DE BOKSNEUZE
FEESTHUYZ DE STOASJE
CAFE / FEESTZAAL
CONTACTGEGEVENS
DE BOKSNEUZE
FEESTHUYZ DE STOASJE
STATIEPLAATS 8/10
8810 LICHTERVELDE

DE BOKSNEUZE
GSM 0475 95 01 39
vermote.karine@gmail.com
de-boksneuze.eatbu.com

FEESTHUYZ DE STOASJE
GSM 0475 95 01 39
vermote.karine@gmail.com
www.feesthuyzdestoasje.be

VOORSTELLING
In 2007 kochten Filip Vanmoerkerke en Karine Vermote het
toenmalig café Astrid, aan de stationsomgeving van
Lichtervelde.
Filip richtte samen met een vriend, die wat ervaring had in
de bokswereld, het café ‘DE BOKSNEUZE’ en een boksclub
op aan de achterzijde van het café.
Filip en Karine zaten verder niet stil want later werd er ook
naast het café een feestzaal met de naam ‘FEESTHUYZ DE
STOASJE’ geopend.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Houdt u van een knus, gezellig en sfeervol cafeetje met
een vleugje romantiek, dan bent u bij ‘CAFE DE
BOKSNEUZE’ zeker aan het juiste adres.
FEESTHUYZ DE STOASJE is een stijlvolle feestgelegenheid
voor al uw privéfeesten en bedrijfsevenementen. Als het
nu gaat om een babyborrel, receptie of een vergadering
in Feesthuyz De Stoasje, is het verzorgd tot in het kleinste
detail.
In de feestzaal kunt u tot 150 mensen staand of 100
mensen zittend uitnodigen. U kunt ook het terras
integreren in uw feestelijkheden.
Er is ook een industriële keuken die van alle gemak is
voorzien. Behalve de keuken is er ook verdere uitrusting
zoals microgolfoven, koffiezet, afwastafel, ijskast,
diepvries, enz.
Kortom, uw traiteur kan hier onmiddellijk aan de slag en
zal al zijn gerieven vinden.

LOREJAN VOF
ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
AAN KANTOREN + SPORTONDERWIJS

CONTACTGEGEVENS
LOREJAN VOF
DECEUNINCK MARJOLIJN
LUCKER RUBEN
HENRI JONCKHEERESTRAAT 8
8800 BEVEREN-ROESELARE
0496 64 68 08
LUCKERRUBEN@HOTMAIL.COM
BE 0750 873 634

VOORSTELLING
Op 22 juli 2020 startte Marjolijn Deceuninck LOREJAN VOF
op.
Als zaakvoerder is haar doel het verlenen van
administratieve diensten aan kantoren.
Op 1 februari 2021 stapte Ruben Lucker in de zaak als
bestuurder en zijn taak is hoofdzakelijk gericht op sport- en
recreatieonderwijs.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij LOREJAN VOF kunt u terecht voor :
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren zoals
- Het verlenen van advies en praktische hulp in verband
met public relations en communicatie
- Algemene audit-activiteiten
- Diverse administratieve activiteiten
- Kopiëren, documentvoorbereiding en andere
gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
-Sport- en recreatieonderwijs
- Het geven van sportopleidingen
- Het geven van lessen en cursussen in diverse
sportdisciplines
- Begeleiden van activiteiten van sportinstructeurs,
sportleraars en beroepstrainers
- Het analyseren van wedstrijden om er vervolgens
betere tactieken uit te bepalen
- Opleiding en animatie op het gebied van spelen

RESTAURATIEWERKEN
GEERT CARRON BV
RESTAURATIEWERKEN

CONTACTGEGEVENS
RESTAURATIEWERKEN
GEERT CARRON BV
CARRON GEERT
DUIVIGESTRAAT 42
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 20 99 25
0478 49 18 34
GEERTCARRON1@GMAIL.COM
BTW : BE 0469 157 425

VOORSTELLING

Geert Carron leerde de aannemersstiel kennen,
samen met zijn broer Philip, bij het bouwbedrijf van
hun vader Marcel Carron.
Na enkele tijd voor hun vader te hebben gewerkt
besloten Geert en Philip zelfstandig te worden en
richtten hun vennootschap Gebroeders Carron op.
Eind 1999 splitsten hun wegen en richtten zij beiden
hun eigen vennootschap op.
Philip concentreerde zich vooral op de nieuwbouw
van woningen en appartementen terwijl Geert zich
meer specialiseerde op de renovatie van woningen
en op dakwerken.
Geert staat garant voor kwaliteit en vakmanschap.
De tevredenheid van zijn klanten staat hoog in zijn
vaandel.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?

