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GEEN FYSIEKE 
BEURS? 
NIET GETREURD!
Met deze beurskrant komen we naar 
jouw zaak en verrassen we jou met een 
nieuwe ervaring! 

8 weken lang kan jij van fantastische 
promoties genieten in combinatie 
met interviews en artikels over onze 
zoetwaren. 
                                                                 

PLUSpromos
@home
ONS PLUS-EVENT KOMT VAN 24 AUGUSTUS 
TOT EN MET 16 OKTOBER 2020 NAAR JOU TOE!
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GRATISGRATIS

zie blz. 36

BESTEL SNEL 
EN ONTVANG 
EEN GRATIS 
STALENBOX!

WIN!
zie blz. 62 & 68

zie blz. 68

DE ACTIES STAPELEN 
ZICH OP IN DEZE KRANT!
Bestellen kan super eenvoudig 24 op 24 
en 7 op 7 via onze webshop. 

Verspreid jouw beursbestellingen over maar liefst  
8 leveringsperiodes: minder risico en meer speling 
om slim aan beurscondities te bestellen! 

zie blz. 61



Caroline Moerman en Tom Ameel blikken terug op een 
bewogen jaar: “Nu willen we full speed vooruit!”
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Bestel aan beurscondities, 
van bij je thuis!

61 HOE BESTELLEN? 
61 LEVERPERIODES 
62 SPAARACTIE  
68 TOMBOLA  

NOG GEEN LOGIN OP ONZE WEBSHOP?
Vul ons contactformulier in op www.ameelcandyworld.be 
en wij sturen jouw login door!  zie ook blz. 61

MEER DAN OOIT 
ZETTEN WE VERDER IN 
OP INNOVATIE 
EN DIGITALISERING. 

EN DIT DOEN WE
MET 100% FOCUS 
OP HET BETER HELPEN 
VAN ONZE KLANTEN.

Tom, Christ en Wilfried,
Ameel Candy World, 
jouw groothandel in zoetwaren en frisdrank

1 mei 1999
Onze oprichter Wilfried Ameel stapt uit de 
groepering Lekkerland, sticht Ameel Candy 
World en kiest voor totale onafhankelijkheid. 
Niemand geloofde in Wilfrieds kansen. Ameel 
Candy World was gedoemd te mislukken. 
Vandaag, na 20 jaar lang keihard werken met 
schitterende mensen, staan Wilfried en Ameel 
Candy World er nog.

14 juli 2019
Onze zaakvoerder Tom Ameel wordt tijdens 
zijn wekelijkse looptraining getroffen door 
een hartaanval. Na 48 uur in een coma gelegen 
te hebben, opent Tom op miraculeuze wijze 
zijn ogen en kruipt hij door het oog van de 
naald. 
Vandaag, 1 jaar lang keihard revalideren later, 
staat Tom er nog.

17 maart 2020
Onze waarnemend CEO en boegbeeld 
Christ Suply staat voor de grootste uitdaging 
uit zijn carrière. Covid 19 legt ons land plat. 
Ameel Candy World wordt recht in het hart 
getroffen. De toekomst is onzeker. 
Vandaag, 5 horrormaanden later, staan we 
er nog.
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 4  fabrikanten kijken vooruit.

8  VERSLAAFD AAN POEPKES
 Onze snoepadviseur Hans is grote Lollywood-fan!

9  DE ALL TIME FAVORITES 
 VAN FRANS
 Uit ons Chocola Amore assortiment pikt snoepadviseur 
 Frans zijn 5 favorieten aller tijden.
 
11  3 KLANTEN 
 OVER TRADITIONALS
 “Ze zijn zo lekker!”  Onze klanten aan het woord...

18  OP BEZOEK BIJ JORIS
 We bezochten de Belgische suikerbakkerij van Joris en 
 ontdekten er hoe hun snoepjes gemaakt worden.

22 SWEET TIME MET TIJE VAN VIDAL
 Ananas- en dolfijnvorm maar ook in de vorm van kippenpootjes 
 en minivingers, je kan het zo gek niet bedenken!

24  FACELIFT VOOR 
 GROOTSTE SNOEP-
 WINKEL BELGIE
 “Het is simpeler en beter onder controle te houden.”
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 EN SVEN ALGOET 
 AAN HET WOORD
 Suikervrije chocolade is booming!

29 RODE HAMERS
 Een lolly gemaakt door echte confiseurs voor echte kenners.

63  ONLINE TIPS, TRICKS EN 
 TRENDS VOOR WINKELIERS
 “Starten kan je vandaag nog én volhouden   
 is dé clue van het verhaal.”

64  GUILLAUME BLIKT TERUG 
 OP LOGISTIEK 
 TRANFORMATIEJAAR
 “Niet zonder slag of stoot, maar dit heeft me gevormd.”

66  WIJ KIJKEN DE TOEKOMST 
 POSITIEF TEGEMOET
 Een dubbelinterview met Tom en Caroline over het 
 horrorjaar, work life balance en hun toekomst bij 
 Ameel Candy World.
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“Twijfel niet om je smartphone te nemen.” Jim Bogaert over 
het nut van social media voor winkeliers.

“Veel mensen denken op vandaag nog steeds dat ons bedrijf 
Lollywood heet, maar niets is minder waar.” Mede dankzij 
Guillaume Reynaert loopt onze logistiek op wieltjes.

“Wie is er nu niet verlekkerd op truffels?” Snoepadviseurs 
Hans Lema en Frans Hellinckx over hun zoete favorieten.
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WAT NA CORONA?
4 FABRIKANTEN KIJKEN VOORUIT!

ONZE EIGEN MERKEN
blz. 5-12
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HOE ZAL HET CONSUMPTIE-GEDRAG 
VAN DE CONSUMENT NA CORONA 
VERANDEREN?
“Door de blijvende social distancing zal de 
consument niet zomaar terug gaan naar het 
gedrag van voor de crisis. Stap voor stap wordt 
de crisis voelbaar in de portemonnee, wat 
leidt tot downtrading. Het nieuwe normaal 
zal te maken krijgen met een prijsbewustere 
consument met meer aandacht voor lokaal.” 

“Verder is er een belangrijke rol voor veiligheid, 
en blijft de focus liggen op thuis genieten. 
Dit zal leiden tot een beperktere buitenshuis 
consumptie en blijvende vraag naar online 
(food)shoppen.”
 
ZIJN ER BEPAALDE TRENDS OP KOMST 
IN 2021 WAAR ELKE WINKELIER 
REKENING MEE MOET HOUDEN?
“De economie komt sterk onder druk te 
staan in 2021. Uit voorgaande crises blijkt dat 
economische krimp leidt tot downtraden. 
Luxe zoekt men op andere plekken dan enkel 
buitenshuis, de consument zal sneller kiezen 
voor goedkopere opties. Dit geeft kansen 
voor fastfood en de bezorgmarkt, maar 
grote uitdagingen voor bijvoorbeeld luxe 
restaurants en catering.”
 
HOE VERTAALT HET POST CORONA-
TIJDPERK ZICH IN NIEUWE 
PRODUCTEN?
“De behoefte aan gemak en genieten verdwijnt 
niet zomaar. Echter zal de consument voor de 
invulling van deze behoeftes wel op zoek gaan 
naar goedkopere oplossingen. Verder kan daar 
de behoefte aan veiligheid gecombineerd 

met een dubbel 
gevoel over 
duurzaamheid 
aan worden 
toegevoegd. 
We vinden 
duurzaamheid 
b e l a n g r i j k , 
maar willen niet 
inboeten op 
veiligheid of te 
veel geld hieraan 
u i t g e v e n . 
Nieuwe pro-
ducten zullen dus 
moeten voldoen 

aan deze maatstaven; voorbeelden vanuit 
HARIBO zijn Candy Cups (inspelend op gemak/
hygiëne) & Portieverpakkingen (inspelend op 
hygiene/veiligheid).”

ZULLEN JULLIE PRODUCTEN (FORS) 
DUURDER WORDEN DOOR DE CORONA 
CRISIS EN ZO JA WORDT DIT DAN 
GECOMPENSEERD DOOR STERKERE 
PROMOTIES?
“Onze producten zijn niet duurder geworden 
door de coronacrisis, maar wel door de 
stijgende gelatine-prijs. Dit heeft echter geen 
invloed op onze promostrategie. Ons inziens 
is de consument voorzichtiger geworden 
en koopt hij alleen het hoogst nodige.”  

“Corona heeft een impact gehad en heeft nog 
steeds een impact op de koopkracht. “ 
 
VEEL GROTE EVENEMENTEN GINGEN 
NIET DOOR DIE NORMAAL EEN 
BOOST GEVEN AAN DE VERKOOP EN 
WAAR HEEL WAT PRODUCTEN VOOR 
GEPLAND WAREN. HOE ZAL DAT 
KOMEND JAAR AANGEPAKT WORDEN?
“Wij zullen volgend jaar zoals steeds een 
beperkt thematisch assortiment spelen binnen 
OOH (Out Of Home).”

Tarik van Gils
Channel Development Manager BENE

HARIBO

Michel Nachtegaele
Key Account Manager IC

 MONDELEZ

Geoffroy Beaujean
Sales Director Belux

PEPSICO

Michiel Bleys
Commercieel Directeur OOH

UNILEVER

HOE ZAL HET CONSUMPTIE-GEDRAG 
VAN DE CONSUMENT NA CORONA 
VERANDEREN?
“Tijdens de Corona lockdown zagen we een shift 
in de aandachtspunten van onze consumenten, 
zoals thuis samen koken en bakken, wat meer 
snacken en apero’s, sociale afstand, gezondheid 
en minder vrijheid. Maar studies toonden 
ook een 
ve r a n d e r i n g 
in prioriteiten, 
zoals gezond-
heid en finan-
ciën. Hierdoor 
zagen we 
een mix van 
prijsgerichte 
consumenten 
(die op zoek 
zijn naar 
waarde voor geld) en kwaliteitsgerichte con-
sumenten (die veel meer belang zijn gaan 
hechten aan kwaliteit, lokale producten en 
hun gezondheid). Hoewel de prijs tijdens de 
lockdown minder belangrijk was voor het 
winkelend publiek, verwachten we na Corona 
een grotere prijsgevoeligheid, voornamelijk 
voor de consumenten die een financële 
impact hebben ondervonden door de crisis.  
We zien ook dat er nieuwe gewoontes zijn 
ontstaan, mensen gebruiken onze producten 
veel meer thuis en zijn bijvoorbeeld aan het 
koken en bakken geslagen. Veel van onze 
producten passen in deze laatste gewoonte, 
en via onze communicatiekanalen geven 
we onze consumenten ook ideeën om met 
onze producten aan de slag te gaan (vb. Côte 
d’Or, Philadelphia, Oreo, ...). De crisis heeft 
gezorgd voor een snellere digitale evolutie; 
zo worden on-line platformen en online-
shopping steeds meer ingeburgerd – vooral 
voor droge voeding, drank, voeding in blik. 
Daarnaast shoppen de consumenten ook 
graag in hun nabijgelegen en lokale winkels 
(dichtbij huis, minder lange wachtrijen, snellere 
shopping trips, sociaal contact). Tijdens de 
lockdown nam de winkelfrequentie af met 
ongeveer 10% (in België), terwijl de uitgaven 
per winkelbezoek omhoog gingen met zo’n 20-
25%. En omdat meer mensen van thuis werkten, 
gingen meer consumenten door de week hun 
inkopen doen, in plaats van op zaterdag. De 
komende weken en na de crisis kan een lagere 
winkelfrequentie worden verwacht, gedreven 
door veiligheidsmaatregelen op het gebied van 
gezondheid. Consumenten bereiden zich meer 
van tevoren voor op 
hun shoppingtrip 
(met een bood-
schappenlijstje) en 
gaan liever in de 
winkel voor grote 
boodschappen dan 
meerdere keren per 
week in de winkel voor 
kleine boodschappen. 
Visibiliteit in-store is 
daarom belangrijk. 
Consumenten grijpen ook naar hun 
vertrouwde merken, nog meer dan anders.  
We verwachten dat deze trends ook na Corona 
een rol zullen blijven spelen. Nu we terug naar 
het nieuwe normaal gaan, zien we slechts 
weinig veranderingen. Behalve dat FMCG sales 
in supermarkten terug begint af te nemen door 
de heropening van grenzen & horeca. 
De vraag zal zijn hoe dit de komende weken 
zal evolueren en dat is moeilijk in te schatten. 
Alles zal ook afhangen van hoe het virus zich 
zal evolueren en wat de impact zal zijn op de 
economie.”
 
ZIJN ER BEPAALDE TRENDS OP KOMST 
IN 2021 WAAR ELKE WINKELIER 
REKENING MEE MOET HOUDEN?
“Shoppers en consumenten zullen zich blijven 
focussen op gezondheid en hygiëne in de 
winkels. Vertrouwen en kwaliteit zullen nog 

belangrijker worden, naarmate de consument 
meer zekerheid wil dat de producten die hij 
koopt geen risico’s met zich meebrengen. 
Consumenten zullen nog meer op zoek gaan 
naar producten met een lokale oorsprong. 
De crisis zal de technologische adoptie van 
de consument versnellen: bijvoorbeeld de 
overstap van fysieke winkels naar online 

platforms & online winkelen wordt 
de ingebedde toekomstige realiteit.  
Aandacht voor het milieu blijft hier 
ook belangrijk, en dat is ook zo voor 
Mondelez International. Dit doen we 
door onze ecologische voetafdruk 
te verminderen en duurzame 
landbouw te bevorderen. We 
pakken ook klimaatverandering en 
ontbossing aan, samen met andere 
issues in onze toeleveringsketen. 
Onze kernprogramma’s, Cocoa Life 

en Harmony, helpen boeren hun ecologische 
voetafdruk te verminderen en beter bestand te 
worden tegen klimaatverandering. En we willen 
onze snacks met minder CO2, energie, water en 
afval maken, in een veilige werkomgeving. We 
gebruiken verpakkingsmateriaal dat met zo 
min mogelijk materiaal toch doeltreffend is en 
de versheid van de producten beschermt en 
we blijven zoeken naar manieren om minder 
verpakking te gebruiken, alsook onze CO2 
uitstoot en voedselverspilling te beperken. 
Wereldwijd hebben we al 59.6k metrische 
ton verpakkingsmateriaal verminderd, in 
Europa is bijna 95% van onze verpakkingen 
recycleerbaar of recycleerklaar. Zo heeft 
Philadelphia zonet aangekondigd om vanaf 
2022 minstens 5% gerecycleerd plastic te 
gebruiken in hun verpakking, via een nieuwe 
technologie.”
 
HOE VERTAALT HET POST CORONA-
TIJDPERK ZICH IN NIEUWE 
PRODUCTEN?
“Bij Mondelez International is product-innovatie 
nog steeds van groot belang. We willen de 
behoeften van onze consumenten blijven 
beantwoorden, en zijn continu aan het kijken of 
we kunnen innoveren met onze producten. Dit 
zal niet anders zijn post-corona lockdown. We 
houden hierbij uiteraard rekening met de trends 
op de markt.”

VEEL GROTE EVENEMENTEN GINGEN NIET 
DOOR DIE NORMAAL EEN BOOST GEVEN 
AAN DE VERKOOP EN WAAR HEEL WAT 
PRODUCTEN VOOR GEPLAND WAREN. 

HOE ZAL DAT KOMEND 
JAAR AANGEPAKT 
WORDEN?
“Dat klopt, en ook 
voor Côte d’Or zal de 
verwachte omzetgroei 
niet plaatsvinden door het 
uitstel van Euro 2020. Onze 
promotionele campagne 
met de goodies zal niet 
gelanceerd worden. Maar we 
verwachten dit in te halen.  

Als trotse partner van de Rode Duivels 
ontwierpen we bij Côte d’Or speciale 
verpakkingen die al in volle productie waren 
toen de corona-crisis uitbrak. Toen het uitstel van 
de voetbaltoernooien werd bevestigd, kwamen 
onze verpakkingen net in de winkelrekken. De 
reeds gebruikte verpakkingen vernietigen? 
Absoluut niet! Niet alleen zou het een enorme 
verspilling van voedsel en verpakkingen zijn 
- echte supporters laten te allen tijde zien 
dat ze als één man/vrouw achter de Rode 
Duivels blijven staan. Deze verpakkingen zijn 
dus echt limited editions, want we zijn al in 
de fabriek terug overgestapt op de reguliere 
verpakkingen. We hebben een driejarig 
partnerschap ondertekend en we werken hand 
in hand met de federatie om te zien hoe we 
hiervan terug kunnen komen volgend jaar. Veel 
zal uiteraard afhangen van hoe de corona crisis 
verder evolueert.”

