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Ook adverteren
in ons schoolblad?

Neem vrijblijvend contact op met Johan Buyse
voor meer informatie en tarieven:

johan.buyse@sint-michiel.be

Groepspraktijk
Vande Moortel Nancy

Izegemseaardeweg 11
8800 Beveren-Roeselare

Tel. 051 20 21 00
Gsm 0494 46 56 71

www.kine-beveren-roeselare.be
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Yves
Streekbieren

met oog voor detail interieur • exterieur • gordijnen

Kristof Leterme • Brouckhof-oost 6 • 8980 Passendale • 0477/21.20.26

info@decoratie-leterme.be • www.decoratie-leterme.be

SchiLder- en decoratiewerKen
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Wens je ook volledig geïnformeerd te  

worden omtrent het nut van  

zonnepanelen, dan kan je geheel  

vrijblijvend contact openemen.  

We helpen je graag heel wat  
besparen op uw energiefactuur.

Contacteer ons geheel vrijblijvend.

Ingenieur Geert Van Pottelberghe

Veldmolenstraat 8 | Rumbeke

Tel. 0474 85 08 61 | info@energyathome.eu

www.energyathome.eu

Zonnepanelen...
Uw slimste investering!
Energy@home is een jong en dynamisch bedrijf. 

Alle onze medewerkers kunnen bogen op een lange, 

individuele expertise in de installatie van zonnepa-

nelen, zowel bij industriële als particuliere toepas-

singen, in nieuwbouw én renovatie. De bundeling van 

zoveel kennis is zeldzaam in de sector en biedt ons 

heel wat competitieve voordelen.

Wij bekijken elk project afzonderlijk en kiezen de 

meest geschikte oplossing voor uw situatie. Hierbij 

staat steeds de klant centraal en wordt er gekeken 

naar het bereiken van een zo’n optimaal mogelijke 

investering.

- totaalaanpak, van studie tot eindafwerking
- heel betaalbaar
- geen voorschotfacturen
- bewezen rendement

 

advertentie 190x135.indd   1 26/11/2015   17:34:17

REISBUREAU BVBA

President Kennedypark 4B · Kortrijk · T +32 (0)56 50 55 60 · info@votquenne.be
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www.atouchofhome.be

CHRISTMAS 
SALES

KOOPZONDAGEN
11 en 18 december | 10u-18u

LAST-MINUTES 
22 en 23 december | 10u-18u

VERY LAST-MINUTE 
24 december | 10u-17u

HET JAAR ROND...
Elke woensdag | 17 - 20u

WELKOM IN ONZE WINKEL
Koolskampstraat 20A | 8830 Gits

DECORATIE OP MAAT
WINKEL & WEBSHOP
WORKSHOPS & EVENTS
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Vind je mooiste kerstgeschenk....

WORKSHOPS & EVENTS

A TOUCH OF HOME
www.atouchofhome.be

Els Haelewyn
T. 0473 39 25 23 
els@atouchofhome.be

Koolskampstraat 20a | 8830 Gits
BTW BE 0597.902.159

Zin om zelf creatief aan de slag te gaan? Dat 
kan! Gedurende het ganse jaar zijn er tal van 

workshops voor jong en oud, waarin we met oude 
en nieuwe materialen verrassend mooie decoratie 

maken om je huis nog warmer en gezelliger te maken.

Blijf op de hoogte van workshops, events en 
onze collectie!

Volg ons op facebook 
Schrijf je in op de nieuwsbrief via de website

Voor bedrijven, verenigingen of gewoon voor een groep vrien-
dinnen is een workshop op maat zeker mogelijk. Wil je rond een 

bepaalde datum of een specifiek thema werken, aarzel niet om je 
vraag te stellen!

Ook privé-verkoopmomenten bij jou of bij mij thuis zijn mogelijk. 
Voor de voorwaarden neem je best geheel vrijblijvend contact. 

Niets zo plezant als een themafeestje! 
Van “pretty in pink” over “wedding fever” tot “oud 

maar niet versleten!”... Je kan het zo gek niet be-
denken of wij zorgen voor de gepaste decora-

tie en aankleding van de zaal. Zo maken we 
van jouw themaparty al een succes nog 

voor ze begint! 
De rest is aan jou…

DECORATIE OP MAAT

Ben je op zoek naar een 
leuke workout met  

snel resultaat? 

Dan is Spinning® zeker en 
vast iets voor jou!

Regina Wautersweg 8 - 8800 Roeselare - Beveren
www.purecycling.be - info@purecycling.be

COME AND ENJOY THE SPINNING® EXPERIENCE! 

GRATIS PROEFLES voor iedereen! 
Reserveer tijdig uw les!

Spin®, Spinner® and Spinning® are registered trademarks of Mad Dogg Athletics, Inc.

Heirweg 20 - 8800 Roeselare
Tel. 051 20 35 41

www.legerstockdebackere.be

D E B A C K E R E
legerstock en kantoormeubelen

Beversesteenweg 581C - 8800 Roeselare

GRUYAERT Stefaan

051/74.61.22   0486/92.38.88
gruyaert.stefaan@telenet.be

Electriciteit - Sanitair - Verwarming
(Nieuwbouw & Verbouwingen)
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