Bij Geert kunt u terecht voor alle renovatiewerken aan uw gebouwen :
-dakwerken
-vloeren en wandbetegeling
-optrekken van bijgebouwen
-hermetselen schoorstenen
-herstellen stormschade
-overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CARWASH SHARKS
AUTOWASSTRAAT

VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
STRAGIER ANDRE BV
CARWASH SHARKS
BRUGGESTRAAT 257
8770 INGELMUNSTER
051 48 90 06
CARWASH-SHARKS@TELENET.BE
WWW.CARWASH-SHARKS.BE
BTW : BE 0430 745 920

Sven Heyman, Siska Stragier en André Stragier zijn de
zaakvoerders van Stragier André bv.
De voornaamste activiteiten van de vennootschap,
eerder garage, werden gewijzigd en men startte
onder andere met Carwash SharkS. Daarnaast is er
ook nog een Total tankstation met bediening.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

Bij Carwash SharkS vindt u :
-een benzinestation met bediening
-een automatische carwash
-stofzuigen
-interieurreiniging
-dieptereiniging
-simoniseren
-polieren
-telefoonkaarten
-spaarkaarten
-cadeaubonnen
-frisdranken en snoepgoed.
U bent er van harte welkom op :
-maandag : van 13.00 tot 18.30 uur
-dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag :
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.30 uur
-zaterdag : doorlopend van 8.00 tot 17.30 uur
-zon- en feestdagen : gesloten

RUDY HIMBRECHT
ALLE DAK- EN ZINKWERKEN

VOORSTELLING
HIMBRECHT RUDY
VLASBLOEMSTRAAT 4
8850 ARDOOIE
0475 91 18 45
BTW : BE 0719 467 014
RUDY.HIMBRECHT@GMAIL.COM

Als in Beveren en omgeving de naam Himbrecht
weerklinkt denkt men meteen aan ‘dakwerken’.
Ook Rudy is telg van de familie Himbrecht en is sedert
jaar en dag zelfstandig dakwerker.
Hij is een ervaren vakman waar u uw geplande
werken met gerust gemoed kan aan toevertrouwen.
Rudy staat voor kwaliteit en vakwerk dit tot
tevredenheid van zijn vele klanten.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Rudy kunt u terecht voor volgende werken voor
zowel nieuwbouw als verbouwing :
-Dakwerken
-Zinkwerken
-Roofingwerken
-Gevelbekleding
-Isolatiewerken
-Schrijnwerk
-Gevelreiniging
-Waterdichtingswerken van muren
-Uitvoeren van metselwerken en voegwerken
Aarzel niet met hem contact op te nemen !

DE SCHOENKLINIEK
AMBACHTELIJKE
SCHOENHERSTELLER
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
WALLENSTRAAT 50
8800 ROESELARE
VANAF APRIL / MEI 2022
HOOGLEEDSESTEENWEG 263a
8800 ROESELARE
TEL.: 051 22 99 12

www.deschoenkliniek.be
info@deschoenkliniek.be
BE 0523 859 485

Zeg niet zomaar schoenmakerij tegen ‘DE SCHOENKLINIEK’.
Jourdan Govaere, Delphine Bekaert en hun team herstellen
uw schoenen, handtassen, riemen en alle lederwaren terug
als nieuw. Slippers, pantoffels, sandalen, pumps of klassieke
herenschoenen, elk paar wordt door ‘DE SCHOENKLINIEK’
tot in de puntjes hersteld en verzorgd. Kleine herstellingen
of nieuwe zolen en hakken, ze doen het allemaal.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
In de winkel in Roeselare vindt u alles om uw schoenen te
onderhouden. Schoenen van de merken Van Bommel,
Church, Ambiorix, … zijn vaak een dure aankoop en u
wenst er dan ook zo lang mogelijk van te genieten.
Daarom is een juiste herstelling en een goed onderhoud
van groot belang.
Bij ‘DE SCHOENKLINIEK’ vindt u meer dan 300 verschillende
soorten veters, schoenpoets in alle kleuren, inlegzolen voor
elke voet, sprays en smeermiddelen om schoenen in
topconditie te houden.
Ook uw salon of het lederen interieur van uw wagen
verdient het juist onderhoud. Hiervoor vindt u bij
‘DE SCHOENKLINIEK’ de juiste producten.
Daarnaast vindt u bij ‘DE SCHOENKLINIEK’ ook sleutels,
nummerplaten en graveringen.
Is Roeselare net iets te ver?
Werk dan met hun ‘Online hersteldienst’. Stuur de
schoenen op en zij herstellen die. Eénmaal klaar dan
worden ze opgestuurd binnen de 10 dagen.
Klik door naar ‘Online hersteldienst’ voor meer info.
N.B.: ‘DE SCHOENKLINIEK’ verhuist naar een nieuw pand
in de Hoogleedsesteenweg 263a - 8800 Roeselare en is
beschikbaar in april / mei 2022.