HOE ZAL HET CONSUMPTIE-GEDRAG 
VAN DE CONSUMENT NA CORONA 
VERANDEREN?
“Tijdens de Coronacrisis zagen we een sterke 
toename in het gebruik van E-commerce door 
consumenten. Het is zeer waarschijnlijk dat 
deze stijging na de crisis zal afnemen en dat 
dit –voorlopig althans - niet behoort tot ‘het 
nieuwe normaal’. Daartegenover denken wij 
wel dat het thuiswerken van consumenten 
na de crisis zal  aanhouden of zelfs toeneemt 
wat een negatieve impact zal hebben op 
het reis- en werkplekkanaal.  Uit onze laatste 
vragenlijst onder consumenten blijkt ook dat 
een groot deel van de consumenten er weinig 
vertrouwen in heeft  dat de economie zich snel 
zal  herstellen. Dit zal zeker invloed hebben 
op het consumptiegedrag na de crisis. Een 
andere belangrijke factor, zeker in publieke 
omgevingen, is de hygiëne en het houden van 
afstand. “ 

ZIJN ER BEPAALDE TRENDS OP KOMST 
IN 2021 WAAR ELKE WINKELIER 
REKENING MEE MOET HOUDEN?
“Hoewel het online shoppen waarschijnlijk 
zal afnemen in 2021 gaan we er toch van uit 
dat het online kopen van levensmiddelen 
populair blijft bij de consumenten na de crisis. 
De toename van online boodschappen tijdens 
corona is veelal gedreven door het gemak 
en de veiligheid. Deze twee factoren zullen 
nog wel even actueel blijven. En van de extra 
aandacht voor hygiëne, verwachten wij ook 
dat deze nog aan blijft houden. “

HOE VERTAALT HET POST CORONA-
TIJDPERK ZICH IN NIEUWE 
PRODUCTEN?
“Voor het coronatijdperk was de omslag naar 
bio/lokaal/gezond reeds ingezet. Ik denk dat 
deze stap algemeen versneld zal doorgevoerd 
worden in het post-corona tijdperk. Dit zal ook 
zichtbaar zijn in de innovaties. “

ZULLEN JULLIE PRODUCTEN (FORS) 
DUURDER WORDEN DOOR DE CORONA 
CRISIS EN ZO JA WORDT DIT DAN 
GECOMPENSEERD DOOR STERKERE 
PROMOTIES?
“Het is moeilijk te voorspellen hoe dit alles 
zich zal ontwikkelen en hoe de diverse 
kanalen deze tijd doorkomen. Prijzen worden 
uiteindelijk gezet door de ondernemers.”

VEEL GROTE EVENEMENTEN GINGEN 
NIET DOOR DIE NORMAAL EEN 
BOOST GEVEN AAN DE VERKOOP EN 
WAAR HEEL WAT PRODUCTEN VOOR 
GEPLAND WAREN. HOE ZAL DAT 
KOMEND JAAR AANGEPAKT WORDEN?
“Zulke grote evenementen brengen heel wat te 
weeg. Het beloofde inderdaad een zeer mooie 
sportzomer te worden. Vele mensen keken hier 
naar uit en dan is het jammer te horen dat deze 
evenementen uitgesteld of afgelast werden. 
Het is echter nu nog te vroeg om beslissingen 
te nemen voor volgende sportzomer. Covid-19 
heeft ons geleerd dat het soms beter is een 
late maar goede beslissing te nemen in plaats 
van een vroege mindere goede. Maar als 
fabrikant kunnen we wel op zeer korte tijd 
de juiste campagnes opstarten. Zo hebben 
we met PepsiCo de HorecaComeback mee 
ondersteund en hadden we voor de zomer 
al ‘de eerste is van ons-campagne’ om de 
heropening van de horecazaken een (extra) 
impuls te geven.”

HOE ZAL HET CONSUMPTIEGEDRAG 
VAN DE CONSUMENT NA CORONA 
VERANDEREN?
“Er waren reeds verschillende trends aanwezig 
zoals; natuurlijkheid en transparantie, 
ervaring omtrent het merk en product, online 
consumptie, gemak en personalisatie. Deze 
trends zullen niet verdwijnen, maar aangevuld 
worden of versnellen. Nieuwe noden en 
standaarden omtrent hygiëne, en een 
versnelling in online koopgedrag kunnen hier 
geen verassing zijn. Daarnaast is het gevoel 
van veiligheid belangrijk en deze wordt ook 
thuis gezocht, ‘Home Cocooning’ is daar het 
gevolg van. Deze trend, samen met de stijging 
in het online koopgedrag maken dat het 
steeds uitdagender wordt om een consument 
tot in de winkel of horecazaak te krijgen. Het 
aanbieden van een schitterende beleving 
wordt daarom steeds belangrijker, deze kan je 
zowel in je zaak aanbieden alsook nadenken 
hoe je die tot in de huiskamer brengt.”
 
ZIJN ER BEPAALDE TRENDS OP KOMST 
IN 2021 WAAR ELKE WINKELIER 
REKENING MEE MOET HOUDEN?
“De komst van een economische recessie valt 
bijna niet meer uit te sluiten. Het koopgedrag 
van de consument zal daar ook door beïnvloed 
worden, en de afweging qua ‘waarde voor 
je geld’ zal steeds prominenter aanwezig 
zijn. Daarnaast zien we dat het tempo van 
verandering fors verhoogt, het wordt dus 
steeds uitdagender om op lange termijn te 
plannen. We zullen steeds meer moeten leren 
om assumpties op een snelle manier te testen, 
alvorens uit te rollen, en constant bij te sturen 
waar nodig.”
 
HOE VERTAALT HET POST CORONA-
TIJDPERK ZICH IN NIEUWE 
PRODUCTEN?
“Zoals iedereen luister je nauwkeurig 
naar hetgeen de consument je vertelt, en 
tracht je zijn noden zo goed als mogelijk te 
beantwoorden. Ook vanuit Unilever luisteren 
we aandachtig en zullen we ons portfolio 
constant blijven ontwikkelen en laten 
evolueren om de noden van onze consument 
te bedienen. Zo zullen we bijvoorbeeld steeds 
meer evolueren naar natuurlijke producten 
die nutritioneel en inhoudelijk verantwoord 
zijn voor maatschappij en milieu, en tot slot 
geschikt zijn voor levering tot aan huis.”

 ZULLEN JULLIE PRODUCTEN (FORS) 
DUURDER WORDEN DOOR DE CORONA 
CRISIS EN ZO JA WORDT DIT DAN 
GECOMPENSEERD DOOR STERKERE 
PROMOTIES ?
“Het is nog te vroeg om hier uitspraken over 
te doen. De economie en maatschappij 
verandert momenteel aan een ongezien 
tempo, we kijken nu eerst naar de heropstart 
van de markt en naar een succesvolle zomer 
voor iedereen!”
 
VEEL GROTE EVENEMENTEN GINGEN 
NIET DOOR DIE NORMAAL EEN 
BOOST GEVEN AAN DE VERKOOP EN 
WAAR HEEL WAT PRODUCTEN VOOR 
GEPLAND WAREN. HOE ZAL DAT 
KOMEND JAAR AANGEPAKT WORDEN?
“Door uit te gaan van de sterktes van je eigen 
merken. Waarvoor staan jouw merken, en wat is 
de rol die je merk speelt voor jouw consument? 
Evenementen kunnen die rol versterken, maar 
je bent er niet volledig afhankelijk van. Ieders 
creativiteit wordt op de proef gesteld om 
de identiteit en rol van je merk, binnen deze 
nieuwe context, tot leven te brengen. Wij 
geloven hier ook sterk in samenwerkingen 
tussen zowel andere leveranciers als klanten. 
Indien je hetzelfde doel achterna streeft, en 
eenzelfde rol wil spelen voor de consument 
dan geraak je veel verder door de handen in 
elkaar te slaan. Wij kijken daarom uit naar de 
juiste samenwerkingen om er zo samen een 
groter festijn van te maken.”
 

“De crisis heeft gezorgd 
voor een snellere digitale 
evolutie; zo worden 
on-line platformen en 
online-shopping steeds 
meer ingeburgerd – vooral 
voor droge voeding, 
drank, voeding in blik. 
Daarnaast shoppen de 
consumenten ook graag in 
hun nabijgelegen en lokale 
winkels.”

GEEF GEEF 
ELK ELK 

MOMENT MOMENT 
MEER MEER 

KLEUR...KLEUR...
Er zit meer in een snoepje dan je denkt! 
Jouw bedrijfsfeestje een groen accent geven? 
Roze snoepjes bij het babyshower-buffet?  
Voor elk thema hebben we snoepjes in huis. 
Communies, verjaardagsfeestjes, jubileums, 
bedrijfsfeestjes,… 

COLORSCOLO RS

PROMOPROMO
ONTDEK ONZEONTDEK ONZE
NIEUWIGHEDEN!NIEUWIGHEDEN!

“Onze producten zijn niet 
duurder geworden door 
de coronacrisis, maar wel 
door de stijgende gelatine-
prijs.”

“Uit onze laatste vragenlijst 
onder consumenten blijkt 
ook dat een groot deel van 
de consumenten er weinig 
vertrouwen in heeft  dat 
de economie zich snel zal  
herstellen.”

“We zullen bijvoorbeeld 
steeds meer evolueren naar 
natuurlijke producten die 
nutritioneel en inhoudelijk 
verantwoord zijn voor 
maatschappij en milieu, en 
tot slot geschikt zijn voor 
levering tot aan huis.”

“Consumenten 
grijpen ook naar hun 
vertrouwde merken, 
nog meer dan anders.  
We verwachten dat deze 
trends ook na Corona 
een rol zullen blijven 
spelen.”

“Bij Mondelez 
International is 
product-innovatie 
nog steeds van 
groot belang. Dit zal 
niet anders zijn post-
corona lockdown.”

“Het nieuwe normaal zal 
te maken krijgen met een 
prijsbewustere consument 
met meer aandacht voor 
lokaal.”

“Hoewel het online shoppen 
waarschijnlijk zal afnemen 
in 2021 gaan we er toch van 
uit dat het online kopen van 
levensmiddelen populair 
blijft bij de consumenten na 
de crisis.”

“Shoppers en consumenten zullen zich blijven focussen 
op gezondheid en hygiëne in de winkels. Vertrouwen en 
kwaliteit zullen nog belangrijker worden, naarmate de 
consument meer zekerheid wil dat de producten die hij 
koopt geen risico’s met zich meebrengen. Consumenten 
zullen nog meer op zoek gaan naar producten met een 
lokale oorsprong.”
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Verschillende van onze klanten 
werkten vroeger nog met losse 
snoepbakken die geregeld stuk 
gingen en waar er voortdurend 
werk ‘aan de winkel’ was. We 
gingen wereldwijd op zoek naar 
pasklare oplossingen en we 
vonden die in … Zweden.

Ons snoepmeubel is dus 
van Zweedse makelij. Sterk, 
stevig en functioneel. Het is 
vervaardigd uit duurzame en 
sterke materialen. Er is echter 
ook veel aandacht besteed 
aan het design en aan enkele 
heel handige functionaliteiten 
zodat de winkelier zich niet 
voortdurend moet bezig houden 
met onderhoud en herstel.

Ons meubel zorgt voor de nodige 
uitstraling in jouw winkel, wees 
daar maar zeker van.

Indien gewenst kan een volledige 
oplossing op maat uitgewerkt 
worden inclusief met de kleuren 
en het logo van jouw winkel!

SNOEPDISPLAYS
PRIBOXPRIBOX

QUICKBOXQUICKBOX

De pasklare oplossing... exclusief bij Ameel Candy World!

WAAROM KIEZEN KLANTEN 
VOOR ONZE SNOEPDISPLAYS?
•  Omwille van het supersnel kunnen  

aanvullen van de snoep.
•  Foto-labelhouders die voorzien zijn van 

ingrediënten en allergenen.
•  Hygiëne ten top (bakken zonder  

lasnaden, suikerlade onder ELK product, 
opvanglade, automatisch sluitende deksels)

•  Garantie op het langer vers blijven van het 
snoepgoed.

•  Mogelijkheid tot het opdelen van 1 bak 
voor 2 soorten snoep.

•  Sfeervolle ingebouwde verlichting.
•  Personalisatie mogelijk.
•  Stuwt de verkoop.

TURNOFLEXTURNOFLEX

NIEUW!NIEUW!

Vraag info 
aan je 
vertegen-
woordiger!

Hoogte: 1400mm
Breedte: 900mm
Diepte: 550mm

OP DE GROENE REEKS
-10%

VOLUME
ACTIE 12+120+2

+

8,88€

8,88€

PLAATS  1 VAN 
DEZE DISPLAY’S 
EN VERDUBBEL 
JE OMZET PER M2!

BIJ AANKOOP 
VAN 12 KARTONS

UIT DE GROENE REEKS:
1 KARTON ZURE 

COLAFLESJES GRATIS 

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS

UIT DE GROENE REEKS:
1 KARTON ZURE 

COLAFLESJES GRATIS
+ 1 KARTON ZURE 
BEERTJES GRATIS

Van elk groen zakje Lollywood dat jij 
verkoopt, schenkt Lollywood 2 eurocent 
aan KLOEN, een goed doel dat  bij zieke 
kinderen een lach op het gezicht tovert! 

meer info
www.lollywood.be
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SNOEPADVISEUR HANS 
AL JAREN VERSLAAFD 
AAN POEPKES!

ALS JE IN 1 ZIN ONZE KLANTEN MOET UITLEGGEN 
WAT LOLLYWOOD IS: 
WELKE ZIN GEBRUIK JE DAN?
“Lollywood is snoep die elk soort winkel kan verkopen 
en werkelijk voor iedereen bestemd is.”

WAT WETEN VEEL MENSEN NOG NIET 
OVER LOLLYWOOD?
“Heel wat mensen weten nog niet dat we met onze 
groene Lollywood-zakjes Kloen steunen. Kloen is een 
organisatie die alles doet voor het ‘goede doel’: de 
Ziekenhuisclowns, het Clownshuis, de Hôpiclowns,  
Muco, Orka en Bubble-ID. Per verkocht zakje gaat 2 
eurocent naar Kloen. Zo helpen wij hen een lach te 
toveren op ieder kindergezicht!”

ONLANGS LANCEERDEN WE LOLLYWOOD 
COLORS. WAT IS DAT NU PRECIES?
“Lollywood Colors is meer dan snoep. Het is een concept. 

Lollywood Colors zijn snoepen op kleur, ideaal 
voor feesten zoals als een bedrijfsfeest, trouw, 
communiefeest, geboorte, … noem maar op!”

WAT VIND JIJ HET LEKKERSTE 
LOLLYWOOD SNOEPJE EN WAAROM?
“De gewassen kersen, ook wel ‘poepkes’ 
genoemd. Dat is nog eens snoep van 
vroeger! Lekker en kleurrijk.”

WAT IS NU EIGENLIJK HET 
VERSCHIL TUSSEN ONS EIGEN MERK 
LOLLYWOOD EN TRADITIONALS?
“Lollywood heeft een breed gamma van 
gewoon snoep in verschillende kleuren voor jong en 
oud. 
Traditionals zijn zakjes waar alleen traditioneel 
artisanaal snoep en chocolade in zit. Het zijn snoepjes 
met een traditie en een verhaal!”

Van Ameel Candy World haar vijf eigen merken is Lollywood ongetwijfeld het beroemdst. 
De groene of rode zakjes verzekeren een succesvolle verkoop in elke winkel. Ook onze 
snoepadviseur Hans Lema is grote fan. We stelden hem vijf vragen over het ondertussen  
20 jaar oude huismerk!

5 ‘ALL TIME FAVORITES’ 
VAN ONZE CHOCOLADE-
SPECIALIST FRANS

-5%
ONZE EIGEN 
KLEURRIJKE 
WAAIER VAN 
FIJNE CHOCOLADE-
ARTIKELEN IN 
DIVERSE MATEN 
EN GEWICHTEN, 
VERPAKT 
OF IN BULK.

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE :
20 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

OP HET
CHOCOLA AMORE

GAMMA

Als we één chocolade-specialist in 
ons midden hebben, dan is het Frans  
Hellinckx. Al meer dan 20 jaar adviseert 
hij pralinewinkels en chocolatiers in 
Brussel en omstreken. Uit ons Chocola 
Amore assortiment pikt Frans voor ons 
zijn 5 favorieten aller tijden. En of we 
enkele wereldtoppers hebben!

1    FLORENTINES
“Een combinatie van krokante, 
gekarameliseerde amandelnoten 
met echte boter en honing. Met 
onderaan een lekkere laag pure 
Callebaut-chocolade. Florentines 
zijn een artisanaal product, rijk 
aan smaak en met natuurlijke 

grondstoffen. Een typisch 
streekproduct dat thuishoort 
in het assortiment van de 
betere bakker, chocolatier en 
pralinewinkel.”

2   ZOODIERTJES MET 
CRÈME VULLING
“Een assortiment van 

chocoladedierfiguurtjes 
gevuld met verschil-

lende crèmes zoals 
vanille, pistache en 

advocaat. 
Z o o d i e r t j e s 

smelten tot een 
smaakbom in 

de mond. Spijtig genoeg zijn ze 
enkel verkrijgbaar van september 
tot december.”

  3    ORANGETTEN PUUR 
PREMIUM 
“Gesnipperde zesten van 
sinaasappel gekonfijt en omhuld 
met een krokant laagje pure 
chocolade. De combinatie van 
zoet en bitter is buitengewoon!”

  4    SCHILFERTRUFFELS MELK
“Wie is er nu niet verlekkerd op 
truffels met een rijke zachte vulling 
in een jasje van melkchocolade 
en dan nog eens afgewerkt met 
melkschilfers?”

  5  GIANDUJA-PRALINES
“Gianduja is een unieke 
melkchocolade met pure praliné, 
samengesteld uit fijngemalen 
noten en gewikkeld in een 
gouden verpakking. Een smeuïge 
delicatesse.”

2

1

3

4

5

-10%
Florentines

Florentines, wie kent het koekje nu niet? Ze zijn wereldberoemd! 
Maar wisten jullie deze 3 weetjes al over het koekje?

1. De Florentines komen niet uit Florence (Italië) zoals jullie waarschijnlijk 
wel dachten. Het koekje komt hoogstwaarschijnlijk uit Frankrijk!
2. Het is eigenlijk geen standaard koekje want er wordt helemaal geen 
tarwebloem in verwerkt!
3. De bereiding is een kwestie van timing.  
Het koekjesmengsel moet op het juiste moment 
van het vuur en een tweede keer bakken in de 
oven. Zo bekom je de perfecte Florentines!

Wist je trouwens dat we naast de verpakte 
Florentines van Dalo ook Florentines in bulk 
hebben onder ons eigen merk ‘Chocola 
Amore’?

