
For over 50 years, we have been producing 
high quality sprays and aerosols

The Volcke 
Aerosol 
Connection is 
going Pharma!

discover  a l l  our  product  categor ies  in  the Volcke Aerosol  Connect ion

FOOD, HEALTH CARE, PHARMA, PERSONAL CARE, PLANT & GARDEN, HOUSEHOULD & BIOCIDES, OFFICE & MULTIMEDIA, 
INDUSTRIAL & ELECTRONICS, BIKE & AUTOMOTIVE, PARTY & SEASONAL

w e  d e v e l o p ,  p r o d u c e  &  p a c k  y o u r  a e r o s o l

 i n f o @ v o l c k e - a e r o s o l - c o n n e c t i o n . c o m

w e  d e v e l o p ,  p r o d u c e  &  p a c k  y o u r  a e r o s o l

Volcke Aerosol Connection is een 
familiebedrijf met meer dan 50 
jaar ervaring in het ontwikkelen en 
produceren van sprays en spuitbussen.

De groep omvat 3 produktie-eenheden in Kuurne (Be), Fiesco (It) en 
Cwmbran (GB) en biedt wereldwijd een volledige service aan merk-
eigenaren en private label-klanten.

De knowhow blinkt uit in het ontwikkelen en produceren van sprays en 
spuitbussen in verschillende verpakkingen.

Daarbovenop biedt de Volcke Aerosol Connection service in logistieke 
oplossingen, ondersteuning in legale teksten en geeft een garantie van 3 jaar.

Spannend nieuws:
de Volcke Aerosol Connection betreedt de farmaceutische industrie in 2021.

Volcke Aerosol Connection biedt zich nu ook aan als supply chain-partner voor 
distributeurs en retailers wereldwijd, en als contractproducent (CDMO) voor 
licentiehouders en merken die farmaceutische GMP-productieprocessen voor 
sprays en spuitbussen vereisen in een “Clean Room Class D” omgeving.

De nieuwe productie-eenheid werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat is 
ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de Good Manufacturing Standards 
(GMP) voor farmaceutische productie.

De farmaceutische eenheid kan zowel kleinere batches als grote series produceren.

Meer info op www.volcke-aerosol-connection.com

Voeding, Farma, Gezondheidszorg, Cosmetica, Industrieel onderhoud, Plant- en tuinonderhoud, 
Huishoudelijk onderhoud & Biocides, Office en multimedia, Auto en fietsonderhoud, Feestartikelen
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0 414592 200005

Enkel geldig tegen afgifte van deze originele bon en 
op vertoon van uw Carrefour Bonus Card. 1 bon per 
klant en per transactie. Zolang de voorraad strekt. Niet 
cumuleerbaar. Behalve leeggoed, tabak, sigaretten, 
gemeentelijke vuilniszakken, telefoon-, herlaad-, geschenk- 
en vervoerskaarten, postzegels, betalingsmethoden 
(type: Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen. 
V.U.: N.V. Warwash - Y. De Bruycker - Gentsestraat 61 - 8870 
Ingelmunster - BE0472361690.

Carrefour market Wargem
Zuiderlaan 72 

Bij aankoop van 
min. 50 €

Ons vakmanschap drink je met verstand.

1 fl es 
Cava Puigesser Brut 

75 cl

Bongratis

Waregem
Zuiderlaan 72
T 056 60 23 32

Open op 
ZON- & FEESTDAGEN !

Openingsuren
Maandag: 12u30 – 19u; dinsdag > zaterdag: 8u – 19u

Zon- & feestdagen: 8u – 12u30
Maandag: 12u30 – 19u; dinsdag > zaterdag: 8u – 19u

GrAtIs !

Knip deze bon uit!
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CAR5059_AD_A4_Waregem_02.indd   1 6/03/19   13:31

Geldig van 3/5 
t.e.m. 30/5/2021
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1.  Snelle asymetrische gang 
 van het paard
2.  Vrouwelijke ruiter
3.  Arabisch paard
4.  (Paarden)rijschool
5.  Paardenrenbaan
6.  Vlek op het paardenhoofd
7.  Hindernisloop
8.  Vrouwelijk paard
9.  Kar bij drafsport

Doe mee en win!

Wil jij een dag genieten en sfeer opsnuiven op de renbaan in 
Waregem? Doe mee en win gratis inkom, een gratis drankje 

en een gratis hapje!

