 57 55
KANTOOR.INSURO@VERZ.KBC.BE

VOORSTELLING
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een
onverwachte gebeurtenis. Op zo’n moment bent u
opgelucht dat u kunt terugvallen op de gepaste
verzekering.
Als KBC-verzekeringskantoor weet Insuro bv als geen
ander hoe belangrijk het is dat u over de juiste
bescherming beschikt door u de juiste verzekering aan te
bieden. Met hun team denken zij graag met u mee en
staan zij elke dag klaar om u te informeren, te ontzorgen
en oplossingen aan te bieden.

WWW.INSURO.BE
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

ZAAKVOERDER VAN DE
ONDERLINGE BRANDVERZEKERING
VAN BEVEREN-ROESELARE

Bij insuro bv kunt u terecht voor :
-uw verzekeringen voor uw onderneming en personeel
-uw verzekeringen voor u als particulier
-uw verzekeringen voor uw vereniging
OPENINGSUREN
-maandag tot vrijdag :
Van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17.15 uur
(woensdag tot 17.00 uur)
-zaterdag : op afspraak
Insuro bv is 24/24 en 7/7 bereikbaar op 051 20 57 55 of via
kantoor.insuro@verz.kbc.be.
Verbonden agent

BROOD & BANKET
KURT & SYLVIE
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
CONTACTGEGEVENS
BAKKERIJ KURT & SYLVIE
SCHOOLSTRAAT 92
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 10 68
BE0845919875
KURT.NYFFELS@TELENET.BE

VOORSTELLING
Kurt & Sylvie zorgen dagelijks voor vers brood,
pistolets, koffiekoeken en gebak.
Kurt staat aan zijn ovens en zijn passie voor het
bakken kan je dan ook proeven in zijn producten.
In de winkel staat Sylvie haar klanten steeds met een
babbel en een glimlach ten dienste.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Kurt & Sylvie hebben een ruim assortiment
aan brood , pistolets, koffiekoeken en gebak.
Op aanvraag kunt u er ook terecht voor
ontbijtmanden.
Openingsuren :
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag :
van 7.00 uur tot 18.30 uur
Zaterdag : van 6.30 uur tot 18.30 uur
Zondag : van 6.30 uur tot 13.30 uur
Maandag : gesloten
Een broodautomaat staat bij Jessy’s Gazetje, iets
verderop in de Heirweg 4.