-10%
OP HET BULKGAMMA

& TUBO’S MATJES - STICKS

+ BIJ AANKOOP VAN 
20 KARTONS NAAR KEUZE:

 30 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE
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Mieke,  AZ Malle

HOE LANG VERKOOP JE AL TRADITIONALS?

“Ik denk dat ik nu toch al vijf jaar Traditionals verkoop. Als het 

nog niet langer is…”

WAT IS JOUW MEEST VERKOCHTE 

TRADITIONALS-ZAKJE?

“De spekken zoals Antwerps Spek en Chocospek zijn super populair.” 

WAT MAAKT TRADITIONALS UNIEK? 

“Traditionals kunnen als een lekker tussendoortje in de smaak 

vallen, maar worden ook vaak als cadeautje gegeven. Die 

combinatie maakt Traditionals voor mij uniek. Het is wel vaak 

de oudere generatie die zich laat verleiden, maar de jongeren 

lusten er ook wel van.”

WAAROM HEB JE  DESTIJDS BESLIST 

TRADITIONALS TE VERKOPEN IN JOUW ZAAK?

“Prijs-kwaliteit zitten Traditionals goed en de bijhorende 

display met al die verschillende zakjes Traditionals oogt wel mooi.”

WAT IS JOUW FAVORIETE 

TRADITIONALS-ZAKJE?

“Zelf vind ik de Chocospekken 

super lekker. Dat laagje 

krokante chocolade rondom 

het spek is echt wel zalig.” 

HOE LANG VERKOPEN JULLIE AL TRADITIONALS?

“Wij verkopen ondertussen 5 jaar Traditionals.”
WAT IS JULLIE  MEEST VERKOCHTE 

TRADITIONALS-ZAKJE?
“Als er twee soorten bovenuit steken, dan zijn het de Cuberdons 

en het Antwerps spek.”
WAT MAAKT TRADITIONALS UNIEK? 

“Heel simpel: ze zijn zo lekker! De verpakking oogt ook echt 

mooi en klassevol.”
WELK SOORT KLANTEN KOPEN TRADITIONALS 

IN JULLIE ZAAK?“Bij ons worden de Traditionals net iets meer gekocht door het 

oudere publiek. We verkopen onze Traditionals ook heel vaak via 

onze geschenkmanden.”
WAAROM HEBBEN JULLIE DESTIJDS BESLIST 

TRADITIONALS TE VERKOPEN IN JULLIE ZAAK?

“De aanleiding was onze geschenk-manden. We zochten nog 

iets leuk en stijlvol om er bij te steken. Ondertussen hebben we 

naast onze kassa ook de display staan.”

WAT IS JULLIE FAVORIETE 
TRADITIONALS-ZAKJE?
“Het Turks fruit en het Chocospek.”

HOE LANG VERKOPEN JULLIE  AL TRADITIONALS?“We zijn gestart in april 2016!”

WAT IS JULLIE  MEEST VERKOCHTE TRADITIONALS-ZAKJE?“Ons Turks Fruit en de Boules Attraps zijn de toppers in ons gamma. Ook onze Tricolor Fruitpiramides gaan vlot over de toonbank.”

WAT MAAKT TRADITIONALS UNIEK? “Het artisanale karakter en de betere kwaliteit.”
WELK SOORT KLANTEN KOPEN TRADITIONALS IN JULLIE ZAAK?“Onze Traditionals staan aan de kassa. We mikken echt op iedereen.” 

WAAROM HEBBEN JULLIE DESTIJDS BESLIST TRADITIONALS TE VERKOPEN IN JULLIE ZAAK?“Simpelweg omdat het een echte meerwaarde voor onze snoepafdeling is. Traditionals krikken het niveau omhoog!”

WAT IS JOUW FAVORIETE TRADITIONALS-ZAKJE?
“Elk Traditionals-zakje met chocolade is mijn favoriet! “

Nicole, Multi Bazar

Els en Shirly , Bieren Foulon

PROEF GENERATIES SMAAK!

-10%
OP HET

TRADITIONALS
GAMMA

ONZE KLANTEN 
AAN HET WOORD...

64cm

40cm
180cm

ONMISBAAR 
IN DE BETERE 
CONFISERIE-

WINKEL

HOUTEN
DISPLAY

EXCLUSIEVE 
LEKKERNIJEN 
VAN WELEER
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BISCUITS, GEBAK
& SPECIALITEITEN

blz. 13-16

PLUSpromos

-15%
-20%

EXCLUSIEF BIJ 
AMEEL CANDY WORLD

-5%
-10%Zin in een FlØdeboller?  Je kent ze wel, die heerlijke chocozoenen of 

schuimzoenen. Licht gezoet opgeklopt eiwitschuim op een wafeltje 
onder een dun chocoladesmaakje.

‘Samba’ is een product van de Deense fabrikant Elvirasminde en zij zijn 
de fabrikant van de enige echte chocozoenen. Wij zijn de fiere exclusieve 
verdeler van ‘Samba’ in België!
Wist je trouwens dat er diverse smaken bestaan? ‘Samba’ biedt een ruime 
collectie van diverse schuimzoenen.

We verklappen even hoe een schuimzoen gemaakt wordt:
Op een zacht wafeltje wordt geklopt eiwit met suiker –en waarin 
kokende suikersiroop vermengd zit– gespoten. Door de warmte van de 
siroop gaart het eiwitmengsel langzaam en stijft het op. Daarna wordt de 
schuimzoen voorzien van een chocoladesmaak.

De nougat van Carlier wordt nog op een traditionelle 
manier geproduceerd, dus niet op volautomatische 
lijnen. 

Dit heeft als voordeel dat zij de originele recepten 
kunnen behouden die al jarenlang door de klanten 
gewaardeerd worden.

-10%

BIJ AANKOOP
VAN 2 KARTONS
SINGLES (36X) 
NAAR KEUZE :

10 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE

+

BIJ AANKOOP
VAN 2 KARTONS

FAMILYPACKS
 NAAR KEUZE : 

20 SPAARPUNTEN

-10%
OP  HET

BISCYLAND GAMMA

100% 
BELGISCHE 

MAKELIJ

we jaarlijks meer dan 100.000 zakjes afvullen 
voor sintpakketten of als geschenk?

Wist je dat...

ONZE HEERLIJKE SUIKERWAFELS, 
SUIKER-CHOCOWAFELS EN CHOCOWAFELS

BIJ AANKOOP 
VAN 3 KARTONS 

NAAR KEUZE:
40 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

25g • 90x150mm
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BIJ AANKOOP 
VAN 4 KARTONS 
NAAR KEUZE*:
1 KARTON CHOCO 
PUUR 400G GRATIS

VOLUME
ACTIE 4

+1

-10%

Deze traditionele peperkoek zorgt voor een heerlijke variatie bij het 
ontbijt maar past ook perfect in heel wat gerechten.

Peperkoek met fruit zorgt voor een 
heerlijke variatie als tussendoortje. Een 
natuurlijk product met 14% fruit.

Zin in een hartig tussendoortje 
op school, op jouw werk of voor 
onderweg! Peperkoek zorgt voor 
een heerlijke variatie.

Voor een dag vol leren en spelen hebben kids energie 
nodig! En die vinden ze in de nieuwe Vondelmolen 
peperkoek met honing en parelsuiker, handig verpakt in 
aangepaste porties van 29 g. Deze peperkoek voor kids 
is niet alleen superlekker, maar ook rijk aan vezels en arm 
aan vet en hij bevat maar liefst 15% minder suiker dan 
klassieke varianten met honing. Kortom: het perfecte 
verantwoorde tussendoortje!

De peperkoek van 
C o u q u e  D i n a n t 
bevat 12% honing. 
De toevoeging van 
wat melk poeder 
en een specifieke 
k r u i d e n mengeling, 
geven hem zijn 
unieke smaak.

-10%
BIJ AANKOOP 

VAN 5 KARTONS 
NAAR KEUZE:

20 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

*VOLLEDIGE GAMMA, MAX. 3/KLANT

Dit jaar blaast de NATUURBOTERWAFEL of ‘Lukke’, zoals hij in 
de volksmond bekend is, 130 kaarsjes uit.  In 1890 toverde Jules 
Destrooper voor het eerst dit heerlijk krokante koekje uit zijn 
wafelijzer. De regionale traditie wilt dat deze wafels gebakken en 
geschonken werden als gelukwens voor het nieuwe jaar. Vandaar 
de naam ‘Lukke’.  Het was Jules Destrooper zijn persoonlijke 
wens dat deze heerlijke wafeltjes ook buiten West-Vlaanderen 
gesmaakt konden worden en dat iedereen er het hele jaar door 
van zou kunnen genieten. Vandaag zetten onze beste biscuitiers die 
traditie verder, nog steeds volgens Jules zijn originele familierecept.

De PARIJSE WAFEL is een krokante maar tegelijk luchtige 
vanillewafel met pure boter en een heerlijk vanillearoma, 
naar een origineel recept van Jules Destrooper. Een 
klassieker die al meer dan 50 jaar bij ons uit de oven komt.

De start van het succes van Jules 
Destrooper. Het AMANDELBROOD 
was het eerste koekje dat we ooit 
verkochten. Eigenlijk gaven we het 
gratis weg. Als geschenk in de winkel 
    die aan de basis lag van het 
           Jules Destrooper verhaal.

De AMANDELFLORENTINE is een klassieker in 
fijnproevermiddens. Naar het schijnt, werden deze 
koekjes voor het eerst gemaakt toen de rijke familie 
De’ Medici uit Firenze (Florence, vandaar de naam van 
de koekjes) het Franse hof bezocht. Wat er ook van zij, 
deze gekarameliseerde koekjes met gehakte en 
geschaafde amandelen, gedipt in Belgische 
chocolade, zijn om duimen en opgestoken 
pinken bij af te likken.

TOT -15% PROMOTIE

Echte boter

Geen kleurstoffen

Geen smaakstoffen

Geen bewaarmiddelen

Pur beurre

Sans colorants

Sans arômes artificiels

Sans conservateurs

+ ONTDEK DE PUNTENACTIE 
PER GAMMA
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SUZY LUIKSE 
WAFEL

Overheerlijke, malse wafel met echte parelsuiker!
Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!

SMAAKT ALS GEEN ANDER
Lotus Speculoos is een verrassend krokant koekje met een heel eigen smaak.
Z’n typisch gekaramelliseerde aroma is geliefd over de hele wereld.
Heerlijk als tussendoortje, bij de koffi e of zelfs als ingrediënt in de keuken!

PERFECT GEZOND
TUSSENDOORTJE

VOOR ON-THE-GO

✔ Enkel fruit & noten, dat is alles! 
✔ 100% natuurlijk

✔ Geen toegevoegde suikers
✔ Vegan en glutenvrij

CONFISERIE & 
KINDERARTIKELEN blz. 17-24

PLUSpromos

-25%

-25%
SUZY LUIKSE 

WAFEL
Overheerlijke, malse wafel met echte parelsuiker!

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!

SMAAKT ALS GEEN ANDER
Lotus Speculoos is een verrassend krokant koekje met een heel eigen smaak.
Z’n typisch gekaramelliseerde aroma is geliefd over de hele wereld.
Heerlijk als tussendoortje, bij de koffi e of zelfs als ingrediënt in de keuken!

PERFECT GEZOND
TUSSENDOORTJE

VOOR ON-THE-GO

✔ Enkel fruit & noten, dat is alles! 
✔ 100% natuurlijk

✔ Geen toegevoegde suikers
✔ Vegan en glutenvrij

SUZY LUIKSE 
WAFEL

Overheerlijke, malse wafel met echte parelsuiker!
Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!

SMAAKT ALS GEEN ANDER
Lotus Speculoos is een verrassend krokant koekje met een heel eigen smaak.
Z’n typisch gekaramelliseerde aroma is geliefd over de hele wereld.
Heerlijk als tussendoortje, bij de koffi e of zelfs als ingrediënt in de keuken!

PERFECT GEZOND
TUSSENDOORTJE

VOOR ON-THE-GO

✔ Enkel fruit & noten, dat is alles! 
✔ 100% natuurlijk

✔ Geen toegevoegde suikers
✔ Vegan en glutenvrij

-16,67%

-15%
SUZY JUMBO 

VANILLE CHOCO

SUPER SUZY
WAFEL

10% KORTING
op alle GUMS bulk verpakkingen

20% KORTING
op alle HORROR (skulls & spiders)  

bulk verpakkingen

20% KORTING
op een puntzak Party MALLOWS  

van 300 gr

TOT WEL

20% 
KORTING

UFO’s
vanaf 100 stuks

UFO’S: EEN ECHT 
STREEKPRODUCT
Onze UFO’s zijn legendarisch. Of je ze 

nu laat smelten in je mond of dadelijk 

door het krokante snoeppapier bijt. 

De zure of zoete verrassing binnenin 

is steeds genieten. De met zuur of 

zoet gevulde wafels bestaan reeds 70 

jaar en worden nog steeds gemaakt 

volgens origineel recept. Ze herinneren 

vele mensen aan hun jeugd en toveren 

nog steeds een glimlach op hun 

gezicht.

ACTIE
100 stuks 20% korting

300 stuks 15% korting

3000 stuks 10% korting

www.astrasweets.com

ALSJEBLIEFT,  
lekker veel  
voordeel

*Geldig op het hele assortiment GUMS (bulk verpakking)

BIJ AANKOOP VAN 
20 X 3KG GUMS*

  
 voetbalmix

GRATIS

A PASSION 
FOR SWEETS!
Astra Sweets was eigenlijk eerst een 
peperkoekfabriek. Hun corebusiness 
was peperkoek, met daarnaast een 
klein snoepassortiment. In 1987 werd 
de fabriek overgenomen door de groep 
Vanherpe en omgedoopt tot Astra 
Sweets. Ondertussen is Astra Sweets de 
grootste snoepproducent van België!

Astra Sweets is de naam van de fabrikant 
en heeft als belangrijkste merk Frisia 
waaronder wij ons snoepgoed naar de 
gespecialiseerde winkels aanbieden. 

Deze snoepfabrikant onderscheidt 
zich door een ruim assortiment van 
kwalitatief snoepgoed aan te bieden.

-16,67%

-9%
-8,73%

VERPAKKING

10% DE RÉDUCTION
sur tous les emballages en vrac GUMS

20% DE RÉDUCTION
sur tous les emballages en vrac HORROR 

(crânes et araignées)

20% DE RÉDUCTION
sur un sac conique Party MALLOWS  

de 300 gr

JUSQU’À

20% 
DE 

RÉDUCTION !

UFO’s
à partir de 100 pièces

LES UFO: UN PRODUIT 
RÉGIONAL ET UNIQUE
Nos UFO sont légendaires. Que vous 

les laissiez fondre dans votre bouche 

ou vous les mordiez immédiatement 

à travers du papier de bonbon 

croustillant. Vous allez toujours profiter 

de la surprise à l’intérieur, aigre ou 

douce.  Les gaufres fourrées aigres ou 

sucrées existent depuis 70 ans et nous 

les fabriquons toujours selon la recette 

originale.  Par les UFO, beaucoup de 

gens se souviendront de leur jeunesse 

et ça leur donnera un sourire sur le 

visage.

PROMO
100 pièces - 20%

300 pièces - 15%

3000 pièces - 10%

www.astrasweets.com

Regardez  
ça ! Quels 
avantages !

*Valable sur toute la gamme de GUMS (conditionnement en vrac)

A L’ACHAT DE 
20 X 3KG GUMS*

1 x 3kg Mélange  
de Football

GRATUIT
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OP BEZOEK BIJ JORIS, 
DE SNOEPJES 
UIT ONZE JEUGD

Het ambachtelijk snoep van Joris is één van 
de topproducten binnen ons confiserie-
assortiment. Snoepwinkels appreciëren het 
ambachtelijke karakter van deze traditionele 
snoepen in de typische roze doosjes. We 
bezochten de Belgische suikerbakkerij van 
Joris en ontdekten er hoe hun snoepen 
gemaakt worden. De finishing touch blijft 
echter nog strikt geheim.

1920
Joris Van den Driessche werkt als meestergast in een 
confiseriebedrijf

1938
Jan Van den Driessche begint als 16-jarige in de keuken 
bij vader

1940
bouw atelier in de Groot-Bijgaardenstraat

1975
Hans Van den Driessche komt als 3de generatie in de 
zaak

2012
achterkleinzonen Diederik en broer Wouter (in 2017) 
stappen in de zaak

DE 
OORLOG 
EN HET 
SCHOT…
Dan komt de oorlog. 
Grondstoffen voor de productie 
worden schaars, maar suiker 
en gelatine zijn nog te koop. 
Confiserie Joris maakt van de 
nood een deugd en specialiseert 
zich in malse gommetjes zoals 
beertjes, muizen, meli-melo’s en 
harde gommen zoals kersen en 
belga’s. Dat blijkt een schot in de 
roos te zijn.

FINISHING TOUCH STRIKT 
GEHEIM
Bij het maken van de vormpjes in de poederkasten wordt veel maïsbloem 
gebruikt en die kleeft natuurlijk aan de gommetjes. Het zetmeel moet dus 
zorgvuldig weg geborsteld worden en daarna krijgen sommige snoepjes een 
subtiel laagje olie over zich heen (muisjes, beertjes) of een laagje suiker (meli-
melo’s, mandarijntjes). Daarna wordt de finishing touch uitgevoerd, die de 
familie Van den Driessche zeer strikt geheim houdt.                      (Bron: Trends-Tendances)

TRADITIONELE 
PRODUCTIEMETHODES OM 
SMAAK TE BEHOUDEN
Confiserie Joris levert vandaag reeds 4 generaties nog steeds de authentieke 
smaak en de kwaliteit van 1938. Dat is helemaal te danken aan de traditionele 
productiemethodes die nog altijd gerespecteerd worden.