Los het kruiswoordraadsel op en stuur je antwoord naar 
info@waregemdraaft.be samen met het antwoord op deze vraag: 

Hoeveel juiste inzendingen zal  Waregem Draaft ontvangen?  
Deelnemen kan nog tot vrijdag 25 juni 2021.

Win een gratis dag op de renbaan!

D
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Wist je dat...
Probleemloos meepraten tijdens uw favoriete ren.

ALGEMEEN
Wist je dat ...
-  een paard jaarlijks naar de tandarts moet.
-  er solaria, vernevelaars en 

massagelaarzen bestaan voor paarden.
-  de verplichte uitrusting van de driver 

(draf) en jockey (galop of bereden 
draf) bestaat uit helm, jockeylaarzen 
en –broek, body protector, blouse met 
kleuren van de eigenaar van het paard. 
In de draf kan de eigenaar ook toelating 
geven aan de driver om onder zijn/haar 
driverskleuren te rijden.

-  de commissarissen erop toezien dat 
de code der paardenrennen toegepast 
worden tijdens de koersen. Belangrijke 
aspecten zijn diervriendelijkheid en 
sportiviteit. Inbreuken op de code worden 
bestraft met geldboete en eventueel 
schorsing.

-  er vaak dopingcontroles op renpaarden 
worden uitgevoerd. Dit kan o.b.v. 
prijzengeld (winnaar van koersen boven 
een bepaald bedrag), lottrekking of 
beslissing commissarissen.

GALOP
Wist je dat ...
-  er in de 18de eeuw al galoprennen waren in het 

Verenigd Koninkrijk.
-  er 3 galoprenbanen zijn België. Deze zijn Mons 

(zand), Oostende (gras) en Waregem (gras).
-  men renpaarden (volbloeden) begint op te leren 

vanaf hun 2 jaar.
-  een renpaard ‘blinkers’ draagt om gefocust te 

blijven op zijn eigen race.
-  de kortst gelopen afstand in België momenteel 

950 meter bedraagt.
-  de langst gelopen afstand in België momenteel 

4600 meter bedraagt.
-  de volgorde in de startboxen bepaald wordt 

door loting.
-  het minimumgewicht in een ren voor 

professionele jockeys 52 kg bedraagt.
-  elk renpaard een ‘handicap’ waarde krijgt. Zo 

wordt er berekend hoeveel gewicht een paard in 
handicaprennen moet dragen.

-  in conditiekoersen paarden belast worden met 
gewicht op basis van hun winsom.

-  een jockey naast een vast startgeld, ook 10% 
van het prijzengeld ontvangt.

-  jockeys onderworpen kunnen worden aan een 
dopingcontrole.

-  er ook rennen voor amateurs (gentlemen riders) 
bestaan in de galop. Het minimumgewicht in 
deze wedstrijden is 62 kg.

-  een amateurjockey niet mag betaald worden 
voor zijn ritten.

-  de vlakke galopren voor Engelse volbloeden met 
het hoogste prijzengeld (16.000€) van ons land 
de Bingoal St Leger op Waregem Koerse is.

-  een kampioensjockey op het einde van het jaar 
een gouden zweep in ontvangst mag nemen.

-  Een wereldtopper in de galop, wonende in 
Frankrijk, een Belg is: Christophe Soumillon.



Boekenplein 4
8790 Waregem

056 62 05 50
waregem@kbc.be

www.kbc.be



DRAF
Wist je dat ...
-  er 5 drafrenbanen zijn België. Er liggen drafbanen in Waregem, Kuurne, 

Oostende, Tongeren en Mons.
-  dravers “hoefijzers” in verschillende gewichten en materialen dragen om 

perfect in balans te zijn. Sommige dravers koersen blootvoets.
-  men aan de hand van de eerste letter de leeftijd van een Belgische 

draver weet. Namen van dravers geboren in 2016, 2017 en 2018 
beginnen met respectievelijk M, N en O. Frankrijk, Italië en Nederland 
hebben een gelijkaardig systeem maar de letters van elke jaargang 
verschillen met België en onderling. In landen zoals Zweden en Duitsland 
is men niet gebonden aan een bepaalde letter per jaargang.

-  de minimale leeftijd voor een draver om deel te nemen aan wedstrijden 
twee jaar is. De maximale leeftijd is 14 jaar, uitz. voor merries (10 jaar).

-  in draverijen twee manieren van starten zijn, nl. achter de startauto en 
uit de elastieken.

