CARLINE NV
BELGIAN ROYAL CHOCOLATES

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
CARLINE BELGIAN ROYAL
CHOCOLATES NV
ARDOOISESTEENWEG 274
8800 ROESELARE
051 25 09 25
BTW-NUMMER
BE 0434.633.640
INFO@CARLINE.BE
WWW.CARLINE-FLANDERS-CHOCOLATES.BE

Carline Belgian Royal Chocolates nv met als bestuurders
Kristof en Johan Noppe, brengt vernieuwing, verfijning en
vakmanschap samen tot een uniek en veelzijdig
assortiment chocoladeartikelen. Zij besteden de grootste
zorg aan de selectie van grondstoffen waarvan vele voor
hen uniek worden gemaakt.
Pralines worden gemaakt met de keuze van de
belangrijkste grondstof : Belgische chocolade of beter
couverture of dekchocolade. Carline kiest met zorg die
dekchocolades uit die de uiteindelijke smaak van de
pralines gaan bepalen.
Herinnert u zich nog de smaak van echte marsepein uit
uw kinderjaren ? Bij Carline gingen zij op zoek naar die
authentieke onvervalste amandelsmaak voor hun
marsepeinafdeling.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Carline Belgian Roal Chocolates kunt u terecht voor :
-Pralines in ontelbare smaken
-Marsepein : figuren, seizoenfruit, buches
-Chocolade algemeen
-Chocoladefiguren in alle vormen en kleuren
-Truffels
-Confiserie
Bij Carline vindt u chocolade die leuk is om weg te geven
maar nog leuker is om zelf van te genieten.
Ook welkom in hun conceptwinkel ‘Chocoladehuis Sarah
& Julia’ in de Rijselstraat 280 te 8930 Menen.
De pralines van Carline worden gesmaakt tot in China,
Japan en Vietnam.

VERKEST-LESAGE BV
APOTHEEK-DROGISTERIJ

CONTACTGEGEVENS
VERKEST-LESAGE BV
LESAGE SOFIE
BEVERSESTEENWEG 446
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 24 63
BTW-NUMMER
BE 0457.481.593
VERKEST.LESAGE@SKYNET.BE

VOORSTELLING
De alombekende apotheek Verkest in Beveren-Roeselare
werd in maart 1996 omgedoopt tot Apotheek VerkestLesage bv waarbij Sofie Lesage, echtgenoot van Vincent
Verkest, de zaakvoerster werd.
Sofie en haar team medewerkers geven u graag
deskundig advies bij de aankoop van uw
geneesmiddelen.
Apotheek Verkest-Lesage bv is een apotheek met
klemtoon op de ‘zorg’.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Apotheek Verkest-Lesage kunt u terecht voor een zeer
uitgebreid assortiment van :
-klassieke geneesmiddelen
-generische geneesmiddelen : deze geneesmiddelen
hebben dezelfde werkzame stoffen als een ander
merkgeneesmiddel maar worden door een andere
fabrikant dan het bedrijf die het geneesmiddel heeft
ontwikkeld op de markt gebracht
-drogisterij : prijsvriendelijke huisbereidingen
-cosmetica
-niet voorschriftplichtige producten
Uw voordeel
-Klantenkaart
-Bij aankoop van cosmetica : extra stalenpakket

LODE DERUDDER BV
ACTIVITEITEN VAN ADVOCAAT

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
LODE DERUDDER BV
GRYSPEERDTS HOF 19
8800 ROESELARE
051 22 98 46
0475 26 96 58
BE0836463464
LODE@VDVADVOCATEN.BE
WWW.VDVADVOCATEN.BE

Lode Derudder behaalde het diploma van licentiaat in
de rechten aan de KUL (1985) en werd na een eerste
werkervaring in het bedrijfsleven IN 1989 ingeschreven
aan de balie te Kortrijk Lode behaalde in 2004 het
getuigschrift postgraduaat in vennootschapsrecht (VPOOBusiness School) en in 2005 het getuigschrift ‘Expert class
sociaal recht’ (Universiteit Antwerpen Management
School).
Lode is op vandaag advocaat-vennoot van VDVadvocaten te Roeselare.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Binnen het kantoor VDV-advocaten te Roeselare is Lode
actief in diverse rechtsgebieden. U kunt bij hem terecht
voor kwalitatief juridisch advies omtrent :
-Arbeidsrecht
-Handelsrecht
-Algemeen verbintenissenrecht
-en transportrecht in het bijzonder
Lode kunt u best contacteren via VDV-Advocaten :

Henri Horriestraat 44-46
8800 Roeselare
051 23 13 53
lode@vdvadvocaten.be

INTERIEUR &
BINNENSCHRIJNWERK
SOENEN
INTERIEUR & BINNENSCHRIJNWERK

CONTACTGEGEVENS
INTERIEUR & BINNENSCHRIJNWERK SOENEN
SOENEN YOSHI
WIJNENDALESTRAAT 117
8800 BEVEREN-ROESELARE

VOORSTELLING
In maart 2019 startte Yoshi Soenen zijn éénmanszaak
‘Interieur & Binnenschrijnwerk Soenen’ op.
Yoshi specialiseert zich vooral op binnenschrijnwerk.
Ook ander timmerwerk en klein schrijnwerk neemt Yoshi
erbij.