Een mengsel van ongeveer 250 kilo suiker, glucose en water wordt klaargemaakt 
in grote koperen ketels. Die gaan dan in een bain-marie met hete stoom.

Voor de malse gommetjes duurt dat het kookproces 30 minuten, voor de harde 
gommetjes duurt het een uur. Joris behoudt die productiemethode, omdat 
andere technieken de smaak kunnen beïnvloeden en dat willen ze absoluut 
vermijden.

MUIZEN, BEERTJES, COLA-
FLESJES, EN NOG 50 
ANDERE SOORTEN UIT LANG 
VERVLOGEN TIJDEN …
Nadat het mengel in de ketels voldoende gekookt heeft, voegt men er gelatine 
bij. Zo ontstaat de grondstof voor de malse gommetjes. Voor de harde gommen 
gebruikt men arabische gom, een soort hars van Afrikaanse acacia’s. De vloeistof 
moet dan even rusten en wordt stilaan helder. Daarna gaat er een kleurtje bij en 
ten slotte één van de 50 aroma’s. Dan is de grondstof helemaal klaar.

Het warme en geurige mengsel wordt in de mogul of gietmachine gegoten, die 
muizen, beertjes, colaflesjes en dergelijke vormt. Wat uit de mogul tevoorschijn 
komt, is al perfect herkenbaar als de gommetjes die in de winkel te koop 
zijn, maar er zijn nog enkele bewerkingen nodig eer het product zijn finale 
bekoorlijkheid verkrijgt.

MALSE EN HARDE 
GOMMETJES
De malse gommetjes moeten maar één dag rusten in de koelruimte. Ze blijven 
zacht vanwege de gelatine, die veel water kan vasthouden zonder dat de 
snoepjes gaan kleven.

De harde snoepen met de arabische gom vragen wat meer tijd. Zij moeten twee 
tot vijf dagen ondergebracht worden in een droogkamer op een temperatuur 
van zowat 60-90°C, zodat het overtollige vocht kan verdampen. Hierbij verliezen 
zij wel een deel van hun gewicht. Daarna worden ze uitgestald op lange 
droogtafels. Het duurt dan ook ongeveer twee weken om harde gommen te 
maken.

HET ONTSTAAN VAN 
JORIS CONFISERIE

Sint-Agatha Berchem in het jaar 1938. In het keukentje 
van zijn moeder experimenteert Jan Van den Driessche 
ijverig met chocolade, pralines, gommetjes en dragees. 
Jan kent er wat van, want hij heeft de liefde voor de 
fabricatie van suikergoed geërfd van zijn vader Joris. Al 
snel weten de kleine Brusselse winkeltjes zijn recepten 
op prijs te stellen en zijn productie vindt gretig afzet. 
Elke dag voert Jan per fiets zijn 50 kilo snoep rond door 
de Brusselse straten.
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-5%

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS 

NAAR KEUZE:
100 SPAARPUNTEN

-10%

-15%
OP HET 
BULK-

GAMMA

-15%

BIJ AANKOOP VAN 
10 KARTONS NAAR KEUZE:

10 SPAARPUNTEN

OP HET BULKGAMMA

BIJ AANKOOP VAN 
50 KARTONS NAAR KEUZE :

100 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE :
10 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS 

NAAR KEUZE: 
100 SPAARPUNTEN

-20%
OP HET GAMMA ZAKJES

BIJ AANKOOP VAN 
10 KARTONS 

NAAR KEUZE: 
20 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP VAN 
50 KARTONS 
NAAR KEUZE: 

200 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+ VOLUME

ACTIE+

VOLUME
ACTIE

+

VOLUME
ACTIE

+

EXCLUSIEF BIJ 
AMEEL CANDY WORLD

-10%

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE:
30 SPAAR-

PUNTEN

VOLUME
ACTIE+

-10%

-10%

-10%

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS 
NAAR KEUZE: 30 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE

+

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS 
NAAR KEUZE: 

25 SPAARPUNTEN     

VOLUME
ACTIE+

BIJ AANKOOP VAN 
10 KARTONS 

NAAR KEUZE:
75 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP VAN 3 KARTONS 
NAAR KEUZE: 30 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS  
NAAR KEUZE: 75 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

BIJ AANKOOP VAN 1 DISPLAY:
100 SPAARPUNTEN

In elke auto hoort het juiste snoepje thuis. Je weet nooit 
dat je zin hebt in een zoetigheidje terwijl je in de file staat, 
toch? Autopack is de handige onderwegvariant van de 
overheerlijke Red Band-snoepjes. Daar hou je iederéén zoet 
mee, tot je op je bestemming bent.

PROMO
XXL!
23CM 
500G
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WAT MAAKT VIDAL ANDERS DAN ANDERE 
SNOEPMERKEN?
“Vidal is een echt modern familiebedrijf dat 
vooruitstrevend is op vlak van creativiteit en 
innovatie. Kwaliteit staat dan ook altijd voorop!
We vinden het bij Vidal belangrijk dat we 
blijven inspelen op de behoeften 
van de markt. Flexibiliteit 
met betrekking tot het 
ontwikkelen van nieuwe 
producten is bij ons 
belangrijk. Wist je trouwens 
dat Vidal ruim 3800 verschillende 
snoepvarianten maakt en deze 
levert aan 96 landen over de hele 
wereld?”

WAAROM MOETEN WINKELIERS VOOR 
VIDAL KIEZEN?
“Wanneer je kiest voor Vidal, kies je voor 
onderscheid. Dit omdat Vidal vele variaties 
aanbiedt in zowel vorm als smaak.”

WAT IS JOUW ROL BIJ VIDAL IN BELGIË?
“Ik werk vanuit Nederland maar ben 
verantwoordelijk voor de totale sales in België, 
Nederland en Luxemburg.”

WAT VIND JIJ PERSOONLIJK HET TOFSTE 
EN LEKKERSTE VIDAL-SNOEPJE?
“Mijn voorkeur gaat momenteel naar de crème 
taartjes. Ze zien er uit als een gewoon taartje. 

Langs binnen zijn ze voorzien van een laagje 
biscuit. Héél verrassend maar erg lekker.”

WAT WETEN VEEL MENSEN NIET 
OVER VIDAL, MAAR IS WEL LEUK 

OM TE WETEN?
“Vidal is een Spaanse zoetwarenfabrikant 

sinds 1963 die gevestigd is in Zuid Spanje, Molina 
de Segura (Murcia). Het bedrijf kan omschreven 
worden als een echt familiebedrijf met een open 
structuur waarbij iedereen in direct contact staat 
met elkaar.”

SWEET TIME: 
5 VRAGEN 
AAN TEIJE 
VAN VIDAL
The sweetest world, the sweetest life, zo luidt de 
slogan van Vidal. Het bedrijf produceert snoep in 
ananas- en dolfijnvorm maar ook in de vorm van 
kippenpootjes en minivingers, je kan het zo gek niet 
bedenken!

Om wat meer te weten te komen over Vidal namen 
we contact op met Teije. Hij gaf ons met plezier meer 
uitleg over dit gekke snoepmerk.

-25%
 BIJ AANKOOP 

VAN 20 KARTONS 
NAAR KEUZE: 

20 SPAARPUNTEN

 BIJ AANKOOP 
VAN 100 KARTONS 

NAAR KEUZE:
200 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

16
NIEUWE GOMMEN

-15%

-20%-20% -25% OP HET GAMMA

-5%
VOLUME
ACTIE+

 BIJ AANKOOP VAN 10 KARTONS 
NAAR KEUZE :

DRONE MET CAMERA GRATIS

 BIJ AANKOOP VAN 15 KARTONS 
NAAR KEUZE:

SUMO SLICER GRATIS

 BIJ AANKOOP VAN 30 KARTONS 
NAAR KEUZE:

PHILIPS MUSIC SYSTEM GRATIS

-12,5%
zie ook 
blz. 29

TOT UITPUTTING VOORRAAD (PREMIES)
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the belgian
rode kruis 

TABLETTEN 
90-100G

ASSORTIMENT 
‘GIFTBOX’

BIJ AANKOOP VAN 
5 KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON TABLETTEN MELK GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 
8 KARTONS NAAR KEUZE:

 2 KARTONS TABLETTEN MELK GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 
5 KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON 
ZEEVRUCHTEN GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 8 KARTONS 
NAAR KEUZE: 2 KARTONS ZEEVRUCHTEN GRATIS

GROOTSTE SNOEP-
WINKEL VAN BELGIË 
KRIJGT FACELIFT!
Al jaar en dag is Ameel Candy World trotse 
leverancier van Bon Bon Ballon in Menen, de 
grootste snoepwinkel van België. Wegens 
strategische en schoonheidsredenen gaf 
eigenaar Jonah zijn snoepparadijs een 

facelift om u tegen te zeggen. “Normaal 
waren het twee winkels naast elkaar, maar 
vandaag ga ik voor één compactere winkel. 
Het is simpeler en beter onder controle te 
houden”, aldus Jonah van Bon Bon Ballon.

CHOCOLADE, DROPS, 
TOFFEES & KAUWGOM blz. 25-40

PLUSpromos

VOLUME
ACTIE 5+18+2

VOLUME
ACTIE 5+18+2

-25%

SAMEN, NIET ALLEEN!
Dat eenzaamheid een onderschat probleem is, klinkt 
bij de meeste wel bekend. Maar het wordt vaak 
ontweken en soms zelfs genegeerd. 

The Belgian Chocolate Group heeft gekozen om dit 
onder de aandacht te brengen, en een goed doel te 
steunen die deze vraag aankaart, nl. het Rode Kruis.

THE BELGIAN CHOCOLATE GROUP SCHENKT VOOR ELK 
VERKOCHT DOOSJE 1 EURO AAN HET RODE KRUIS.

Bon Bon Ballon werkt via de pick & mix formule. Klanten kiezen hun snoep en de prijs wordt berekend volgens het gewicht van het zakje. 

De winkel biedt maar liefst méér dan 1000 soorten lekkers.

Dat snoep 
van alle tijden 
is, bewijst de 
stormloop aan 
klanten elke 
dag!
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JULLIE VERVANGEN SUIKER MET ZOETSTOFFEN. 
WAT ZIJN DIE ZOETSTOFFEN PRECIES?
Sven Algoet, oprichter SWEET-SWITCH®: “Bij SWEET-SWITCH® 
maken we gebruik van Stevia en Erythritol. Wij zijn dan ook 
de enige leverancier van Ameel Candy World die chocolade 
tabletten aanbiedt die met Stevia en Erythritol gezoet 
zijn. Het is dan ook 
duidelijk dat dit het 
beste alternatief op 
de markt is. Stevia 
en Erythritol zijn de 
enige zoetstoffen die 
door volgers van het 
Keto dieet aanvaard 
worden, net omdat ze 
de bloedsuikerspiegel 
niet beïnvloeden.”
Koen Klingele, 
oprichter Balance: 
“Wij maken bij Balance enerzijds gebruik van Stevia en 
anderzijds van Maltitol. Daarnaast zijn wij de enige in België 
die chocolade hebben zonder zoetstoffen. Deze werden 
vervangen door vezels van de Cichoreiwortel. De chocolade 
smaakt heerlijk smeuïg en geeft een verzadigd gevoel door 
de aanwezigheid van de vezels.”

JULLIE GEBRUIKEN ZOETSTOFFEN ALS ALTER-
NATIEF, MAAR ZIJN ZE WEL GEZOND?
Koen: “Onze 100% Cichoreiwortel chocoladerepen bevatten 
geen zoetstoffen. Dat maakt deze repen heel uniek in België 
en in de hele wereld. Onze chocoladerepen met Stevia 
en Maltitol zijn nog steeds beter dan zoetstoffen zoals 

aspartaam. Aspartaam is 
een chemische zoetstof 
dat men kan terugvinden 
in Coca-Cola Light. 
Stevia is bijvoorbeeld 
een calorievrije suiker-
vervanger en zo een 
goede zoetstof voor 
mensen die willen afvallen 
of een gezond gewicht 
willen behouden.”
Sven: “SWEET-SWITCH® 
gebruikt Stevia met een 
zuiverheid van 98,5%, het 

hoogst beschikbare, waardoor er géén smaakverschil is met 
standaard producten. Zoetstoffen worden uitermate streng 
gecontroleerd door de Europese Unie en alle gebruikte 
zoetstoffen zijn dan ook gezond. Maar Stevia en Erythritol 
zijn nog beter voor het lichaam dan andere omdat ze een 
glycemische index van 0 hebben.”

HOE KAN JE ALS WINKELIER DE CONSUMENT 
OVERTUIGEN OM VOOR SUIKERVRIJE PRODUCTEN 
TE KIEZEN?
Koen: “Je moet de consumenten vooral overtuigen door 
de vele voordelen aan hen duidelijk te maken want er zijn 
er heel wat. Het is onder andere beter voor de gezondheid. 
Door minder suiker te eten krijg je veel meer energie. Je 
bloedsuikerspiegel blijft beter in balans waardoor je geen last 
meer hebt van after-diner dipjes. Zelf zonder dat je een dieet 
hoeft te volgen, kan je geleidelijk afvallen en je hoeft geen 
honger te lijden. Wat ook positief is, is dat de smaakbeleving 
aanzienlijk verbetert. Je wordt ook nog eens minder snel ziek, 
zoals diabetes type 2. Het is beter voor je huid en zorgt voor 
minder haaruitval. Last but not least geeft het je een betere 
gemoedstoestand. Alleen maar voordelen dus.”

SUIKERVRIJE ZOETWAREN SMAKEN NET IETS 
ANDERS: HOE COUNTER JE DIT? 
Sven: “SWEET-SWITCH gebruikt zoals eerder aangehaald 
enkel de 98,5% pure Stevia, wat ervoor zorgt dat er géén 
smaakverschil meer is tussen een conventioneel product en 
het gezondere alternatief.”

Koen: “Bij Balance proberen we de smaak van de chocolade zo 
goed als gelijk te maken aan de smaak van gewone chocolade. 
Het enige wat wij hiervoor moeten doen is de mensen laten 
proeven van onze chocolade. Hierdoor zijn ze onmiddellijk 
overtuigd van de heerlijke, echte chocoladesmaak.”

MERK JE DAT MENSEN DIE STARTEN MET 
SUIKERVRIJE PRODUCTEN BIJ DEZE PRODUCTEN 
BLIJVEN?
Koen: “Zeker en vast. Vanaf het moment dat de consumenten  
het éénmaal geproefd hebben én weten dat er geen suiker 
in zit, is de beslissing snel gemaakt. We merken dat meer 
en meer consumenten op zoek zijn naar alternatieven van 
chocolade en dit graag met minder suiker.”
Sven: “De markt van suikervrij 
groeit elk jaar meer dan 
20%. Mensen die dit type 
producten kopen, doen dit 
enerzijds om van de nadelen 
van suiker af te raken: géén 
verslaving meer, betere 
slaap, beter gewicht, er beter 
uitzien, … maar ook vanuit 
een overtuiging dat suiker 
slecht is. De groep overtuigde 
consument groeit dagelijks. 
Vanuit SWEET-SWITCH® zijn 
we er ook van overtuigd dat 
het percentage suikervrije 
en suikerarme producten 
binnen 10 jaar ongeveer de helft van de confiserieverkoop 
zal uitmaken. Net zoals Coca-Cola Light & Coca-Cola Zero op 
vandaag reeds groter zijn in volume dan de reguliere versie.”

ZIJN ER BELANGRIJKE ZAKEN DIE VEEL WINKELIERS 
NIET WETEN MAAR WEL MOETEN WETEN OVER DE 
SUIKERVRIJE PRODUCTEN VAN SWEET-SWITCH® EN 
BALANCE?
Sven: “SWEET-SWITCH® is Europees marktleider in suikervrije 
producten met het ruimste assortiment voor elk moment van 
de dag. Dus als je een assortiment wil opbouwen, dan kun je 
dat het beste doen door de sterkte van 1 assortiment uit te 
spelen. Zo kun je bij SWEET-SWITCH® zowel hazelnootpasta, 
confituur, snoepjes, koekjes, chocolade, cereal bars alsook 

artikelen voor Sint & Kerst 
vinden. SWEET-SWITCH® 
heeft trouwens maar 
1 focus en doet enkel 
suikervrij, dus als je een 
suikervrij alternatief zoekt, 
dan ga je vanzelfsprekend 
best bij de specialist langs 
die in 1 keer alle noden van 
de markt kan invullen en 
die permanente innovatie 
brengt. Belangrijk pluspunt 
is ook dat SWEET-SWITCH® 
met géén enkele andere 
groothandel binnen het 

kanaal confiserie samenwerkt, waardoor de adviseurs van 
Ameel Candy World met het SWEET-SWITCH® assortiment 
een uniek verhaal kunnen brengen.”
Koen: “25 jaar geleden begon ik in mijn keuken met het 
maken van suikervrije chocolade als eerste in België. Toen 
was de zoetstof Maltitol nog in zijn beginfase. De sterkte van 
Balance  ligt erin dat ik als bijna enige in België nog steeds 
zelf de chocolade produceer én nog elke dag toekijk hoe 
de productie van de chocolade loopt. Na 25 jaar zijn wij 
nog steeds de koploper in de productie van chocolade met 
verschillende zoetstoffen. Ons assortiment bestaat uit repen, 
tabletten, chocopasta, confituur, pralines en verschillende 
koekjes met chocolade. Daarnaast hebben we een volledig 
seizoensassortiment. Met onze drie verschillende soorten 
(Maltitol/Stevia/Cichoreiwortel) hebben wij voor elke 
winkelier wel een bepaald gamma dat hen kan aanspreken.”