-  de volgorde achter de startauto per rij bepaald wordt door loting.
-  het karretje dat aan een draver wordt bevestigd via het tuig een sulky 

noemt.
-  sulky’s tegenwoordig in carbon gemaakt worden om zo licht mogelijk te 

zijn.
-  de kortst gelopen afstand in België 1609 meter bedraagt.
-  de langst gelopen afstand in België 3450 meter bedraagt.
-  een driver en trainer 10% van het prijzengeld ontvangt.
-  drivers onderworpen kunnen worden aan een alcoholcontrole.
-  er ook draverijen voor amateurs/amatrices, leerlingen en dames 

bestaan in de drafsport.
-  er ook drafwedstrijden onder het zadel bestaan. Men noemt dit bereden 

draverijen.
-  de winnende tijd waarin een draver een koers wint de gemiddelde 

kilometertijd over het parcours is.
-  de rijkste draver ooit Varenne uit Italië is met een winsom van 

6.035.665€.
-  de snelste draver ooit de Zweedse Sebastian K is met een gemiddelde 

kilometertijd van 1.07.7 (1 min, 7 seconden en 7 tienden van een seconde, 
t.t.z. 53 km/h) over 1609 meter.



SCHRIJNWERKERIJ 
DE GAVER

GEOFFREY VAN ASSCHE
T 0475 31 35 19

DROGENBOOMSTRAAT 22 WAREGEM
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On the track!
Drafbaan

Galopbaan

Lengte 1100 meter

Start en finish

Lengte 1300 meter

Start en finish

FINISH

START
2700m/4000m

START 
1650m

START
2150 m

START
1800 m

START
2960 m

Drafbaan | 1100 m

Galopbaan | 1300 m

LEGENDE

START
 2350m/3450m

INGANGFINISH



Horeca

A� ijd met de glimlach geleverd !
Aan de frituur | broodjeszaak | restaurant | burgerbar | traiteur | café

Úw horecagroothandel food en non-food

foodservice & on-the-go distribution

Spuntini vestigingen & Overzicht aanbod op www.spuntinigroup.be 

Spuntini-advertentie-A4.indd   1Spuntini-advertentie-A4.indd   1 19/03/20   14:3419/03/20   14:34

WAREGEM DRAAFT 2021

Dat is ook niet zo verbazingwekkend, want wij draaien al 
heel lang mee. Sinds 1987 om precies te zijn. En 30 jaar 
ervaring, dat laat zich voelen. Met veel zin voor service 
en kwaliteit reiken we onze partners horecaoplossingen 
op hun maat aan. Daarom zijn we niet alleen een 
groothandel in horecavoeding en diepvriesproducten, maar 
in horecabenodigdheden tout court. Ook voor pakweg 
verpakkingsmateriaal, tafelonderleggers, bestekhouders 
of servetten kan je bij ons terecht. 

Wist je trouwens dat ‘spuntini’ het meervoud is van het 
Italiaanse woord ‘spuntino’? En dat betekent dan weer 
zoveel als: snack, hapje. Onze naam is dus niet toevallig 
gekozen. Want zeg nu zelf: ‘spuntini’ klinkt toch veel 
lekkerder en sappiger dan ‘snacks’? Wij verdelen dan ook 
alleen topmerken, ofwel de snacks met dat tikkeltje meer. 
Wij zijn de horecagroothandel die iedereen gelukkig maakt: 
van de frituuruitbater tot de topchef.

www.spuntinigroup.be

� nger lickin’ good

Welkom bij Spuntini, de gespecialiseerde 
groothandel in food en non-food producten voor 

de horeca. Van de sympathieke frituur om de 
hoek over broodjeszaken en hamburgerkramen 

tot traiteurzaken, tavernes, eetcafés en 
restaurants: bij ons vind je alles wat je nodig 

hebt om uw klanten tevreden te houden. 

Uw partner voor horeca en detailhandel

Horeca
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Openingsuren:
maandag tem vrijdag 
van 7u30 tot 18u30

zaterdag van 7u30 tot 17u
zondag van 7u tot 13u

Sluitingsdagen 
woensdag en donderdag

Franklin Rooseveltlaan 31
Waregem

056 60 88 86



Hotel Mercure in Roeselare gebruikt sinds 

kort onze CRM FOG om hun hotel veilig 

en virusvrij te houden voor hun klanten en 

medewerkers. 

De General Manager van het hotel had dit te 

zeggen over het gebruik van ons toestel.

Zo wil het hotel zich klaarstomen voor de 

heropening van de horeca in mei.