0470 56 08 17
INTERIEURSOENEN@OUTLOOK.BE
BTW-NUMMER
BE 0712 790 444

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Yoshi kunt u dus terecht voor :
-al uw interieurwerken in hout
-vervaardiging van alle houten huishoudelijk meubilair :
-slaapkamermeubelen
-badkamermeubelen
-keukenmeubelen
-zit- en eetkamermeubelen
-dressings
-timmerwerk en klein schrijnwerk
De verbouwingen aan zijn woning in de Wijnendalestraat
117 te Beveren-Roeselare verlopen vlot en binnenkort
nemen Yoshi en zijn partner Alyssa er hun intrek.
Alyssa zal er haar kapsalon ‘Hair by Alyssa’ openen.
Momenteel is zij, gezien de verbouwingswerken, kapster
aan huis.
U kan haar bereiken op haar gsm 0470 12 21 84 of via mail
op kapsalonhairbyalyssa@gmail.com.

J. GOVAERE BV
GROOTHANDEL VOOR SCHOENMAKERIJEN
EN SCHOENWINKELS IN BELGIE

CONTACTGEGEVENS
J. GOVAERE BV
DOMINIEK SAVIOSTRAAT 14
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 24 90 84
CLAUDE.GOVAERE@SKYNET.BE

VOORSTELLING
In de jaren ‘80 startte Johny Govaere met de
groothandel in schoenbenodigdheden.
Intussen staat de tweede generatie klaar en zoon
Claude breidt het aanbod steeds verder uit.
Zij zijn al meer dan 30 jaar officieel Benelux verdeler
van de firma Rubex en officieel verdeler voor België
van de Catalaanse firma TRG Bestnets.
Hun klanten zijn schoenmakerijen, schoenwinkels,
orthopedisten, podologen en hobbyisten.

WWW.GOVAERE-BVBA.BE
BE0465058976

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
-Groothandel in schoenbenodigdheden
-Eigen merk van inlegzolen en lederwaren

VERDUPAK BV
PAPIERWAREN &
VERPAKKINGEN
CONTACTGEGEVENS
VERDUPAK BV
BRUGSESTEENWEG 516
8800 BEVEREN-ROESELARE
Tel. 051 22 98 60
INFO@VERDUPAK.BE
WWW.VERDUPAK.BE

BTW – NUMMER:
BE 0433.033.041

Verdupak is een groothandel in papierwaren en
verpakkingen, gericht op KMO’s en zelfstandigen maar
ook particulieren en verenigingen zijn welkom!
Naast hun zeer uitgebreid gamma (meer dan 15.000
referenties), maken zij het verschil door een snelle en
betrouwbare service.
Dit geldt ook voor kleine hoeveelheden.
U kan heel wat van uit hun assortiment verpakkingen en
papierwaren ook gepersonaliseerd bestellen.
Verdupak zet ook in op eco-vriendelijke verpakkingen in
suikerriet, bio-plastics, papier en karton.
Sinds kort hebben zij in hun gamma ook kristalheldere
ronde slagersbakjes in bio-afbreekbaar PLA.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Heb je nood aan :
-

verpakkingen
papierwaren
drukwerk
seizoendecoratie, linten
disposables : bekers, glazen, bestek, borden, …..
draagtassen, zakjes in papier
etalageartikelen
geschenkkorven, geschenkpapier
banketdozen
placemats

dan moet u bij Verdupak een kijkje gaan nemen en
ontdek het zelf.

MAES
ENERGIE TECHNIEK
SANITAIR INSTALLATEUR
CONTACTGEGEVENS
MAES ENERGIE TECHNIEK
KRUISBOOMMOLENSTRAAT 41
8800 BEVEREN-ROESELARE
Tel. 051 74 63 02
GSM 0475 23 73 34
MAES.ENERGIE.TECHNIEK@SKYNET.BE

BTW – NUMMER:
BE 0440.252.613

VOORSTELLING
Filip Maes, reeds meer dan 30 jaar zaakvoerder van Maes
Energie Techniek bv, is een professionele loodgieter
uit Beveren – Roeselare met volgende bekwaamheden
en specialiteiten :
-installatie en renovatie badkamer
-boiler installeren of vervangen
-centrale verwarming plaatsen of herstellen
-gasleidingen en/of gasaansluiting plaatsen
-kranen installeren of vervangen
-plaatsen van toilet, douche, bad of lavabo
-rioleringswerken
-verwarmingsketel installeren of vervangen
-onderhoud verwarmingsketel
-vloerverwarming plaatsen of vervangen
-warmtepomp installeren of herstellen
-waterleidingen |
-zonneboiler vervangen of herstellen.
Maes Energie Techniek staat altijd voor u klaar !
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Zoekt u een goede vakman voor het vervangen van een
waterkraan, het herstellen van een lek of het onderhoud
van uw cv–ketel ?
Neem dan zeker contact op met Maes Energie Techniek.