SWEET-SWITCH® 
EN BALANCE: 
6 VRAGEN VOOR 
2 SUIKERVRIJE 
CHOCOLADE-EXPERTS

De suikervrije markt groeit jaarlijks 
met meer dan 20%. Ook suikervrije 
chocolade is booming. Koen 
Klingele en Sven Algoet mogen 
gerust pioniers genoemd worden 
met hun chocolademerken 
Balance en SWEET-SWITCH®. In een 
dubbelinterview met deze twee 
Vlaamse ondernemers komen we 
er alles over te weten.

ZOETSTOFFEN IN DETAIL: 
WAT ZIJN ZE PRECIES?
Zoetstoffen vervangen de zoete smaak van suiker. Echter 
niet alle zoetstoffen zijn dezelfde en worden niet op 
dezelfde manier gemaakt. Een goeie evaluatie zou kunnen 
zijn te kijken naar de glycemische index. Dit geeft aan 
hoeveel invloed de zoetstof heeft op onze suikerspiegel. 
Tafelsuiker heeft bijvoorbeeld een glycemische index van 
70 en die van Glucose is 100!

Stevia, Erythirol en Mannitol hebben allen een glycemische 
index van 0. Sorbitol en Isomalt zijn zoetstoffen met 
een glycemische index van 9 terwijl die van Maltitol  
34 bedraagt.
De meest gezonde is de plantaardige zoetstof Stevia. 
Hoewel de glycemische index 0 is, is de zoetstof toch tot 
300 keer zoeter dan gewone tafelsuiker. Dit zorgt ervoor 
dat er slechts een kleine hoeveelheid Stevia nodig is om 
een heerlijke zoete smaak aan een product te geven. 
Daarnaast heeft de zoetstof Erythirol ook een glycemische 
index van 0. Zij vormen dus de gezondste zoetstoffen.

Boven:  Sven Algoet, eigenaar van SWEET-SWITCH® samen 
met Annelies Noë, communication officer
Onder: Koen Klingele, oprichter Balance en Chocolates from 
Heaven samen met Eline Blanchaert, sales & HR director

-10%

-20%

 BIJ AANKOOP VAN 10 KARTONS 
NAAR KEUZE: 40 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

“Stevia en Erythritol 
zijn de enige 
zoetstoffen die 
door volgers van 
het Keto dieet 
aanvaard worden, 
net omdat ze de 
bloedsuikerspiegel 
niet beïnvloeden.”

“Onze 100% 
Cichoreiwortel 
chocoladerepen 
bevatten geen 
zoetstoffen. 
Dat maakt deze 
repen heel uniek 
in België en in de 
hele wereld.”

“Vanaf het 
moment dat de 
consumenten  
het éénmaal 
geproefd 
hebben én 
weten dat er 
geen suiker 
in zit, is de 
beslissing snel 
gemaakt.”

“De sterkte van 
Balance  ligt erin 
dat ik als bijna 
enige in België 
nog steeds zelf 
de chocolade 
produceer én nog 
elke dag toekijk 
hoe de productie 
van de chocolade 
loopt.”
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What we stand for

In our ambitious goal to conceive chocolate
products that redefine pleasure and give indulgence
free reign, we are supported by a quality awareness
that stretches from the creative mind developing
the sweet delight to the person finally packing it. 
Our range of exquisite small wonders is the result
of three elements, subtly combined to be
successful: the use of fresh and mainly natural
materials, the application of new techniques and
original recipes and the input of new and creative
young ideas. 
The specific needs of our customers matter very
much to us and therefore full attention is given to
a personalized service. 

Nuestro compromiso
En nuestro ambicioso objetivo de concebir
productos de chocolate que redefinan el placer y
den rienda suelta a la indulgencia, estamos
respaldados por una conciencia de calidad que se
extiende desde la mente creativa, que desarrolla la
dulce delicia, hasta la persona que finalmente los
embale.
Nuestra gama de exquisitas pequeñas maravillas
es el resultado de tres elementos, combinados
sutilmente para lograr el éxito: el uso de
materiales frescos y esencialmente naturales, la
aplicación de nuevas técnicas y recetas originales
y la aportación de jóvenes ideas nuevas y
creativas.
Las necesidades específicas de nuestros clientes
nos importan mucho y por lo tanto, damos toda
nuestra atención a un servicio personalizado.

Wat ons kenmerkt
Garant staan voor ongebreideld genot en intense verwennerij is een
uitdaging die alleen in een drift naar perfectie kan worden aangegaan.
Binnen de muren van onze onderneming is een doorgedreven
kwaliteitsstreven geen loos begrip, maar een bewustzijn dat circuleert
vanaf productontwikkeling tot inpak.
Ons succes vandaag is het resultaat van een drietal basisprincipes: het
gebruik van verse en vooral natuurlijke ingrediënten, het toepassen van
nieuwe technieken en originele recepten en de inbreng van jonge
creatieve ideeën die leiden tot vernieuwing.
De specifieke behoeften van u, onze klant, is voor ons van onschatbaar
belang en daarom gaat onze aandacht vooral uit naar een persoonlijke
service.

Ce qui nous caractérise
Notre ambition est de concevoir des produits de chocolat qui
redéfinissent le plaisir et qui donnent à la jouissance libre cours, une
tâche presque surréaliste, réalisable seulement si l’on est soutenu par
une conscience de qualité qui s'étire de l'esprit créateur à l’ origine des
produits jusqu’à la personne qui finalement les emballe.
Notre succès d’aujourd'hui est le résultat de trois principes
fondamentaux: l'utilisation des ingrédients frais et surtout naturels,
l’introduction de nouvelles techniques et de recettes originales et
l'apport de jeunes idées créatives qui mènent à une innovation
constante.
Pour nous, vos besoins spécifiques sont d’une importance inestimable
et notre mission est de toujours vous offrir un service personnalisé

Noble Chocolates
1

ANDERS DAN EENDER WELKE
CHOCOLADE ERVARING

Het ligt helemaal in de aard van onze soort om 
steeds verder te willen gaan en het onbekende 
toch te leren kennen. We verwennen onze 
zintuigen gewoon graag met iets nieuws en 
het is dat verlangen naar meer dat ons klein ras 
uiteindelijk ook de ruimte deed verkennen.
Noble Chocolates schonk daarom het levenslicht 
aan een nieuw concept dat verfijnd en gracieus is 
qua smaak en vorm en dat die behoefte naar meer 
juist beantwoordt. We gaan er prat op anders te 
zijn dan eender welk ander bestaand product en 
hopen dan ook een nieuwe standaard te mogen 
worden in dat boeiende chocoladespectrum. 
SMAKELIJK !

KAASKOEKJES 
MET EHTE GERIJPTE KAZEN

Noble Savoury kreeg gestalte in 2015 toen Patriek 
Destrooper zijn eerdere jarenlange ervaring 
en passie voor chocolade en zoete koekjes 
plots wou delen en verruimen met iets nieuws; 
kaaskoekjes met echte gerijpte kazen. Vandaag 
kunnen wij met enige fierheid meegeven dat de 
realisatie een waar succes is. Meteen werden onze 
kaaskoekjes, onder het kritisch oog van ervaren 
reuzen, met veel lof bekroond door The Superior 
Taste Award 2015 met drie gouden sterren! De 
groep richt zich dan ook voornamelijk tot het 
maken van hoge kwaliteitsproducten, hiervoor 
worden dan ook de allerbeste ingrediënten met 
heel veel zorg uitgeselecteerd.

EXCLUSIEF BIJ 
AMEEL CANDY WORLD

-10%

BIJ AANKOOP 
VAN 3 KARTONS 

NAAR KEUZE:
50 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE:
100 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE

+

PROMO

BIJ AANKOOP 
VAN 10 KARTONS 

NAAR KEUZE: 
250 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 1 DISPLAY 
NAAR KEUZE: 

100 SPAARPUNTEN

Chocoladeliefhebbers over de hele wereld 
houden van onze pralines vanwege hun 
voortreffelijke smaak. Proef langzaam aan 
voor een geweldige chocolade-ervaring 
met een luxueus romig mondgevoel en 
een intense nasmaak. ‘s Werelds favoriete 
Belgische chocolade Zeevruchten zijn 
Guylian’s vlaggenschip. Elke zorgvuldig 
vervaardigde schelp is een mix van heerlijke 
witte, melk- of donkere Belgische chocolade, 

gemaakt van de fijnste West-Afrikaanse 
cacaobonen en gevuld met de heerlijke 
Guylian geroosterde hazelnootpraliné, 
die nog steeds gemaakt wordt volgens 
het originele en ambachtelijke recept van 
de stichter van het bedrijf, Guy Foubert. 
Chocoladekenners over de hele wereld 
houden van deze praliné vanwege de 
heerlijke smaak, de schittering en de prachtig 
gevormde gemarmerde vormen.

-33,33%
BIJ AANKOOP VAN 

1 KARTON NAAR KEUZE: 
10 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

RODE HAMERSEen lolly gemaakt 
door echte confiseurs 
voor echte kenners.

MET ZIJN UNIEKE VORM, 
ZIJN SMAAK VAN WELEER 
EN ZIJN GEWICHT VAN 19G, 
GEEFT DIT PRODUCT LANGER 
SMULPLEZIER DAN ANDERE 
LOLLIES. HIJ NEEMT EEN 
APARTE PLAATS IN: HEERLIJK, 
SPECIAAL EN NOSTALGISCH. 

De rode hamer lollies bestaan sinds 
de eerste helft van de vorige eeuw. 
De machines dateren van de vijftiger 
jaren en werden in 2016 volledig 
gerestaureerd. 
 
Na meer dan 5 jaar afwezigheid op de 
markt tussen 2010 en 2015, wordt het 
product nu opnieuw via  Ameel Candy 
World verdeeld. 

De zure rode hamer werd onmiddellijk 
terug opgenomen door onze  klanten 
en de consumenten, die het product 
niet vergeten waren. 
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-25/
100%

2

25,6g

22

25,6g
Twee dunne knapperige 

wafeltjes , één met melk

en één met cacao, gevuld

met een onmiskenbaar

romige -vulling. 

Een  kleine portie
op kindermaat, ook

handig voor onderweg!

   GEEN
    KLEURSTOFFEN   OF CONSERVEER-MIDDELEN

garandeertde kwaliteit van zijnzorgvuldig geselecteerde ingrediënten!

HET KOEKJE zo DUN, 

ZO VERRASSEND

ROMIG

FERE0293-KINDER ONE PAGER CARDS ph3-2019.indd   2 8/07/20   12:35

-20%
DISPLAYS

BIJ AANKOOP 
VAN 2 KARTONS 
NAAR KEUZE:
1 KARTON
KINDER BUENO 
WHITE T2 GRATIS

VOLUME
ACTIE 2

+1

NEW

NEW

-20%

-15%

DISPLAYS

STRONG MINT en EUCALYPTUS
EEN INTENSE EN LANGDURIGE VERFRISSING

SUIKERVRIJ

22 TIC TAC’S / 16,4 G
Beschikbaar in iconische TicTac  

verpakking in T22 formaat

GELDIG VOOR BEIDE SMAKEN

VERFRISSEND
dankzij verkoelende  

kristallen

-30%
bij aankoop van 

1 karton T22x12x2

     PROMO

ACTION6_2006_TT_Ann 267x195mm.indd   1 9/07/20   11:49

-25%

+LAIT/MELK

-CACAO

(max. 2/klant)
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EEN WINKEL OPEN 7 DAGEN/7 & 24 UUR/24?
DÉ IDEALE OPLOSSING: MARS AUTOMATEN

TOP MERKEN met de best verkopende 
producten in de markt

GEEN ZWARE INVESTERINGEN:  
Mars investeert in jouw plaats – en jij  huurt 
het toestel vanaf  25€/maand

TECHNISCHE DIENST DOOR MARS – 
WISSELSTUKKEN INCLUSIEF

SOCIAL DISTANCING VERZEKERD! 
Geen menselijk contact.

CONTACTLOOS BETALEN OOK MOGELIJK!
Meerdere aankopen per transactie  
nu ook mogelijk 

Interesse?   
Contacteer je vertegenwoordiger  

bij Ameel Candy World  

ACTION3_2012_Ann AMEEL 267x197 Distributeurs Auto.indd   1 9/07/20   13:57

PROMOSINGLES 

& KINGSI
ZES

-25%
MINIATURES

-10%REPEN 40G

PROMO

NEWNEW

DISPLAYS

-10%TREAT BAGS

& PEANU
T 

POUCH

+ BIJ AANKOOP VAN 
2 KARTONS TREAT BAGS:

1 M&M’S CLIPSTRIP GRATIS (MAX. 5/KLANT) DISPLAY -15%

DESCRIPTION
CASE

 COUNT
ITEM  

WEIGHT
ITEM EAN CODE CASE EAN CODE

RECOMMENDED  
SELLING PRICE

M&M’s Tablet Peanut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Hazelnut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Crispy 16x150g 16 150g 3,99€

M&M’s Tablet Choco 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Almond 16x165g 16 165g 3,99€

TABLETS 5 SMAKEN WAAR JE KLANTEN VOOR SMELTEN!
5 GOÛTS POUR FAIRE FONDRE VOS CLIENTS !

DESCRIPTION
CASE

 COUNT
ITEM  

WEIGHT
ITEM EAN CODE CASE EAN CODE

RECOMMENDED  
SELLING PRICE

M&M’s Tablet Peanut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Hazelnut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Crispy 16x150g 16 150g 3,99€

M&M’s Tablet Choco 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Almond 16x165g 16 165g 3,99€

TABLETS 5 SMAKEN WAAR JE KLANTEN VOOR SMELTEN!
5 GOÛTS POUR FAIRE FONDRE VOS CLIENTS !

DESCRIPTION
CASE

 COUNT
ITEM  

WEIGHT
ITEM EAN CODE CASE EAN CODE

RECOMMENDED  
SELLING PRICE

M&M’s Tablet Peanut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Hazelnut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Crispy 16x150g 16 150g 3,99€

M&M’s Tablet Choco 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Almond 16x165g 16 165g 3,99€

TABLETS 5 SMAKEN WAAR JE KLANTEN VOOR SMELTEN!
5 GOÛTS POUR FAIRE FONDRE VOS CLIENTS !

NEW

DESCRIPTION
CASE

 COUNT
ITEM  

WEIGHT
ITEM EAN CODE CASE EAN CODE

RECOMMENDED  
SELLING PRICE

M&M’s Tablet Peanut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Hazelnut 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Crispy 16x150g 16 150g 3,99€

M&M’s Tablet Choco 16x165g 16 165g 3,99€

M&M’s Tablet Almond 16x165g 16 165g 3,99€

TABLETS 5 SMAKEN WAAR JE KLANTEN VOOR SMELTEN!
5 GOÛTS POUR FAIRE FONDRE VOS CLIENTS !
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VOLUME
ACTIE

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE:
30 SPAARPUNTEN

+

OP DE ‘SINGLES’ VERPAKKINGEN

+ BIJ AANKOOP VAN 1 KARTON:
1 KARTON CÔTE D’OR BOUCHÉES MELK GRATIS

1+1

-16,67%-16,67%

-33,33%-33,33%
-32%-32%

HORECA

VOLUME
ACTIE

+
BIJ AANKOOP 

VAN 100 KARTONS:
1250 SPAARPUNTEN

PROMOPROMO

(MAX. 3/KLANT)

BIJ AANKOOP 
VAN 2 KARTONS :
1 KARTON OREO 

66G GRATIS

(MAX. 3/KLANT)

COLLI
ACTIE

2+1

+

-20%-20%
+ BIJ AANKOOP 
VAN 2 KARTONS 

NAAR KEUZE:
1 KARTON TABLETTEN 

PRALINÉ CARAMEL 
200G GRATIS

VOLUME
ACTIE

2+1
+

TABLETTEN
190-200G

(MAX. 3/KLANT)

PROMOPROMO

BIJ AANKOOP 
VAN 2 KARTONS:

1 KARTON MILKA & OREO 
37G GRATIS

COLLI
ACTIE

2+1
(MAX. 3/KLANT)

NEWNEW

BIJ AANKOOP 
VAN 10 KARTONS 

NAAR KEUZE:
70 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS 

NAAR KEUZE:
200 SPAARPUNTEN
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-20%-20%
-33%-33%

BIJ AANKOOP 
VAN 1 KARTON 
TUC CRACKS 

ORIGINAL 100G:
1 KARTON 

TUC CRACKS 
HERBS 100G

 GRATIS

1+1

(MAX. 3/KLANT)

NEWNEW

BIJ AANKOOP VAN 2 KARTONS:
1 KARTON STIMOROL BOTTLE 

ORAL-B SPEARMINT
& 1 KARTON  STIMOROL BOTTLE 

ORAL-B PEPPERMINT GRATIS

COLLI
ACTIE

2+2

(MAX. 3/KLANT)

(MAX. 10/KLANT)

BIJ AANKOOP 
VAN 4 KARTONS 

NAAR KEUZE:
1 KARTON CÔTE D’OR 

MINI ROC MELK GRATIS

VOLUME
ACTIE

4+1

+

PROMOPROMO

HORECA

(MAX. 3/KLANT)
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BIJ AANKOOP VAN 6 KARTONS
MENTOS GUM BOTTLES 

NAAR KEUZE: 30 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS
FRISK NAAR KEUZE: 

30 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+

-20% -20%

BIJ AANKOOP VAN 1 DISPLAY 
NAAR KEUZE: 1 KARTON 
MENTOS GUM BLISTER 
BREEZE MINT GRATIS

SUPER
ACTIE+ 1+1

-25%

MENTOS KAUWGOM 
IN EEN MINI POTJE

Handig voor onderweg 
én hervulbaar

Mentos Kauwgom heeft nu ook een mini potje! Lekker 
klein en dus handig voor onderweg in je broekzak of tas. 
De potjes bevatten twaalf kauwgoms, in de smaken Fresh 
Mint of Aardbei. Extra handig: de potjes zijn hervulbaar.