TESTIMONIAL

Hotel
Mercure Roeselare

“Naast het ontsmetten van 
onze 87 kamers na alle check-
outs, gebruiken we de CRM FOG 
ook om onze 10 vergaderzalen, 
aula, fitness, bar en restaurant 
te ontsmetten zonder daar één 
enkel uur van het personeel voor 
te gebruiken.”

“

In januari was er een uitbraak van de Britse 

coronavariant bij woonzorgcentrum 

De Groene Verte in Houthulst. 

Toen we dit hoorden, stelden we er direct 

enkele CRM FOG toestellen ter beschikking 

om Covid-19 te bestrijden en zo de situatie te 

stabiliseren.

Ondertussen bestrijdt de fogger dagelijks 

virussen zoals Covid-19, bacteriën en 

schimmels in tal van andere woonzorgcentra.

TESTIMONIAL

WZC
De Groene Verte

“Als een kamer besmet is, wordt 
de CRM FOG binnen gezet en 
na 5 minuten vernevelen is de 
ruimte volledig gedesinfecteerd. 
Het toestel ontsmet veel sneller 
en grondiger dan de menselijke 
hand”, zegt de preventieadviseur 
van het WZC, “Een groot 
voordeel is dat het toestel niet 
enkel de voor de hand liggende 
oppervlaktes desinfecteert maar 
ook de muren en gordijnen. 
Gordijnen wassen neemt veel tijd 
in beslag maar nu zijn ze in enkele 
minuten ontsmet.”

“

Interesse?
Bel ons op 056 15 13 22

mail naar info@crmfog.be

of bezoek onze website op crmfog.beFOG

Uw binnenruimtes
virusvrij maken?

Dit kan met de

Doeltreffende desinfectie 
met laag verbruik!

Deze gecertificeerde fogger 

vernevelt droge, onzichtbare, 

desinfecterende mist door uw 

bedrijfsruimtes en maakt op die 

manier virussen, bacteriën en 

schimmels onschadelijk.

Bezoek onze website www.crmfog.be

Volg ons op social media

Meer info?
Bel ons op 056 15 13 22

of mail naar info@crmfog.be



Hotel Mercure in Roeselare gebruikt sinds 

kort onze CRM FOG om hun hotel veilig 

en virusvrij te houden voor hun klanten en 

medewerkers. 

De General Manager van het hotel had dit te 

zeggen over het gebruik van ons toestel.

Zo wil het hotel zich klaarstomen voor de 

heropening van de horeca in mei.

TESTIMONIAL

Hotel
Mercure Roeselare

“Naast het ontsmetten van 
onze 87 kamers na alle check-
outs, gebruiken we de CRM FOG 
ook om onze 10 vergaderzalen, 
aula, fitness, bar en restaurant 
te ontsmetten zonder daar één 
enkel uur van het personeel voor 
te gebruiken.”

“

In januari was er een uitbraak van de Britse 

coronavariant bij woonzorgcentrum 

De Groene Verte in Houthulst. 

Toen we dit hoorden, stelden we er direct 

enkele CRM FOG toestellen ter beschikking 

om Covid-19 te bestrijden en zo de situatie te 

stabiliseren.

Ondertussen bestrijdt de fogger dagelijks 

virussen zoals Covid-19, bacteriën en 

schimmels in tal van andere woonzorgcentra.

TESTIMONIAL

WZC
De Groene Verte

“Als een kamer besmet is, wordt 
de CRM FOG binnen gezet en 
na 5 minuten vernevelen is de 
ruimte volledig gedesinfecteerd. 
Het toestel ontsmet veel sneller 
en grondiger dan de menselijke 
hand”, zegt de preventieadviseur 
van het WZC, “Een groot 
voordeel is dat het toestel niet 
enkel de voor de hand liggende 
oppervlaktes desinfecteert maar 
ook de muren en gordijnen. 
Gordijnen wassen neemt veel tijd 
in beslag maar nu zijn ze in enkele 
minuten ontsmet.”

“

Interesse?
Bel ons op 056 15 13 22

mail naar info@crmfog.be

of bezoek onze website op crmfog.be

Sustainable
Mobility
Solutions

SiMS Mobility is uw partner in de transitie 
naar een groene bedrijfsmobiliteit. 

We brengen de mobiliteit van uw bedrijf 
in kaart om deze te optimaliseren en 
verduurzamen. 

Speel in op de veranderende 
mentaliteit en kies voor een 
effi ciënt en budgetvriendelijker 
beheer van uw vloot/mobiliteit.

Speel in op een veranderende mindset bij uw medewerkers 
en kies voor duurzaamheid en rendement van uw fl eet.