OKAY ROESELARE
BUURTSUPERMARKT

VOORSTELLING
Okay is de praktische buurtsupermarkt waar u snel,
goedkoop en makkelijk uw boodschappen doet.
CONTACTGEGEVENS
OKAY ROESELARE
BEVERSESTEENWEG 202
8800 ROESELARE
051 22 21 93
WWW.OKAY.BE

Vraag gratis een Xtra kaart aan voor alle voordelen
bij Okay.
Op dezelfde locatie vindt u ook Dats 24 en
Dreambaby.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Waarom kiezen voor OKay ?
Snel
Bij Okay vindt u een ruim aanbod op een compacte
oppervlakte. Zo doet u vlot en efficiënt uw dagelijkse
boodschappen. De winkel is goed bereikbaar en u
vindt er snel een parkeerplaats.
Goedkoop
Okay garandeert u service en kwaliteit voor de
laagste prijzen in de buurt.
Makkelijk
De winkel is overzichtelijk ingericht zodat u alle
producten snel terugvindt. Dankzij de handige
recepten uit hun folder krijgt u veel inspiratie en
tovert u moeiteloos een lekkere maaltijd op tafel.
Openingsuren
Van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot
19.30 uur.

VANDEN BULCKE
WIJNHUIS
CONTACTGEGEVENS
Hugo Verrieststraat 96
8800 ROESELARE
TEL. 051 22 47 55
www.wijnhuisvandenbulcke.be
info@wijnhuisvandenbulcke.be
BTW BE 0546 605 490

VOORSTELLING
‘Wijnhuis Vanden Bulcke’ heeft ruim een halve eeuw
ervaring met import en distributie van wijnen. Met sommige
wijndomeinen werken zij al meer dan 40 jaar samen zodat
ze met hun tijd mee konden evolueren.
Anderen werden vervangen door nieuwe ontdekkingen,
zodat het assortiment vandaag meer dan actueel is.
Zij selecteren de meeste wijnen in de drie grote wijnlanden
- Frankrijk, Italië en Spanje - samen goed voor meer dan de
helft van de wereldproductie. Boeiende aanvullingen
komen uit o.m. Oostenrijk, Duitsland, Portugal, Chili en
Argentinië.
Daarbij is ‘Wijnhuis Vanden Bulcke’ steeds op zoek
naar authentieke, lokale druivensoorten, waarvan zij er
vandaag meer dan honderd in hun assortiment hebben.
De meeste wijnen zijn afkomstig van kleine tot
middelgrote familiale domeinen, die zo natuurlijk mogelijk
werken. Bij sommige vertaalt zich dat in een bio- of
biodynamisch label, anderen kiezen voor hun eigen manier
van werken.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Ben je een wijnliefhebber en bent u op zoek naar
specifieke wijnen? ‘Wijnhuis Vanden Bulcke’ kan u steeds
een passende wijn voor elk gerecht of gelegenheid
voorstellen.
Naast wijnen kan u bij ‘Wijnhuis Vanden Bulcke’ ook een
select aanbod schuimwijnen en Champagne, porto van
Quinta do Noval, sterke dranken (Gin, Whisky, Cognac, …),
olie en wijnazijn vinden.
Ook voor uiterst verzorgde geschenkverpakkingen bent u
bij ‘Wijnhuis Vanden Bulcke’ aan het juiste adres.

‘T KONINGSHOF
KROEG - FEESTZAAL

VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
’T KONINGSHOF
BISSEGEMPLAATS 7
8501 BISSEGEM
0498 37 35 00
JELDRIK@KROEGKONINGSHOF.BE
WWW.KROEGKONINGSHOF.BE

’t Koningshof heet u van harte welkom onder de
kerktoren te Bissegem. Het is een gezellige kroeg met
kleine spijs en grote drank, vriendelijk volk voor en
achter de toog en een feestzaal voor allerhande
evenementen.
Nieuw veilig en volledig windproof terras.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?

Even verpozen tijdens een fietstochtje door de
Leiestreek ?
Of een gezellige babbel met gelijkgestemden in een
ongedwongen sfeer ?
Of toch liever een spelletje biljart of vogelpik met
maten ?
Met hun uitgebreide bierkaart, heerlijke cocktails en
smakelijke hapjes komt iedereen zeker aan zijn
trekken in ’t Koningshof.
Verhuur van feestzaal :
80 m² – 80 personen zittend of 200 staand
Formules :
-Doe het zelf
-Laat u bedienen
Openingsuren :
Maandag en woensdag gesloten
Dinsdag van 9.30 uur tot 14.00 uur
Donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 00.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 00.00 uur
Zondag van 9.30 uur tot 00.00 uur