Het mini potje wordt groots ondersteund op tv, online en op 
sociale media. Er worden samples uitgedeeld aan shoppers 
en er zijn acties op de winkelvloer. Bestel de Mini Potjes nu!  

HELPT DE TANDEN
NATUURLĲK WIT TE HOUDEN

VOEDINGSSUPPLEMENT MET VITAMINE D

NIEUW

HOUDEN
D
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VENDING & SNACKS blz. 41-48
PLUSpromos

BIJ AANKOOP 
VAN 4 KARTONS 

NAAR KEUZE:
 80 SPAARPUNTEN

-25%
VOLUME
ACTIE+

fulfill

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

-33,33% 
EN 90 SPAARPUNTEN
BIJ AANKOOP 
VAN 1 DISPLAY

BIJ AANKOOP VAN 
2  KARTONS 40G NAAR KEUZE:  

1 KARTON  PRINGLES 
ORIGINAL 40G  

+ 18 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE        2+1

BIJ AANKOOP VAN 
2  KARTONS 165G NAAR KEUZE:

1 KARTON  PRINGLES 
ORIGINAL 165G

+ 69 SPAARPUNTEN

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

3+1
gratis

bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display  
(4 x 15 x 55g)*

*maximum 1 actie per klant / maximum 1 action par client

1 x 15 x peanut & caramel
1 x 15 x triple chocolate deluxe
1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

gratis
bij aankoop van 1 kleine 
display (4 x 15 x 55g)*

à l’achat d’un petit display 

1 x 15 x chocolate caramel & cookie dough
1 x 15 x white chocolate & cookie dough

NEWNEWNEW

NEW: Triple 
Chocolate deluxe

A4_display_advertentie.indd   1 12/01/18   17:32

-25%

PROMO

-€125

SOEP:
GROENTE

KIP
TOMAAT

PROMO
OP HET GAMMA
ALTA RICA 500G

MOKAMBO TRADICIÓN 500G
RISTRETTO 500G

RISTRETTO DECAFF 250G

 

(MAX. 2/KLANT)
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P R O M
O

-5%*

* +TAX INDIEN VAN TOEPASSING

1 karton = 50 punten
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Lay’s Strong® 

Chilli and Lime 
biedt een lekkere 
twist met zijn frisse 
en medium pikante 
smaak.

Lay’s Strong®

Jalapeño and Cheese
zorgt voor een
maximale smaak-
sensatie met zijn extra 
pikante kaassmaak.

Lay’s Strong®

Hot Chicken Wings 
prikkelt jouw 
smaakpapillen met 
zijn gerookte en 
pikante smaak.

33,33% KORTING*
OP LAY’S STRONG 24X50g

Nu ook verkrijgbaar in 
kleine zakjes!

PERFECT MET BIER!

NIEUW

*Bij aankoop van 1 doos Lay’s Strong 24x50g naar keuze. Geldig van 24/08/2020 t.e.m. 16/10/2020. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

E02566840 PEP BE Lays Strong Ameel infography Jul20.indd   1E02566840 PEP BE Lays Strong Ameel infography Jul20.indd   1 09/07/2020   13:0209/07/2020   13:02

-33,33%
+TAX

-25% +TAX

-12%
De lekkerste pinda’s 
en noten van de 
beste kwaliteit. We 
kennen ze allemaal: 
de lekkere pinda’s 
en noten van 
Duyvis. Ze worden 
vers geoogst en 
met uiterste zorg 
g e s e l e c t e e r d . 
G e c o m b i n e e r d 
met meer dan 200 
jaar expertise zorgt 
dit voor de unieke 
en heerlijke smaak!

VOLUME
ACTIE        3+1

BIJ AANKOOP VAN 
3  KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON  DORITOS BITS TWISTIES 
HONEY BBQ 30G GRATIS

NACHO CHEESE 44G
SWEET CHILLI PEPPER 44G

BITS TWISTIES HONEY BBQ 30G
BITS ZEROS SWEET PAPRIKA 33G

VOLUME
ACTIE        3+1

BIJ AANKOOP VAN 
3  KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON  LAY’S GRILLS 
GEROOKT 85G GRATIS

MEDIU
M 

BAGS

SMALL 
BAGS

VOLUME
ACTIE        3+1

BIJ AANKOOP VAN 
3  KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON  LAY’S GRILLS 
GEROOKT 30G GRATIS

SNACKS
SMALL 
BAGS

VOLUME
ACTIE        5+1

BIJ AANKOOP 
VAN 5  KARTONS 

NAAR KEUZE: 
1 KARTON  

LAY’S CHIPS 
PAPRIKA 40G

GRATIS

SMALL 
BAGS

200g
& 

DISPLAY
200g

-16,67%

+

OP HET GAMMA 
LAY’S 35/40G

(max. 200/klant)

(max. 20/klant)

(max. 100/klant)

 (max. 20/klant)

(max. 20/klant) (max. 20/klant)

(max. 20/klant)
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-16,67%

22
+2

-20%
VOLUME
ACTIE 5+1

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS: 

1 KARTON BIFI 
BIERWORST 30G 

GRATIS

+
Bij Snatt’s gaat het om het delen van een hapje en een drankje op de mediterrane 
manier van leven. Dit betekent het eten van een gezond, lekker en evenwichtig dieet. 
Het gaat ook om het genieten van een actieve en buitenlevensstijl en veel socialiseren... 
en er eindelijk voor zorgen dat we de tijd nemen om van elk moment te genieten.

EXCLUSIEF BIJ AMEEL CANDY WORLD

-15%

VOLUME
ACTIE 10

+1
BIJ AANKOOP VAN 10 KARTONS: 

1 KARTON FRANK & 
MOSTERD 40G GRATIS
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now All
bottles

recycled
100%

DRANKEN blz. 49-60
PLUSpromos

PROMO
PROMO

OP HET GAMMA

CANS 33CL

PET 50CL

OP HET GAMMA

PET 1,5L

ONTDEK 

DE ACTIES 

OP ONZE 

WEBSHOP!

Beste klant,
 
Met veel trots kondigen wij aan dat voortaan alle Lipton 
Ice Tea flessen gemaakt worden van 100% gerecycleerd 
plastic en volledig recycleerbaar zijn. We zijn het eerste grote 
frisdrankmerk dat dit op dergelijk grote schaal realiseert.

Jouw keuze voor Lipton zorgt ervoor dat we samen de 
frisdrankcategorie duurzamer maken.
 

Wat betekent dit voor België?
 

•  Een besparing van 1,700 ton virgin plastic, het equivalent 
van 80 miljoen flesjes!

•  Een CO2 reductie van 40% versus regulier plastic.
 

Hierbij stopt het nog niet. De missie van 
Lipton is om uiteindelijk 100% circulair te 
opereren. 
Graag kijken we samen met jou hoe we 
uitdagingen rondom plastic kunnen 
aanpakken.

**

**

BIJ AANKOOP

VAN 5 KARTONS 

NAAR KEUZE:

50 SPAARPUNTEN

VOLUME

ACTIE
+

BIJ AANKOOP VAN 2 KARTONS 
BLUECORN TORTILLA 130G:
50 SPAARPUNTEN (MAX. 1250/KLANT)

VOLUME
ACTIE

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS 
CHIPS / TORTILLAS 40G NAAR KEUZE:

50 SPAARPUNTEN (MAX. 1250/KLANT)

BIJ AANKOOP VAN 4 KARTONS 
CHIPS 100G NAAR KEUZE:

60 SPAARPUNTEN (MAX. 1500/KLANT)

BIJ AANKOOP VAN 4 KARTONS 
CHIPS  200G NAAR KEUZE:

180 SPAARPUNTEN (MAX. 4500/KLANT)

BIJ AANKOOP VAN 4 KARTONS 
K3 HARTJES / ZOOBIDOO KETCHUP:

80 SPAARPUNTEN (MAX. 2000/KLANT)   

BIJ AANKOOP VAN 3 KARTONS 
POPCHIPS 23G NAAR KEUZE:

50 SPAARPUNTEN (MAX. 1250/KLANT)

CROKY, 
DAT IS EEN 
KNISPEREND 
STUKJE 
BELGISCHE 
TROTS.
Want als Belgisch familiebedrijf gebruiken 
we alleen de allerbeste aardappelen uit 
de buurt. We oogsten ze met veel zorg en 
wentelen ze in unieke kruidencombinaties. 
Zo krijg je de intense smaken die 
typisch Croky zijn. Meer mogen 
we niet verklappen. Geheim 
familierecept! 

met quinoa, lijnzaad & 

zonnebloempitten

unieke 6-hoekige vorm

lekker om te dippen of 

om zo te eten 

smaakt naar meer

n

i

e

u

w

*

* MAXIMUM 1000 DOZEN PER KLANT
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VOLUME
ACTIE 5+1

BIJ AANKOOP VAN
5 KARTONS: 

1 KARTON FILOU 8,5° 
25CL CANS GRATIS

+-25%

VOLUME
ACTIE 40+5100+15

BIJ AANKOOP VAN 40 KARTONS:
5 KARTONS KAISER PILS 

4,7° 33CL GRATIS

+

-7,5%

BIJ AANKOOP VAN 100 KARTONS:
15 KARTONS KAISER PILS 

4,7° 33CL GRATIS

-25%
+TAX

+TAX

-33%

+TAX

-25%
+TAX

PROMOPROMO

-12,5%
+TAX

OP HET GAMMA 
FINEST BEERS

-20%
+TAX

OP HET GAMMA 
XPLOSION

+TAX
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© 2020 The Coca-Cola Company. “Aquarius” is a registered trademark of The Coca-Cola Company. ER - Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl - Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles - RPM BE 0425071420. 

ISOTONIC

HYDRATION HYDRATION

Hydrate et reconstitue vos réserves.

Absorption rapide par le corps.

Goût rafraîchissant.

ISOTONIC

Goût rafraîchissant.

Vitamine B

HYDRATION

IDS20191125_DH_INSERT FOLDER 2_AQUARIUS PET 0,50L_-10%_WHOLESALERS_A4_NLFR_FR LUX.indd   2IDS20191125_DH_INSERT FOLDER 2_AQUARIUS PET 0,50L_-10%_WHOLESALERS_A4_NLFR_FR LUX.indd   2 26/11/2019   09:0326/11/2019   09:03

*Zolang de voOrRaAd strekt – Jusqu’à épuisement des stocks

Recycleren?
Natuurlijk!

De natuurlijke mineraalwaters van SPA® worden na een lange ondergrondse reis gewonnen in het hart van de 
Venen. We doen er al meer dan 125 jaar alles aan om dit natuurgebied zo intact en puur mogelijk te houden 

en zo de zuiverheid van onze mineraalwaters te garanderen.

DE WATERS VAN SPA®

Tijdloos puur.

SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2 2/07/20   15:172/07/20   15:17

Op het leven A la vieVOLUME
ACTIE+ BIJ AANKOOP VAN 50 KARTONS:

35 SPAARPUNTEN

-25% -33%
SPA & FRUIT, SPA DUO

SPA TOUCH STILL EN SPA TOUCH SPARKLING

-16,67%

Recycleren?
Natuurlijk!

De natuurlijke mineraalwaters van SPA® worden na een lange ondergrondse reis gewonnen in het hart van de 
Venen. We doen er al meer dan 125 jaar alles aan om dit natuurgebied zo intact en puur mogelijk te houden 

en zo de zuiverheid van onze mineraalwaters te garanderen.

DE WATERS VAN SPA®

Tijdloos puur.

SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2 2/07/20   15:172/07/20   15:17

Recycleren?
Natuurlijk!

De natuurlijke mineraalwaters van SPA® worden na een lange ondergrondse reis gewonnen in het hart van de 
Venen. We doen er al meer dan 125 jaar alles aan om dit natuurgebied zo intact en puur mogelijk te houden 

en zo de zuiverheid van onze mineraalwaters te garanderen.

DE WATERS VAN SPA®

Tijdloos puur.

SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2SPAD 0513_Ads_267x195H_FR_NL_01.indd   2 2/07/20   15:172/07/20   15:17

promo kan beperkt worden per klant / geldig zolang de voorraad strekt

BIJ AANKOOP 
VAN 2 KARTONS:
1 KARTON NALU 25CL 
GRATIS

COLLI
ACTIE 2

+1

BIJ AANKOOP 
VAN 6 KARTONS:
2 KARTONS
CHAUDFONTAINE 
MINERAL PET 50CL 
6-PACK GRATIS

COLLI
ACTIE 4

+2

GAMMA
BRUIS  50CL

MINERAL 50CL
FUSION CITROEN 50CL

BIJ AANKOOP VAN 6 KARTONS:
1 KARTON AQUARIUS RED PEACH 50CL 6-PACK GRATIS

COLLI
ACTIE 3

+1

*Zolang de voOrRaAd strekt – Jusqu’à épuisement des stocks

*Zolang de voOrRaAd strekt – Jusqu’à épuisement des stocks

BIJ AANKOOP 
VAN 3  KARTONS :

1 KARTON MONSTER
 ENERGY CANS 
50CL GRATIS

COLLI
ACTIE 3

+1

BIJ AANKOOP 
VAN 5 KARTONS:

1 KARTON AQUARIUS 
RED PEACH PET 50CL 

6-PACK GRATIS

COLLI
ACTIE 5

+1

+TAX +TAX +TAX

(MAX. 3/KLANT)

(MAX. 3/KLANT)

(MAX. 3/KLANT)

(MAX. 3/KLANT)

(MAX. 6/KLANT)
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MAXIMUM 2 ACTIES PER KLANT/MAXIMUM 2 ACTIONS PAR CLIENT

PROMO VIT-HIT 4+1
KEUZE UIT / CHOIX ENTRE: VIT-HIT PERFORM , VIT-HIT BOOST,  

VIT-HIT DETOX, VIT-HIT IMMUNITEA, VIT-HIT LEAN & GREEN

GRATIS

promo_ad_a4_240120201911049.indd   1promo_ad_a4_240120201911049.indd   1 24/01/20   17:1424/01/20   17:14

Promo 
Almdudler 0,5l

6 x 500ml

Max 4 collis per klant. Max 4 collis par client.

Ad_almdudler_27122018191110.indd   1 27/12/18   15:35

dubelle_gratis actie_271220181911125.indd   1dubelle_gratis actie_271220181911125.indd   1 13/01/20//3   16:3613/01/20//3   16:36

100% VLEUGELS. 0% SUIKER. 

Zero A4 poster.indd   1Zero A4 poster.indd   1 28/01/20   18:0328/01/20   18:03 promo kan beperkt worden per klant / geldig zolang de voorraad strektpromo kan beperkt worden per klant / geldig zolang de voorraad strekt

VOLUME
ACTIE     4+2

BIJ AANKOOP VAN 
4  KARTONS: 2 KARTONS  
ALMDUDLER PET 50CL

GRATIS

VOLUME
ACTIE     3+1

BIJ AANKOOP VAN 
3  KARTONS CUPS

 NAAR KEUZE:
1 KARTON ICE COFFEE 

CAPPUCCINO CUPS 23CL
GRATIS

VOLUME
ACTIE     4+1

BIJ AANKOOP VAN 
4  KARTONS CANS

 NAAR KEUZE: 1 KARTON 
ICE COFFEE CAPPUCCINO 

CANS 25CL GRATIS

COLLI
ACTIE    7+1

BIJ AANKOOP 
VAN 7 KARTONS:

 1 KARTON RED BULL ENERGY 
DRINK 4-PACK 25CL GRATIS

COLLI
ACTIE    6+1

BIJ AANKOOP 
VAN 6 KARTONS:

1 KARTON RED BULL ENERGY 
DRINK 4-PACK 25CL GRATIS

VOLUME
ACTIE   4+1

BIJ AANKOOP 
VAN 4 KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON  RED BULL 
WHITE EDITION 25CL GRATIS

(MAX. 8/KLANT)

(MAX. 4/KLANT)

(MAX. 4/KLANT)

(MAX. 4/KLANT)

(MAX. 4/KLANT) (MAX. 4/KLANT) (MAX. 4/KLANT)
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Flesjes 20cl (x4)

-33%
+TAX

VOLUME
ACTIE 10

+1

BIJ AANKOOP VAN 
10 KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON KIDIBUL 
APPEL 75CL GRATIS

+

KIDIBUL LAAT KIDIBUL LAAT 
JE FEEST KNALLEN!JE FEEST KNALLEN!

