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  roofoods International is zonder meer een zeer ambitieuze onderneming en een 
onderdeel van de vele activiteiten van familie Rooswinkel. Vader Jos Rooswinkel heeft de voorbije 
decennia verschillende activiteiten opgestart in productie van vlees, groenten, bakkerijproducten en 
horecadistributie.
 Roofoods, onder leiding van Edwin Rooswinkel, is actief in bakkerijproducten, specialiteiten en 
aanverwanten. Vooral 2007 en 2008 werden bepalend door de talrijke overnames van gezonde (meestal 
familiale) productiebedrijven.
 roofoods International is niet uitsluitend gericht op massa productie, maar ook op de productie 
van specialiteiten met de bedoeling onze klanten meerwaarde aan te bieden.

roofoods International est indéniablement une entreprise très ambitieuse et fait partie des nombreuses 
activités de la famille Rooswinkel. Le père, Jos Rooswinkel, a entrepris cette dernière décennie un 
certain nombre d’activités dans le domaine de la production de viande et de légumes, des produits de 
boulangerie et la distribution dans l’hôtellerie.
 RooFoods, sous la direction d’Edwin Rooswinkel, exerce ses activités au niveau des  spécialités 
et produits similaires de boulangerie. Ce sont surtout les années 2007 et 2008 qui se sont avérées 
déterminantes, grâce aux innombrables reprises d’entreprises de production (surtout familiales) à la 
santé éclatante.
 roofoods International n’est pas uniquement orientée vers la production de masse, mais 
également vers la production de spécialités, dans l’objectif d’offrir une plus-value à notre clientèle.

roofoods International is simply a very ambitious company and a part of the many activities of the 
Rooswinkel family. Father Jos Rooswinkel has founded several activities in the last decades, in meat 
production, vegetables, bakery products and catering distribution. 
 Roofoods, led by Edwin Rooswinkel, is active in bakery products, specialties and related 
products. Especially 2007 and 2008 became determining, because of the many purchases of healthy 
(generally family) production companies.
 roofoods International is not exclusively focused on mass production, but also on the 
production of specialties with the aim to offer our clients a plus-value.

roofoods International ist zweifelslos ein äußerst ambitioniertes Unternehmen und Teil der zahlreichen 
Aktivitäten der Familie Rooswinkel. Vater Rooswinkel hat die letzten Jahrzehnte verschiedene Aktivitäten 
im Bereich der Produktion von Fleisch, Gemüse, Bäckereierzeugnissen und der Belieferung von 
Gastronomiebetrieben gegründet.
 Unter der Leitung von Edwin Rooswinkel ist Roofoods in den Bereichen Bäckereierzeugnisse, 
Spezialitäten und ähnlicher Produkte tätig.
 roofoods International konzentriert sich nicht ausschließlich auf die Massenproduktion, 
sondern widmet sich gleichzeitig der Produktion von Spezialitäten, dies alles mit dem Ziel, unseren 
Kunden etwas ganz Besonderes zu bieten.

Roofoods International
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WAFELS

roofoods InternatIonal
scheepstraat 12

3630 maasmechelen
BelgIum
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tel. +32 (0)78 158 159
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MOESEN
Wafelbakkerij N.V.           -           Gaufrerie S.A.



nijverheidstraat 6B
2381 ravels - België

Fax +32 [0]14 65 90 90 BtW 450 913 903

hoofdactIVIteIt

produktie en verkoop van wafels

Welda weet wat voor u als klant belangrijk is:

- Wij bieden hoogstaande kwaliteitsproducten aan een gunstige prijs

- Door onze flexibiliteit kunnen wij eender welk type wafel in verschillende 
verpakkingen aanbieden

- Door onze inventiviteit kunnen wij u specialiteiten aanbieden zoals 
biogaletten en suikervrije galetten.



tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com
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specIalIteIten

suikervrij

Biologisch

speculooswafels 

multipacks

assortimentverpakkingen 

hIstorIek

oprichtingsdatum
1973

geschiedenis:
Welda NV is ontstaan uit de activiteiten van een plaatselijke broodbakker in de Kempense gemeente 
Weelde. Zijn bakkersspecialiteit, de ‘galettewafel’, kende in de streek erg veel succes.In 1973 
besliste de toenmalige bakkersgast Louis Van den Broek een nieuwe firma op te richten om de 
galettewafel te produceren: Welda was geboren.

