DAVY DEWITTE
UIT SYMPATHIE

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
DEWITTE DAVY
HEIRWEG 207
8800 BEVEREN-ROESELARE
0486 34 78 74

Davy Dewitte is de echtgenoot van Stefanie Verbrugghe
en de papa van Noor en Wout Dewitte.
Wout is speler bij de jeugd van Dosko Beveren en blijkt de
genen van zijn vader Davy met de paplepel mee te
hebben gekregen.
Davy was immers ook jeugdspeler bij Dosko en niet van
talenten gespeend. Davy klopte aan de poort van de
eerste ploeg toen hij om beroepsredenen diende te
stoppen met voetballen bij Dosko Beveren.
Davy voetbalt nu nog steeds in het liefhebbersvoetbal bij
de Allemanshotters.
Davy heeft ook de sprotmicrobe doorgegeven aan zijn
dochter Noor die hoge ogen gooit in de atletiek en in het
veldlopen reeds mooie resultaten heeft behaald.
Davy is nog steeds graag op Dosko. Hij woont de
wedstrijden van zijn zoon bij en kaart graag nog de
wedstrijd na in de kantine.
Davy is beroepshave tewerk gesteld bij het bouwbedrijf
van onze voorzitter Philip Carron.

ESPA BILJARTS BV
BILJARTSPECIAALZAAK

ESPA BILJARTS BV
CLAES ERIK
KRUISBOOMMOLENSTRAAT 7/2
8800 BEVEREN-ROESELARE
0495 22 22 33
INFO@ESPA-BILJARTS.BE
WWW.ESPA-BILJARTS.BE
BTW-NUMMER
BE 0827.571.039.

VOORSTELLING
In juni 2012 verhuisde Espa Biljarts bv van Zonnebeke naar
de nieuwbouw in de Kruisboommolenstraat 7/2 te
Beveren-Roeselare.
Zaakvoerder Erik Claes, zelf pool- & snookerspeler, heeft
reeds 35 jaar ervaring in het plaatsen en vernieuwen van
biljarts.
Bij Espa Biljarts bv wordt rekening gehouden met de
wensen van de klant qua afwerking, prijs, keuze en de
aanpassing van biljarts aan hedendaagse interieurs.
Espa Biljarts bv maakt combi-biljarts op maat en deze zijn
prachtig als eet-, vergader- of gametafel of als bureau.
Met een unieke kennis van zaken streeft Erik steeds naar
perfectie.
Zijn specialiteit is het plaatsen van snookertafels en hij
werkt samen met World Snooker Services uit Bristol (VK)
voor de plaatsing van snookertafels op PTC-tornooien in
Europa.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij ESPA (Erik’s Snooker & Pool Accessoires’) moet u zijn
voor :
-Het plaatsen en onderhouden van nieuwe en tweedehandse biljart-, snooker- en pooltafels voor thuis, in de
zaak, internaat, horeca, …
-Het huren of gebruiken van nieuwe en/of gebruikte
toestellen
-Het grootste aanbod aan de meest kwalitatieve
biljartkeus te koop in Vlaanderen
-Onderhoud en herstel
Exclusieve verdeler van Bilijardai-eettafelbiljarts !

TVH PARTS
HOLDING NV
CONTACTGEGEVENS

TVH PARTS HOLDING NV
BRABANTSTRAAT 15
8790 WAREGEM
Tel. 056 42 42 41

info@tvh.com
www.tvh.com/nl-be
BTW – NUMMER:
BE 0822.308.590

DISTRIBUTIESERVICE
VOORSTELLING
TVH PARTS HOLDING NV is een wereldspeler op het vlak
van onderdelen voor heftrucks, hoogtewerkers, industriële
voertuigen en landbouwtractoren.
Het bedrijf telt wereldwijd 81vestigingen, die aan 182
landen verkopen. De hoofdzetel van het internationale
bedrijf bevindt zich in Waregem.
TVH PARTS HOLDING NV is onderverdeeld in twee divisies:
TVH - parts (Onderdelen & Accessoires) en
TVH - equipment (Uitrusting).
De divisie TVH - equipment heeft drie activiteiten: Verhuur,
Verkoop en Onderhoud.
De divisie TVH – parts heeft meer dan 775.000 items in
voorraad en 42.000.000 gekende referenties.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bent u op zoek naar een onderdeel voor een reparatie
van uw heftruck, hoogtewerker, industrieel voertuig of
landbouwtractor ?
Zoek dan onderdelen ONLINE - 24 uur per dag, 7 dagen
per week - via de website :
https://mytotalsource.tvh.com/

VANHAELEWYN BV
ALGEMEEN TIMMER- EN SCHRIJNWERK
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
VANHAELEWYN BV
VANHAELEWYN RIK
STOOMTUIGSTRAAT 13
8830 HOOGLEDE-GITS
0475 84 43 09
BE0461766520
rikhael@skynet.be
www.vanhaelewyn.net