Appelsap als basis voor elke 
smaak. Een recept waar wij 
trots op zijn:
 ✔  100% vruchtensap
 ✔  Zonder toegevoede suikers
 ✔  Zonder kleurstoffen & 
       bewaarmiddelen
 ✔  Fruit van gecontroleerde 
       herkomst

Kidibul is het favoriete drankje van kinderen 
tijdens de grote feestmomenten 
(verjaardagen, Kerstmis, Nieuwjaar,… ) 
maar ook voor de feestjes zonder 
specifieke gelegenheid (barbecue, 
apero,…)

-8,33% -16,67%

Healthy
product

Tasty
flavours

Sporty
proof

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS 

NAAR KEUZE:
65 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+ BIJ AANKOOP 

VAN 50 KARTONS 
NAAR KEUZE:

200 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 50 KARTONS 

NAAR KEUZE:
 80 SPAARPUNTEN

VOLUME
ACTIE+ BIJ AANKOOP 

VAN 150 KARTONS 
NAAR KEUZE:

 300 SPAARPUNTEN

-25%
-50%

+TAX

+TAX

VOLUME
ACTIE 3+1

BIJ AANKOOP
VAN 3 KARTONS 

NAAR KEUZE: 
1 KARTON VITAMIN WELL 
AWAKE PET 50CL GRATIS

-20%+TAX

SUPER
ACTIE 1+1

BIJ AANKOOP
VAN 1 KARTON 

CÉCÉMEL LESS SUGAR 30CL : 
1 KARTON CÉCÉMEL ‘DE ENIGE ECHTE’ 

30CL GRATIS (MAX. 1/KLANT)

+
PREMIUM QUALITY

PREMIUM QUALITY

PROMO

SUPER
ACTIE 1+1

BIJ AANKOOP VAN 1 DISPLAY
CÉCÉMEL ‘DE ENIGE ECHTE’ 

ENERGY 50CL :  60 SPAARPUNTEN + 
2 KARTONS CÉCÉMEL 

‘DE ENIGE ECHTE’ 50CL GRATIS  

VOLUME
ACTIE

BIJ AANKOOP 
5 KARTONS NAAR KEUZE:

25 SPAARPUNTEN 

BIJ AANKOOP 
10 KARTONS NAAR KEUZE:

65 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
20 KARTONS NAAR KEUZE:

200 SPAARPUNTEN
 

+

VOLUME
ACTIE

BIJ AANKOOP 
1 KARTON NAAR KEUZE:

10 SPAARPUNTEN 

BIJ AANKOOP 
10 KARTONS NAAR KEUZE:

120 SPAARPUNTEN

PROMO

VOLUME
ACTIE

+
BIJ AANKOOP 

6 KARTONS NAAR KEUZE:
7 SPAARPUNTEN 

BIJ AANKOOP 
10 KARTONS NAAR KEUZE:

12 SPAARPUNTEN

BIJ AANKOOP 
20 KARTONS NAAR KEUZE:

32 SPAARPUNTEN
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-12,5% +TAX

VOLUME
ACTIE 10+1

BIJ AANKOOP VAN 10 KARTONS 
NAAR KEUZE: 1 KARTON 

TWIST&DRINK APPEL GRATIS

+
BIJ AANKOOP VAN 1 DISPLAY 6 SMAKEN:

2 KARTONS TWIST&DRINK APPEL GRATIS

-10% +TAX

VOLUME
ACTIE 5+1

+

BIJ AANKOOP VAN 5 KARTONS 
NAAR KEUZE: 1 KARTON 

BIERE DES AMIS 0,0% 33CL GRATIS

-25%
+TAX

VOLUME
ACTIE 5+1

BIJ AANKOOP
VAN 5 DISPLAYS 

NAAR KEUZE:
1 VINTENSE DISPLAY 

24X20CL GRATIS

Alcoholvrij 
heeft zijn intrede 
gedaan op de 
wijnmarkt. Deze 
consumptietrend 
beantwoordt aan 
de verwachtingen 
van klanten die 

houden van 
traditionele en 
kwaliteitsvolle 
producten 
zonder de 
nadelen 
van alcohol. 
Vintense, 
dat is 100% 
plezier en 
0,0% alcohol.

+

-25%
+TAX

-25%
+TAX

VOLUME
ACTIE 20

+1

BIJ AANKOOP VAN 
20 KARTONS NAAR KEUZE:

1 KARTON  J&B COLA 
CANS 25CL GRATIS

+

PROMO
5+ 5+ -20%+TAX

5+2
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HEERLIJK 100%
PLANTAARDIG 
TUSSENDOORTJE

MAKKELIJK
VOOR ONDERWEG

TUSSENDOORTJE
1+1
GRATIS

1 TRAY GRATIS
bij aankoop van 1 tray

Alpro Drink Hazelnoot-Choco 
of Amandel-Vanille
6x250 ml

1 TRAY GRATIS 
bij aankoop van 1 tray

Alpro Soja Drink Vanille, 
Choco of  Rode Vruchten
24x250 ml

1+1
GRATIS

BESTELLEN
SPAARACTIE - TOMBOLA blz. 61-68

PLUSpromos

VIA DE WEBSHOP
METHODE 2
1.  ga naar onze webshop
 www.ameelcandyworld.be
2.  klik op de ‘PlusPromo’s’ banner 
3.  kies jouw segment/fabrikant
4. klik op het product naar keuze
4.  bestel!

VIA HET BESTEL-
FORMULIER
1.  vul het bijgeleverde bestel-

formulier in
2.  geef je bestelling door aan 

jouw vertegenwoordiger of 
aan de firma.

VIA DE WEBSHOP
METHODE 1
1.  ga naar onze webshop
 www.ameelcandyworld.be
2.  zoek het product 
 naar keuze op
3.  klik op het icoon
4.  bestel!

HOE BESTELLEN?

PRESALE

PLUSpromos
@home

LEVERPERIODES
Leverperiode 1: week 37 (van 07/09 tot en met 11/09/2020)
Leverperiode 2: week 38 (van 14/09 tot en met 18/09/2020)
Leverperiode 3: week 39 (van 21/09 tot en met 25/09/2020)
Leverperiode 4: week 40 (van 28/09 tot en met 02/10/2020)
Leverperiode 5: week 41 (van 05/10 tot en met 09/10/2020)
Leverperiode 6: week 42 (van 12/10 tot en met 16/10/2020)
Leverperiode 7: week 44 (van 26/10 tot en met 30/10/2020)
Leverperiode 8: week 46 (van 09/11 tot en met 13/11/2020)

NOG GEEN LOGIN OP 
ONZE WEBSHOP?
Let op: om je prijzen en kortingen te zien
op de webshop moet je ingelogd zijn op
onze webshop. 
Wil je nogmaals jouw login en wachtwoord 
ontvangen? Vul ons contactformulier in 
op  www.ameelcandyworld.be

NAAM                        

  

  

  

 
KLANTNR.  

ADRES  

VERTEGENWOORDIGER   

GELIEVE DE BESTELLING TE NOTEREN MET RODE BALPENRODE BALPEN A.U.B.

BESTELFORMULIER

am
eelcandyworld

.b
e

am
eelcandyworld

.b
e

Be
st

el 
nu 

Be
st

el 
nu 

on
line

 

on
line

 

INDUSTRIEWEG 22   •   B-8800 ROESELARE
TEL. 051 24 03 43   •   FAX 051 26 74 00 
E-MAIL INFO@AMEELCANDYWORLD.BE

WWW.AMEELCANDYWORLD.BE
Zolang de voorraad strekt onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. 
Verantwoordelijke uitgever / Editeur responsable: Tom AMEEL, Industrieweg 22, B-8800 ROESELARE 

Geef dit ingevulde formulier mee met uw 
vertegenwoordiger bij zijn eerstvolgende 
bezoek 

OF neem een foto van dit ingevuld bestel-
formulier en stuur de foto(‘s) via mail door naar 
info@ameelcandyworld.be of via whatsapp 
naar uw vertegenwoordiger.

LEVERPERIODES
Leverperiode 1: week 37 (van 07/09 tot en met 11/09/2020)
Leverperiode 2: week 38 (van 14/09 tot en met 18/09/2020)
Leverperiode 3: week 39 (van 21/09 tot en met 25/09/2020)
Leverperiode 4: week 40 (van 28/09 tot en met 02/10/2020)
Leverperiode 5: week 41 (van 05/10 tot en met 09/10/2020)
Leverperiode 6: week 42 (van 12/10 tot en met 16/10/2020)
Leverperiode 7: week 44 (van 26/10 tot en met 30/10/2020)
Leverperiode 8: week 46 (van 09/11 tot en met 13/11/2020)

PLUSpromos
@home
Ons PLUS-EVENT 
komt van 24 augustus 
tot en met 16 oktober 2020 
naar u toe!

PLUSpromos@home

*Amandel-Vanille

*

*Choco

*

PROMO

BAL DE LA ROSE
BRISE DE FRANCE

CALLUNE 
CAVA L’ARBOC

CAVA MAS FI
CHAMPAGNE 

BERNARD GAUCHER 
CHARLES DU LAC

COMTE ALEXANDRE
LE PICHET

OUDE MOLEN 
PORTO ALEGRE 
TERRA SERENA

BIJ AANKOOP 
VAN 10 KARTONS

NAAR KEUZE: 
12 SPAAR-

PUNTEN

VOLUME
ACTIE+

BIJ AANKOOP 
VAN 20 KARTONS

NAAR KEUZE:
38 SPAAR-

PUNTEN

BIJ AANKOOP 
VAN 50 KARTONS

NAAR KEUZE:
100 SPAAR-

PUNTEN

BESTEL EENVOUDIG 
VIA ONZE WEBSHOP
 
Bestellen kan super eenvoudig 
via onze webshop. 
Zoek jouw product via de zoekfunctie 
of laat je gidsen door onze beurstegels: 
24 op 24 & 7 op 7.
 
Bekijk jouw actuele beursprijzen 
rechtstreeks op onze webshop 
en ontdek hoeveel korting je wint!

VERSPREID JE BEURS-
BESTELLINGEN OVER  MAAR 
LIEFST 8 LEVERINGSPERIODES: 
MINDER RISICO EN MEER 
SPELING OM SLIM AAN BEURS-
CONDITIES TE BESTELLEN.

PLUSpromos
>LOLLYWOOD

CANDY
®

groen / vertgroen / vert > groen / vertgroen / vert >
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ONLINE TIPS, 
TRICKS ÉN TRENDS 
UITGELICHT VOOR 
WINKELIERS

Hoe moet je je als winkelier de 
komende 5 jaar online gaan 
profileren? We vroegen het Jim 
Bogaert, marketeer bij Ameel 
Candy World. Eén iets staat 
vast: starten kan je vandaag 
nog én volhouden is dé clue 
van het verhaal!

“TWIJFEL NIET OM 
JE SMARTPHONE 
TE NEMEN. 
GEWOON DOEN!”

HOE KAN JE ALS WINKELIER ONLINE GROEIEN  
DE KOMENDE 5 JAAR? 
“Authenticiteit. Wees eerlijk met je doelgroep en vertel hen over hoe je je 
zaak probeert te runnen. Vertel hen positieve zaken, maar durf hen ook 
de zaken te vertellen waar je als winkelier mee worstelt. Twijfel niet om je 
smartphone te nemen en via een video eenvoudig een vraag te stellen aan 
je doelgroep. Wat vinden jullie van deze snoepen? Willen jullie nog meer 
dergelijke producten? Durf de conversatie met je doelgroep aangaan. Toon 
de mens achter jouw zaak. Marketingtools hoeven trouwens niet duur te zijn. 
Met een smartphone kan je gemakkelijk video’s en foto’s maken. Een video 
hoeft niet perfect te zijn. Jouw klanten verwachten dit ook niet. Authenticiteit 
en eerlijkheid verwachten ze dan wel weer. De inhoud van je boodschap is 
belangrijker dan de look & feel er van. “

MOOI GEZEGD, 
MAAR HOE START IK NU CONCREET? 
“Eerst en vooral: verkoop niet via je sociale media. Daar zit jouw klant echt 
niet op te wachten.  Zoek een uniek product in je winkel en vertel je klanten 
waarom dit product nu zo uniek is. Geef je klanten een waarom. Waarom 
zouden ze naar jouw winkelpunt komen én niet naar de zaak 400 meter 
verderop? Neem een kladblok en schrijf 10 waarom’s op. Maak dan tekstjes 
over deze waarom’s.  Neem een foto van een trouwe klant en vraag die klant 
waarom hij naar jouw winkel komt. Stel een open vraag op je facebookpagina:  
Wat mist mijn winkel nog? Geef ook niet op na 3 Facebook-posts. Probeer 
eens 1 jaar lang elke week 2 facebook-posts te plaatsen. Je zal ervan versteld 
staan hoe ver je na 1 jaar zal staan. Gewoon doen en volhouden. Probeer 
niet te verkopen, maar te informeren en te inspireren. Vertel het verhaal 
van je winkel. Documenteer alles wat je doet. Film bijvoorbeeld de Ameel 
Candy World vrachtwagen die een heerlijke lading snoep komt leveren. Leg 
je dagdagelijkse gebeurtenissen vast en deel ze met je doelgroep. Je hoeft 
niet altijd te creëren. Documenteren is vaak al interessant genoeg!”

WELKE MARKETING-TRENDS KOMEN 
OP ONS AF? 
“Het verhaal video blijft super relevant. Wie creatief met een smartphone 
video’s kan maken, zal sowieso een voordeel hebben. Dus pak je smartphone 
en experimenteer met je camera. Probeer leuke foto’s te nemen, creëer een 
opvallende video. Vraag desnoods hulp aan je zoon of dochter. Het is nooit 
gemakkelijker geweest om creatief te zijn met foto of video. De kleinste 
zelfstandige kan even mooie foto’s maken als de grootste retailer van het land. 
De social media platformen zullen Facebook, Instagram en Tik Tok blijven. 
Maar als ik winkelier zou zijn, zet ik nu 100% in op Instagram. Moeilijker om 
resultaten te bereiken dan een post op Facebook, maar op lange termijn 
zal het op Instagram te doen zijn. Trouwens: webshops worden binnenkort 
gratis. Wie een Facebook of Instagram account heeft, zal binnenkort gratis 
producten kunnen toevoegen op de desbetreffende account en zomaar 
online kunnen verkopen. Een reden te meer om je publiek op deze platformen 
te bereiken. Straks zal het super eenvoudig zijn om online te verkopen.” 

TOMBOLA & SPAARACTIE
SPAAR DOORHEEN 

DEZE BEURS-
PERIODE VOOR 
DE BAKPANNEN 

VAN DEMEYERE OF 
DE MESSENSETS VAN 

ZWILLING.  
De producten van Demeyere maken het verschil, 
onder meer omdat ze als enige ter wereld hun 
kookgerei technologisch afstemmen op de 
verschillende kookmethodes. Sauzen maken, 
bakken, koken, sudderen, wokken… met Demeyere 
geniet je van de beste tafelmomenten.  Zwilling-
producten onderscheiden zich dan weer met 
uitzonderlijke kwaliteit van materialen, ontwerp en 
functionaliteit. Wereldwijd zijn klanten enthousiast 
over de levensduur van Zwilling-producten.
 

WINNEN KAN OOK.
Vul het kruiswoordraadsel in op blz. 68 en stuur 
de oplossing naar zwilling@ameelcandyworld.
be. We verloten maar liefst 20 bakpan-sets en 20 
messensets!
Uiteraard kan er ook nog steeds gespaard worden 
voor een ultiem restaurantbezoek bij één van onze 
absolute topchefs: Sel Gris, Boury, Vrijmoed of  
Het Gebaar.

WIN!
Apollo Startset

3-delig

Classic
5-delig

Four Star
3-delig

SPAAR!
Atlantis 
3-delig

Intense 
3-delig

Intense Wok 
30cm

Alu Pro Bakpan 
24+328cm

Alu Pro 
Grillpan 
28*28

Zwilling Pro 
Messenblok 

bamboo 
6-delig

Zwilling 
Pro 

Messenset 
3-delig

Steak-
messenset 

Twin 
Gourmet 

6x

Steak-
messenset 
Steeneik 

4x

Messenslijper 
V-edge

3250
PUNTEN

2850
PUNTEN

800
PUNTEN

 950
PUNTEN

 600
PUNTEN

1600
PUNTEN

1200
PUNTEN

500
PUNTEN

 700
PUNTEN

 400
PUNTEN

Deze premies van Demeyere en Zwilling bestelbaar tot eind november.

T.W.V.
€279

T.W.V.
€449

T.W.V.
€189

T.W.V.
€623

T.W.V.
€577

T.W.V.
€159

T.W.V.
€188

T.W.V.
€119

T.W.V.
€309

T.W.V.
€229

T.W.V.
€95

T.W.V.
€129

T.W.V.
€70

ZIE BLZ. 68
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“NIET ZONDER 
SLAG OF STOOT, 
MAAR DIT HEEFT 
MIJ GEVORMD 
ALS MENS!”

Guillaume Reynaert  blikt terug op logistieke transformatiejaren

GUILLAUME, JE BENT NU 3 JAAR 
LOGISTIEK VERANT-WOORDELIJKE 
BIJ AMEEL CANDY WORLD. HOE 
BLIK JE TERUG OP DE VOORBIJE 
DRIE JAAR?
“Voor ik op mijn functie als Logistiek 
verantwoordelijke startte, was ik reeds  
9 jaar actief bij de firma Ameel Candy 
World. Dat heeft mij het voordeel gegeven 
dat ik het reilen en zeilen van de firma 
reeds grotendeels kende. Natuurlijk komt 
er bij een nieuwe functie heel wat nieuwe 
materie kijken en vergde het tijd om me 
hier op in te werken. Zo werd 
ik plots leidinggevende van 
een ploeg van 20 mensen 
en verantwoordelijk voor 
een warehouse van 5500 
m² en een wagenpark van 
maar liefst 9 vrachtwagens.  
De passie voor het logistiek 
gebeuren leeft enorm bij 
me en zorgt er ook voor dat 
ik  deze job met plezier kan 
uitoefenen. De variatie in deze 
job maakt dat geen enkele dag 
dezelfde is en je elke dag voor 
verrassingen komt te staan. De uitdaging 
is om die verrassingen niet als problemen 
te zien maar als uitdagingen. Het leiding 
geven aan mensen en managen van 
taken en processen staat bovenaan mijn 
takenpakket. Hierin leer ik nog elke dag bij.   
De weg die ik tot nog toe afgelegd heb, 
was niet zonder slag of stoot.  Maar dit 

heeft me als persoon gevormd tot wie ik 
nu ben en heeft me ook doen groeien in 
mijn functie.”

WAT ZIJN DE VOORBIJE JAREN 
DE BELANGRIJKSTE VERWEZEN-
LIJKINGEN VAN JE TEAM GEWEEST?
“Op 1 januari 2020 schakelden we over 
naar een nieuw Warehouse Management 
Systeem om onze logistieke operaties mee 
te managen. Dit ging gepaard met een 
intense lange periode van voorbereiding 
en testing. Ook de voorbereiding op het 

behalen van ons 
‘IFS Logistics’ 
certificaat be-
hoort tot een 
belangrijk pro-
ject van het 
voorbije jaar. 
Het is voor 
ons namelijk 
zeer belangrijk 
om dit label 
te halen. We 
mogen trots zijn 
op het resultaat. 