Ons team adviseert u naar een plan op maat. 
Ook alternatieve mogelijkheden kunnen hier deel van 
uitmaken: bijvoorbeeld elektrische wagens, (elektrische) fi etsen, 
openbaar vervoer, etc. Alle kansen worden benut, zoals het aanbieden van 
de oplossingen in een cafetariaplan, boekhoudkundig en fi scaal voordelig.

+32 (0)56 36 14 96            info@sims-mobility.be            www.sims-mobility.be

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen of interesse.
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Vergotte by Top Motors
Audi, het merk met de vier ringen

Je gaat pas de toekomst met vertrouwen tegemoet als je die volledig omarmt. 
Audi en Top Motors nemen je graag mee naar deze veelbelovende, duurzame 

toekomst. Bij Top Motors hebben wij vier Audi vestigingen waar wij u verder op 
pad kunnen helpen. In Roeselare, Wevelgem, Waregem en Oudenaarde kan u 

alles vinden wat Audi te bieden heeft.

Wenst u nog meer info over de 
laatste nieuwigheden of wenst 
u gecontacteerd te worden door 
een verkoper? 
Scan deze QR code 
(www.topmotors.be/audi) in en 

u kan zich even vertoeven in de wereld van Audi. 
Vergeet ook zeker niet uw online afspraak te 
maken met één van onze verkopers.

Hybride
Het aanbod van hybride wagens wordt steeds 
groter. Naast ons bestaande gamma is er 
nu ook een hybride versie van de Audi Q5 
Sportback TFSIe in het gamma. Je rijdt lokaal 
100% elektrisch, terwijl je zorgeloos verre 
verplaatsingen kan inplannen.
 
Elektrisch
De voorbije jaren waren misschien wel de 
snelst evoluerende voor de autosector. De 
shift werd ingezet en Audi speelt hierin al 
sinds het begin een voortrekkersrol. De Audi 
e-tron zette twee jaar geleden de toon. 
Vandaag wordt dit gamma verrijkt met een 
bloedmooie sportieveling, de Audi e-tron GT 
quattro, aangevuld met de Audi RS e-tron 
GT, de ultieme combinatie van elektrifi catie 
en paardenkracht. Ook de komende maanden 
worden veelbelovend met de introductie van 
de Q4 en de Q4 Sportback, in onze steeds 
groter wordende Q familie.

 Laadinfrastructuur
Met partner EDI biedt Top Motors u een one-
stop-shop expertise in laadinfrastructuur 
aan. We begeleiden u in de uitwerking van een 
totaaloplossing. Men komt bij u thuis kijken 
welke mogelijkheden er zijn om steeds met een 
maximale batterij te kunnen vertrekken. Ben 
je onderweg? Ook daarvoor hebben we diverse 
mogelijkheden met de laadpassen. Deze 
abonnementen kunnen afgestemd worden op 
uw behoeftes en zorgen voor een bijna 100% 
dekking aan de meest gunstige tarieven.

Audi Sport
Van bij de introductie van de Audi RS2 in 
1994 tot nu roept de benaming RS heel wat 
emoties op. Of je nu kiest voor het compacte 
gevoel van de RS3 of voor de indrukwekkende 
verschijning van de RS Q8, er is steeds een 
wagen die we kunnen afstemmen op uw 
vraag. De toekomst is en blijft gedreven door 
passie. De sportieve autoliefhebbers halen 
hun hart op aan de RS modellen bij Audi. Deze 
renpaarden verenigen power en passie met 
strakke precisie. 

Vijfseweg 10
8790 Waregem
056 622 150
www.topmotors.be

18,8-20,2 kWh/100KM • OG CO2/KM (WLTP)

Goosebumps included?
The new fully electric Audi e-tron GT.
Charged by passion.

Passie brengt u verder. Net als Audi. De 100% elektrische Audi e-tron GT is het nieuwe 
toonbeeld van progressieve luxe in een nu al iconisch design. Dit is vooruitgang, aangedreven 
door passie. Voelt u het ook?
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FOG

Uw binnenruimtes
virusvrij maken?

Dit kan met de

Doeltreffende desinfectie 
met laag verbruik!

Deze gecertificeerde fogger 

vernevelt droge, onzichtbare, 

desinfecterende mist door uw 

bedrijfsruimtes en maakt op die 

manier virussen, bacteriën en 

schimmels onschadelijk.

Bezoek onze website www.crmfog.be

Volg ons op social media

Meer info?
Bel ons op 056 15 13 22

of mail naar info@crmfog.be