Rik Vanhaelewyn startte in 1997 zijn eigen vennootschap
Vanhaelewyn bv op. Rik is specialist in alle schrijnwerk voor
binnen en buiten, zowel in hout, pvc of aluminium.
Rik is erkend ICLEEN-installateur. Icleen levert en Rik plaatst
luchtreinigers die de schoonst mogelijke lucht produceren
in uw woning. Schone lucht is een vitale factor voor onze
gezondheid.
Kwaliteit en klantentevredenheid staat bij Rik hoog in het
vaandel.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Rik kunt u terecht voor alle binnen- en buitenschrijnwerk
-ramen en deuren in hout
-ramen en deuren in pvc
-ramen en deuren in aluminium
-poorten in hout
-sectionale poorten
-kapconstructies
-maatkasten allerlei
-keukens
-binnendeuren
-plafonds
-stijlmuren
-laminaatvloeren
-parketvloeren
-kurkvloeren
-trappen
Toonzaal ter beschikking.
Vanhaelewyn bv voerde het binnenschrijnwerk uit van de
nieuwe kleedkamers op ’t Bevers Stadion.

ALBERT HEIJN
SUPERMARKT

CONTACTGEGEVENS
ALBERT HEIJN ROESELARE
BRUGSESTEENWEG 341
8800 ROESELARE
051 25 49 20
BE0457574338
WWW.AH.BE

VOORSTELLING
Kruidenier sinds 1887 !
Sinds 1887 staat Albert Heijn klaar voor de klanten in
Nederland en sinds 2011 zijn ze ook in België actief.
De Albert Heijn die u nu kent is niet langer het kleine
kruidenierswinkeltje uit het Nederlandse Oostzaan.
Toch ervaart u er nog steeds dezelfde authentieke
service en onvervalst winkelplezier.
Er is veel gebeurd sinds de 21-jarige Albert Heijn in 1887 het
kleine kruidenierswinkeltje van zijn vader overnam.
In iets meer dan 130 jaar is Albert Heyn uitgegroeid tot de
supermarkt van en voor ons allemaal.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Albert Heijn gaan persoonlijke service en een
verrassend assortiment hand in hand.
Zij hebben alle producten voor uw dagelijkse
boodschappen in huis : alledaagse artikelen als
toiletpapier, wasmiddel, pampers en groente en fruit.
Albert Heijn is bovendien altijd op zoek naar
interessante, nieuwe producten waarmee zij u kunnen
verrassen.
En al deze bijzondere producten vindt u bij Albert Heijn
aan scherpe prijzen, want zij willen het bijzondere voor
iedereen bereikbaar maken ! Want u wil lekker eten, liefst
ook vers, gezond, gevarieerd en gemakkelijk.
En natuurlijk zonder teveel te betalen, want het leven is al
duur genoeg.

DE VELDBLOEM
WAAR SPORT EN HORECA SAMENKOMEN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
CAFE DE VELDBLOEM
STEVENS PATRICK
BRUGGESTEENWEG 38
8760 MEULEBEKE
051 63 77 03
BTW-NUMMER
BE 0865.380.847
STEVENSPATRICK1958@OUTLOOK.BE

HTTPS://CAFEDEVELDBLOEM.BE

Café De Veldbloem is een gezellig volkscafé waar u
terecht kunt voor zowel een frisse pint als een lekker
gerecht.
Waard Patrick Stevens staat er achter de toog sedert 17
april 2004.
Entertainment tijdens uw bezoek krijgt u er gratis bij met
de verschillende sportevenementen die er te volgen zijn :
van wielrennen tot veldcross tot voetbal en tennis en nog
zoveel meer. Het volkscafé heeft zijn sportieve
achtergrond te danken aan waard Patrick die zelf heel
intensief sport beoefende.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
In café De veldbloem, waar sport en horeca
samenkomen, kunt u terecht voor :
-een frisse pint
-een overheerlijke koffie
-een lekkere hap
-veel sport op televisie, zowel Proximus als Telenet
-clublokaal van heel wat verenigingen
OPENINGSUREN
Maandag : van 16.00 uur tot laatste klant
Dinsdag en donderdag : van 14.00 uur tot laatste klant
Woensdag : gesloten
Vrijdag en zaterdag : van 11.00 uur tot laatste klant
Zondag : van 10.00 uur tot laatste klant
Voor een lekkere hap bij café De Veldbloem doet u er
best aan vooraf te reserveren.