Tenslotte was de zoektocht naar een 
goede transporteur die ons als partner kan 
bijstaan om onze klanten op een goeie 
manier te beleveren misschien wel de 
moeilijkste taak van de afgelopen jaren. 
Dezelfde service bieden als onze eigen 
chauffeurs via een transporteur is quasi 
onmogelijk.”

OOK HET LOGISTIEK APPARAAT IS 
GEMODERNISEERD DE VOORBIJE 
JAREN. HOE VERTAALT ZICH DIT IN 
DE PRAKTIJK?
“Op 1 januari 2020 zijn we overgeschakeld  
naar een nieuw Warehouse Management 
Systeem. Dit systeem staat rechtstreeks in 
contact met het systeem die de orders van 

onze klanten 
verwerkt. Zo 
kunnen we op 
een efficiëntere 
manier onze 
logistieke ope-
raties managen 
en uitvoeren. 
Doordat we 
overgeschakeld 
zijn tot scanning 
op meer dan 
50% van onze 
operaties gaan 
we ook op een 
productievere 
en transpa-

rantere manier te werk.  Van zodra de 
goederen bij de goederenontvangst 
gescand zijn, zijn deze ook beschikbaar 
op onze webshop met de nodige info 
zoals vervaldata en hoeveelheid. Het 
op een andere manier stockeren van 
goederen heeft ons ook een winst in 
stockageruimte van 20% opgeleverd. 
Hierdoor winnen we ook 30% tijd bij 
het stockeren van onze goederen.”

ONLANGS WERD DE MINIMUM 
BESTELHOEVEELHEID VOOR GRATIS 
LEVERING OPGETROKKEN VAN €150 
NAAR €250.HOE KOMT HET DAT 
TRANSPORT DE LAATSTE JAREN 
ZOVEEL DUURDER GEWORDEN IS?
“Dit is onder meer te wijten aan de 
kilometerheffing die steeds duurder wordt 
en doorweegt op onze transportkost.  
‘Time is money’ is een regel die al lang 
geldt in de transportsector. Vandaag moet  
alles heel snel gaan en de klant wordt  
steeds veeleisender. Omdat wij onze 

service hoog 
willen houden, 
geven wij extra 
services aan onze 
klanten. Ook de 
juiste partners om 
dit verhaal te doen 
slagen, spelen hier 
een belangrijke rol.  
Een partner vinden 
die de goederen 
binnenzet en af-
stapelt bij de klant 

is geen evidentie. Want dit hoort niet tot 
een normale drop van een chauffeur. In de 
nabije toekomst zullen we ons transport 
ook verder optimaliseren om op een nog 
rendabelere manier het logistieke proces 
te vervolledigen.”

WAT IS JOUW LOGISTIEKE MISSIE 
VOOR DE KOMENDE JAREN?
“Het verder rentabiliseren van de 
verschillende logistieke processen 
staat hoog op onze agenda. Ook het 
vervangen van orderopnames op papier 
door scanning of voice picking wordt een 
uitdaging. Tenslotte moeten we blijven 
verder optimaliseren en zoeken naar 
nieuwe tools om onze huidige flows te 
optimaliseren.”

OPVALLEND WAS OOK DAT ENKELE 
VAN ONZE VRACHTWAGENS IN EEN 
NIEUW JASJE STEKEN. VANWAAR 
DEZE BESLISSING?
“Veel mensen denken op vandaag nog 
steeds dat ons bedrijf Lollywood heet, 
maar niets is minder waar. Lollywood 
was 20 jaar geleden het eigen merk 
waar we met Ameel Candy World mee 
wilden uitpakken. Vandaar de groene 
vrachtwagens met Lollywood-branding op.  
Maar vandaag is Ameel Candy World 
zoveel meer dan enkel Lollywood.  Daarom 
de switch naar een uniformere look & feel 
met de kleuren van Ameel Candy World: 
wit, blauw én oranje. Een logische keuze.”

“Tenslotte was de 
zoektocht naar een 
goede transporteur 
die ons als partner 
kan bijstaan om onze 
klanten op een goeie 
manier te beleveren 
misschien wel de 
moeilijkste taak van 
de afgelopen jaren.”

“Van zodra de 
goederen bij 
de goederen-
ontvangst 
gescand zijn, 
zijn deze ook 
beschikbaar 
op onze 
webshop met 
de nodige 
info zoals 
vervaldata en 
hoeveelheid.”

“Omdat wij 
onze service 
hoog willen 
houden, 
geven wij 
extra 
services 
aan onze 
klanten.”

“Veel mensen denken op vandaag nog steeds dat ons 
bedrijf Lollywood heet, maar niets is minder waar.”
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HOE IS HET MET TOM?
Tom: “Goed. Ik voel me steeds beter. Fysiek 
was ik heel snel terug in orde, maar ook de 
hersenactiviteit moest terug op 
gang komen. Net dat verliep minder 
vlot dan verwacht. Maar de laatste 
maanden maak ik meer progressie. 
Uiteraard wordt het nog afwachten 
hoe ik zal reageren wanneer ik terug 
op de werkvloer terecht kom. Maar 
ik heb er goeie hoop op.”
 
STRAKS IS HET 1 JAAR 
GELEDEN. WAT IS JULLIE 
BELANGRIJKSTE LES UIT HET 
VOORBIJE JAAR?
Tom: “Ik heb ingezien hoe belangrijk 
het is om een fantastische vrouw 
te hebben. Ook heb ik ingezien dat we echt 
wel heel goeie mensen hebben in onze firma. 
Zonder hen stond ik vandaag niet waar ik nu 
sta.”
Caroline: “Ik heb ontdekt dat door positief 
te zijn en vertrouwen te hebben in mensen, 
dat je ver kan geraken. Zo had ik vanaf dag 1 

100% vertrouwen in onze waarnemend CEO 
Christ. Toen Tom net zijn ongeluk had gehad, 
was ook Christ de eerste persoon waar ik naar 

belde. Ik heb hem 100% 
vertrouwd en dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Ook 
de dokters gaf ik vertrouwen. 
ik geloofde vanaf dag 1 in 
de mens en in het 
positieve. Geloven 
en vertrouwen, dan 
komt alles goed. Ik 
ben onmiddellijk 
na het ongeluk 
ook naar het graf 
van mijn ouders 
geweest. Mijn zus is 
toen ook naar een 

kapel geweest hier in de buurt en 
kwam daar toevallig een zuster tegen. 
Die zuster heeft toen een klein Maria-
beeldje gegeven en mijn zus verteld dat ze er 
in moet geloven. Ze vroeg mijn zus ook om 
het beeldje onder zijn hoofdkussen te leggen.  
Toen Tom de dinsdag na het ongeluk uit zijn 

coma moest ontwaken, werd hij niet wakker. 
Ik heb het Maria-beeldje genomen en onder 
zijn kussen gelegd. Tegen ’s middags was hij 
wakker.”

HOE ZIEN JULLIE DAGEN ER 
MOMENTEEL UIT?
Tom: “Tijdens de werkweek moet ik vier dagen 

naar het ziekenhuis om 
verder te revalideren. 
Op maandag en vrijdag 
naar het Universitair 
Ziekenhuis in Gent. Op 
dinsdag en donderdag 
moet ik naar Roeselare. 
In Roeselare is het 
zuiver mijn fysiek die 
getraind wordt. In Gent 
prikkelen ze meer mijn 
cognitief geheugen 
aan de hand van heel 

wat oefeningen. Die oefeningen zijn niet 
gemakkelijk, maar ik zie ze als uitdagingen. 
Het is leuk om mijn progressie te zien. Daar 
haal ik echt voldoening uit.”

14 juli 2019. Een zwarte dag in de geschiedenis van Ameel Candy World.  Onze zaakvoerder Tom Ameel wordt 
tijdens zijn wekelijkse looptraining getroffen door een hartaanval. Na 48 uur in een coma gelegen te hebben, 
opent Tom op miraculeuze wijze zijn ogen en kruipt hij door het oog van de naald. Vandaag, 1 jaar lang keihard 
revalideren later, staat Tom er nog, bijgestaan door zijn ijzersterke vrouw Caroline. Een dubbelinterview met Tom 
en Caroline over het horrorjaar, work life balance en hun toekomst bij Ameel Candy World.

AMEEL CANDY WORLD HEEFT ZONDER 
TOM AMEEL OOK MOETEN BLIJVEN 
VERDER DOEN.
HOE BLEEF JE DAN OP DE HOOGTE VAN 
HET REILEN EN ZEILEN VAN DE FIRMA?
Tom: “Ik stond vooral via Christ in contact met de 
firma. Al mijn mails werden ook doorgestuurd 
naar mijn zus Sofie. Zij filterde dan en liet de 
belangrijke mails naar Christ doorgaan.”
 
HOE ZIET JULLIE TOEKOMST BIJ AMEEL 
CANDY WORLD ER UIT?
Tom: “Als je het mij vraagt, zou ik 
graag terug meedraaien in een 
afdeling bij Ameel Candy World. 
Zo zie ik het op korte termijn. 
Welke afdeling dat zal worden, 
moet nog besproken worden. Op 
lange termijn is het moeilijk te 
zeggen wat ik precies zal doen, 
maar ik kijk de toekomst alleszins 
positief tegemoet. we hebben 
net een ongelofelijk belangrijke 
stap gezet door volledig over te 
schakelen naar een nieuw ERP-
systeem. Mijn organisatie is future 
proof. Ik kan alleen maar positief 
zijn.”
Caroline: “We zijn al zo ver geraakt. 
Nu willen we full speed vooruit! 
Als ik onze nieuwe vrachtwagens 
zie rondrijden, ben ik zo trots. We hebben echt 
een firma om ‘u’ tegen te zeggen. Wat ben ik 
trots op wat Tom met zijn firma de voorbije 
jaren al bereikt heeft. Ons vuur is niet op. Dat 
staat vast.”

WAT GAAN JULLIE ANDERS DOEN DAN 
VROEGER?
Caroline: “Het zal niet meer zijn zoals voor het 
ongeluk. Er zijn grenzen. Nog tot middernacht 
doorwerken na het avondeten zal er niet 
meer inzitten. Work life balance wordt super 
belangrijk.” 
Tom:  “Klopt, als Caroline aan de alarmbel zal 
trekken, zal ik niet meer tegenspreken (lacht).”
Caroline: “Ook in ons sociaal leven gaan we meer 
‘nee’ moeten leren zeggen. We hebben altijd 

wel iets te doen, maar er 
zijn grenzen. We fietsen 
sinds kort samen. We 
hebben een koersfiets 
gekocht en doen het 
echt graag. Vorige week 
zijn we twee dagen gaan 
fietsen. Zalig.”
 
WAAR DROMEN 
JULLIE NOG VAN?
Tom: “Ik droom nog 
steeds van Ameel Candy 
World. We zijn de weg 
van de digitalisatie 
ingeslagen. Die weg 
willen we blijven volgen. 
Meer nog, we willen een 
voorloper worden in de 
confiserie-wereld.”

Caroline: “Bij mij is dat ook zo. Ik zou graag 
binnen 15 jaar kunnen zeggen: kijk wat we 
verwezenlijkt hebben! Vroeger droomde ik van 
marathons, maar door de situatie met Tom ligt 
mijn focus nu volledig op Ameel Candy World.”

WILLEN JULLIE NOG IETS KWIJT AAN 
JULLIE KLANTEN EN LEVERANCIERS?
Tom: “Eerst en vooral wil ik iedereen 
oprecht bedanken voor de berichten en 
steunbetuigingen. Ook voor het vertrouwen 
ben ik zo dankbaar. Zonder klanten, leveranciers 
en medewerkers staan we nergens.”
Caroline: “De vele berichten en telefoons die 
we ontvangen hebben, zal ik nooit vergeten. 
Bedankt hiervoor. Elke steunbetuiging, groot 
of klein, is aangekomen.”

“DE VELE BERICHTEN 
EN TELEFOONS DIE WE 
ONTVANGEN HEBBEN, 
ZAL IK NOOIT 
VERGETEN. BEDANKT 
HIERVOOR. ELKE 
STEUNBETUIGING, 
GROOT OF KLEIN, IS 
AANGEKOMEN.”

Caroline

“WE ZIJN AL ZO VER GERAAKT.
NU WILLEN WE 
FULL SPEED VOORUIT!”

“Ik geloofde 
vanaf 
dag 1 in de 
mens en in 
het positieve. 
Geloven en 
vertrouwen, 
dan komt alles 
goed.”

“Ik heb het 
Maria-beeldje 
genomen en 
onder zijn 
kussen gelegd. 
Tegen 
’s middags was 
hij wakker.”

“We hebben net 
een ongelofelijk 
belangrijke 
stap gezet door 
volledig over te 
schakelen naar 
een nieuw ERP-
systeem. Mijn 
organisatie is 
future proof. Ik 
kan alleen maar 
positief zijn.”

“WE ZIJN DE 
WEG VAN DE 
DIGITALISATIE 
INGESLAGEN. 
DIE WEG WILLEN 
WE BLIJVEN 
VOLGEN. MEER 
NOG, WE WILLEN 
EEN VOORLOPER 
WORDEN IN DE 
CONFISERIE-
WERELD.”
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Zolang de voorraad strekt onder voorbehoud van 
prijswijzigingen en drukfouten.  Niet bindende foto’s. 

Industrieweg 22 - B-8800 Roeselare
Tel. 051 24 03 43  -  Fax 051 26 74 00
e-mail info@ameelcandyworld.be
www.ameelcandyworld.be

WIN EEN SET VAN DEMEYERE OF ZWILLING!

1.  Los de puzzel op
2.  Mail de oplossing (samen met 
 je gegevens) door naar 
 zwilling@ameelcandyworld.be

De eerste 1000 bestellingen 
van minimum 500 euro
worden beloond met 
een waardevolle stalenbox!
                

                                                                                  (max. 1/klant)

BESTEL SNEL 
EN ONTVANG 
EEN GRATIS 
STALENBOX!

PLUSpromos
@home
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7
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8

7

7
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1

1

10

4

8

10

6

6

1

1 lekkere draculatanden van...

2 belgische merk
 van traditioneel spek 

3 zure harde bonbon 
 met citroensmaak

4 Lionel Messi aperitieft 
 met deze chips

5 heerlijke belgische wafels van ...

6 een onweerstaanbare 
 botercaramel toffee

7 brusselse fabrikant 
 van arabische gommen

8 zwart rond koekje 
 met witte crèmevulling

9 westvlaamse koekjesproducent 
en hofleverancier

WIN EEN PLAYSTATION 5 

    
1 Een merk van originele lollies, in alle maten en vormen, 
 exclusief verdeeld door Ameel Candy World.   

 CHUPA CHUPS: A      FELKO: E     WARHEADS: B

2 Belgisch merk van suikervrije pralines.     
 SWEET SWITCH: T      THE BELGIAN:  A     BALANCE:  D

3 Belgische producent van gommen, spek en hosties.   

 ASTRA: I     GELDHOF: U     THIJS: R

4 Naam van de mascotte van Ameel Candy World 
 die zowel de folders als de webshop siert:   

 CHRIST: L     TOM: E     VICTOR: A

5 Nieuwe kleur van onze eigen vrachtwagens:   

 GROEN: T     ORANJE: W     PAARS: E

6 Uit welk land exporteert Ameel Candy World 
 de heerlijke SAMBA Toppers?     

 DENEMARKEN: L     ZWEDEN: R     DUITSLAND: O

7 Welk artikel vind je NIET verpakt in ons gamma Traditionals?  

 MANONS: N     ZEEVRUCHTEN: S     BOTERKOEKJES: M

8 Welk bier verdeelt Ameel Candy World 
 dat wordt gebrouwen bij brouwerij Van Honsebrouck?  

 KASTEELBIER: R     BIERE d’ AMIS: P     GORDON PLATINUM: S 
 

9  Wie hoort NIET thuis in dit rijtje?    

 VIDAL: U     JORIS: A     HUGO: I   
 
10  Wat is de naam van de rode lolly, geliefd voor zijn unieke vorm 
 en smaak en exclusief verdeeld door Ameel Candy World?  

 RODE HANDJES: J     RODE HAMERS: E     RODE VOETEN: K 
 
11 Uit welk land komen de heerlijke SNATTS’s aperitiefkoekjes?  

 SPANJE: F     ITALIE: G     PORTUGAL: E    
 
12 Wat vind je zowel terug in het gamma Chocola Amore, 
 the Belgian als Diane?      

 SCHILFERTRUFFELS: L     ZEEVRUCHTEN: D     TABLETTEN: W  
   
13 Hoeveel kilometers legden ALLE EIGEN vrachtwagens 
 van Ameel Candy World in 2019 af om met de grootste zorg 
 jullie bestellingen te leveren?  

 366.173km: E     172.983km: I     738.523km: N   
  

I E

1.  Beantwoord onderstaande vragen.
 Veel antwoorden vind je terug op onze 

website! Bij elk correct antwoord hoort 
een letter. Zet de letters in de juiste volg-
orde om het antwoord te vinden.

 Wij geven alvast 2 letters cadeau!
2.  Mail de oplossing (samen met je 
 gegevens) door naar 
 playstation@ameelcandyworld.be

geschonken 
door

Oplossing

Oplossing VU : Tom AMEEL
Industrieweg 22

B-8800 ROESELARE

zie ook blz. 62

5x

15x
20x

Apollo Startset
3-delig

Classic
5-delig Four Star

3-delig

1x