HAARDEN DE VOS
VUUR EN INTERIEUR
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
HAARDEN DE VOS
BRUGGESTRAAT 136
8770 INGELMUNSTER
Tel. 051 30 03 74
GSM 0475 32 09 17

INFO@HAARDENDEVOS.BE
WWW.HAARDENDEVOS.BE
BTW – NUMMER:
BE 0675.761.386

Tom en Jelle De Vos leiden het familiebedrijf ‘Haarden De
Vos’ dat al meer dan 40 jaar gespecialiseerd is in haardwanden.
Alle natuursteen en maatkasten worden vervaardigd in
eigen atelier, waardoor maatwerk voor hen standaard is.
Zij leveren totaaloplossingen voor uw interieur met
meubilair op maat.
Vanuit hun ervaring geven zij graag advies, rekening
houdend met uw wensen en budget. Zo komt een fijne
samenwerking tot stand voor uw renovatie- of nieuwbouwproject.
Uw offerte wordt tot in de puntjes uitgewerkt, zodat u niet
voor verrassingen komt te staan.
Voor warmte en gezelligheid hebben zij steeds de
geschikte haard volgens de laatste trends.
In hun assortiment hebben zij volgende haarden:
houthaarden, gashaarden, elektrische haarden, biohaarden en pellethaarden.
Als Cerga-gecertificeerd bedrijf verzekeren zij u een
veilige gasinstallatie, geïnstalleerd volgens de laatste
strenge reglementering.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Houdt u van gezellige warmte of een knetterend haardvuur ?
Neem dan zeker eens contact met Haarden De Vos.
Voor referenties kunt u terecht op hun website.

CHANTAL
DECLERCQ
DIERENARTS KLEINE
HUISDIEREN
CONTACTGEGEVENS
CHANTAL DECLERCQ
STATIONSSTRAAT 11
8830 HOOGLEDE - GITS
Tel. 051 20 93 92
GSM 0497 20 18 30

dierenartsgits@gmail.com
www.dierenartsgits.be
BTW – NUMMER:
BE 0681.295.039

VOORSTELLING
Declercq Chantal heeft een praktijk in Hooglede-Gits als
zelfstandige dierenarts voor kleine huisdieren zoals
honden, katten, kleine dieren, pluimvee en vogels.
Chantal werkt volledig op afspraak om lange wachttijden
te vermijden en om confrontaties tussen verschillende
dieren in de wachtzaal tot een minimum te herleiden.
Op deze manier wordt geen onnodige stress veroorzaakt.
De praktijk beschikt over echografie, gasanesthesie
(verdoving) en microscoop.
De operaties vinden plaats in een daartoe volledig
ingericht operatiekwartier.
De huisdieren ontwaken in kennels met vloerverwarming
en infraroodstraling. De ontwaakruimtes zijn ruim en goed
geventileerd.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bent u op zoek naar een bekwame en ervaren
dierenarts ?
Dan bent u bij Chantal Declercq op het goede adres.
Steeds op afspraak (051 20 93 92) tijdens de week en op
zaterdagvoormiddag. In het weekend is er een
wachtdienst voorzien. Het nummer van de wachtdienst
wordt vermeld op haar antwoordapparaat.

MV AFSLUITINGEN
AFSLUITINGEN
CONTACTGEGEVENS
MV AFSLUITINGEN
MIGUEL VERBEKE
AMBACHTSTRAAT 26
8820 TORHOUT
GSM 0472 24 59 00
INFO@AFSLUITINGENVERBEKE.BE
WWW.AFSLUITINGENVERBEKE.BE
BTW – NUMMER:
BE 0548.787.891

VOORSTELLING
Miguel Verbeke is bedrijfsleider van Afsluitingen Verbeke
uit Torhout dat is gespecialiseerd in de plaatsing van
allerlei soorten omheiningen en poorten in diverse
materialen.
Hij is uw partner zowel voor kleine als grote projecten,
zowel voor privétuinen als voor sport- en bedrijfsterreinen.
Wat ook het doel van de afsluiting is, uw privacy bewaken
of de toegang controleren uit veiligheidsoverwegingen,
bij MV-afsluitingen kunnen zij u deskundig adviseren over
wat voor uw specifieke situatie de beste oplossing is.
Bent u geïnteresseerd in hun aanbod van producten en
diensten, dan komen zij altijd bij u langs, thuis of in uw
zaak, in heel West-Vlaanderen.
Dat laat hen toe om een duidelijk beeld te krijgen van de
omgeving, het doel en ook de omvang van de werken.
In functie daarvan bezorgen zij u binnen de week een
gratis offerte die beantwoordt aan uw wensen en
behoeften.
Ten slotte zorgen zij voor een uiterst vakkundige plaatsing
waar niets op aan te merken valt.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
MV Afsluitingen zorgt voor het leveren en plaatsen van :
-Draadafsluitingen
-Betonpalen
-Kokosschermen
-vaste draadpanelen
-heidematten
-houten afsluitingen,
-Poorten,
-…