REN0VATIEF
VERBOUWEN BV
TOTAALRENOVATIE
CONTACTGEGEVENS
RENOVATIEF VERBOUWEN BV
BENOOT KOEN
BEVERSESTEENWEG 435
8800 BEVEREN-ROESELARE
0474 55 03 19
INFO@RENOVATIEFVERBOUWEN.BE
WWW.RENOVATIEFVERBOUWEN.BE

BTW – NUMMER:
BE 0653.898.972

VOORSTELLING
Renovatief Verbouwen bv is een creatief en innovatief
bouwbedrijf gespecialiseerd in totaalrenovaties van
rijwoningen, herenhuizen, appartementen en huurwoningen.
Koen Benoot, gepassioneerd door alles wat met bouw,
techniek en innovatie te maken heeft is de drijvende
kracht achter dit bedrijf.
Zijn opdrachtgevers zijn particulieren en investeerders
in vastgoed gelegen in de regio West-Vlaanderen
Hij heeft een hart voor zijn vak en is pas tevreden als u
dat ook bent!
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bent u op zoek naar een verbouwbedrijf gespecialiseerd
in totaalrenovaties ?
Dan wordt Koen Benoot graag uw professionele
aannemer die u bij elke stap persoonlijk begeleidt.
U kunt er terecht voor :
-Totaalrenovaties buitenhuis
Moderniseren of energiezuiniger maken van uw woning,
uw dak vernieuwen, …
-Totaalrenovatie aan- en opbouw
Uitbreiden van uw woning, nieuwe ruimtes creëren
-Totaalrenovatie binnenhuis
Nieuwe badkamer, zolder isoleren, nieuwe keuken, …
-Totaalrenovatie terras en omheining
Tuinomheining plaatsen, terras aanleggen, sfeerverlichting, …

ONTWERPEN EN PROGRAMMEREN VAN
COMPUTERPROGRAMMA’S

CONTACTGEGEVENS
KAMELEONPLUS
BOTERSTRAAT 49 A
8800 ROESELARE
BE0552655421
0473 73 62 08
INFO@KAMELEONPLUS.BE

VOORSTELLING
KameleonPlus is een jong ontwerp- en webbureau.
Een nieuw logo, een nieuwe huisstijl of een nieuwe
website, … hun passie en gedrevenheid zorgen
telkens voor het gewenste resultaat. Zij bieden
persoonlijke service en zij werken volgens een
duidelijk afgesproken proces zodat u op voorhand
perfect weet waar u aan toe bent.
Zij garanderen kwaliteit op alle niveaus.

https://www.kameleonplus.be/

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Laten maken van :
-Website
-Webshop
-Webapplicatie
-Premium hosting met persoonlijke begeleiding
Handige tips over webdesign en e-commerce
OPENINGSUREN
Alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00
tot 17.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Zondag gesloten

SUNDAY
GRAFISCH DESIGN VAN KLEREN

CONTACTGEGEVENS
SUNDAY
CALLENS STEVEN
HOF TER WEZE 5
8800 ROESELARE
051 20 11 98
0472 82 78 05
BE0539 854 587
STEVEN@TEAMSUNDAY.COM
WWW.TEAMSUNDAY.COM

VOORSTELLING
Merchandise Essentials werd in 2013 opgericht en groeide
als kool. Bedrijven als Google, TikTok en Zalando werden
klant, er werken ondertussen bijna 50 mensen bij het
bedrijf en er zijn vestigingen in vijf verschillende landen.
Steven Callens : “We hebben ons vooral gefocust op het
product zelf in de beginjaren. We zochten nieuwe
technologieën, met veel aandacht voor duurzame
materialen en technieken. Eens het productaanbod goed
zat, verschoof de focus van product richting service.
Zo helpen we onder meer bedrijven om op een duurzame
en gestructureerde manier bedrijfsmode in te zetten als
oplossing voor hun belangrijkste HR-, marketing- of salesuitdagingen. Die shift van product naar service heeft er
ook voor gezorgd dat de term merchandise de lading niet
meer dekt”.
Niels Vandecasteele : “We doen zoveel meer dan het
ontwerpen en produceren van merchandise. De
negatieve connotatie die verbonden is met de term
reflecteert ook niet waar het bedrijf voor staat. Daarom
breken we met de naam Merchandise Essentials. Vanaf
nu gaan we verder als Sunday. Daarachter schuilt een
verhaal dat al vanaf dag één onze visie weerspiegelt. Het
is altijd onze bedoeling geweest om kledij te maken die
niet wordt gebruikt om het gras af te rijden of de kamer te
schilderen. Wij willen kledij maken die de mensen willen
dragen op zondag, wanneer ze echt hun zijn.”
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij SUNDAY kan u terecht voor het personaliseren van
bedrijfsmode van hoogwaardige kwaliteit, volledig op
maat gemaakt van uw bedrijf.
Zij creëren een ‘zondag-garderobe’, bedrijfsmode die uw
mensen met trots op zondag dragen.
Als uw merk in iemands zondag kan stappen, zit het voor
altijd in hun hart.