Al snel bleek dat de wafels van Welda ook buiten de Kempen gewaardeerd werden; een uitbreiding 
drong zich op, zowel van het assortiment als van het productieapparaat. De firma werd in 1978 
overgebracht naar een plaatselijke industriezone en enkele jaren later nam ze een volautomatische 
wafeloven in gebruik. Op het einde van de jaren ’90 hadden de twee kinderen van Louis Van den 
Broek zich in de zaak ingewerkt, zodat Welda werd gedragen door een combinatie van ervaring, 
knowhow en een gezonde jeugdige ambitie.

De exponentiële groei is vooral te danken aan de constante inzake flexibiliteit, kwaliteit en correcte, 
snelle leveringen. De groei vergde ook voortdurend investeringen in het productieapparaat. Welda 
is nu een modern bedrijf, dat conform de wetgeving inzake veiligheid en hygiëne een compleet 
wafelassortiment in grote volumes aanbiedt.

opgenomen in roofoods international: 04/04/08



caetsbeekstraat 9
3740 Bilzen - België

Fax +32 [0]89 811 719 BtW 0401.332.649

MOESEN
Wafelbakkerij N.V.           -           Gaufrerie S.A.

hoofdactIVIteIt

moesen Wafels produceert op artisanale wijze en volgens traditionele 
recepten vanillewafels, choco-vanillewafels (imitatie en echte chocolade), 
suikervrije wafels en suikerwafels. 
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tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

specIalIteIten

suikervrij

echte chocoladecoating

Imitatie chocoladecoating

Vanillewafels

hIstorIek

oprichtingsdatum
1945

geschiedenis:
Sinds 1945 is Moesen wafels gespecialiseerd in de productie van vanille- en chocolade wafels. 
Kwaliteit, versheid en hygiëne staan centraal in het bedrijf. In 2001 zijn we verhuisd naar een nieuw 
gebouw met volledig nieuw machinepark, waardoor er onder de strengste HACCP normen gewerkt 
wordt. Dit heeft zich vertaald in een IFS-certificaat. Ondanks de modernisering van het bedrijf, wordt 
er geen enkele toegeving gedaan op het artisanale karakter van de wafel, en worden de traditionele 
recepten nog steeds gebruikt. Alle ingrediënten worden streng geselecteerd op basis van kwaliteit. 
Al de grondstoffen moeten GMO-vrij zijn en evenmin worden dierlijke vetten gebruikt.

opgenomen in roofoods International: 2007



scheepstraat 12 “oude Bunders”
3630 maasmechelen
België

Fax +32 [0]89 765 812 BtW Be 0462.101.466

hoofdactIVIteIt

productie en verkoop van ijshoorns, ijswafels, waferrolls.
 
In het streven naar een perfect product en een tevreden klant onderwerpt 
WORLD CONES zich aan de strengste normen. HACCP, IS0 9001/2000, GMP 
en IFS (High Level) zijn dan ook volledig doorgevoerd in de bedrijfsvoering. 

Daardoor krijgt onze klant het vertrouwen en de zekerheid die hij mag 
verwachten van zijn leverancier in ijsbiscuits. Onze ijsbiscuits worden altijd, 
waar ook in Europa, ‘Just In Time’ geleverd.
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tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

specIalIteIten

geperste hoorns en bekers

Vlakwafels en coupedecoratie

gedraaide hoorns met of  
zonder rand

speciale en industrieprodukcten

retailverpakking

hIstorIek

oprichtingsdatum
1987

geschiedenis:
WORLD CONES is opgericht in 1987 en houdt zich bezig met de productie en ontwikkeling van 
ijsbiscuit. Via de modernste productiemachines en een volledig geautomatiseerde deeglijn bakken 
wij een uitmuntende ijshoorn, -beker of -wafel die van elk ijsje een lekkernij maakt. Door de grote 
mate van flexibiliteit ontwikkelen wij voortdurend nieuwe artikelen die inspelen op de trends binnen 
de totale ijsmarkt. Daardoor groeide WORLD CONES uit tot een toonaangevend bedrijf op de 
Europese ijsmarkt.

een wereld vol lekkers ! woRld cones



Zápská 1799, 
25001 Brandýs nad labem
czech republic

tel. +420 326 904 537 
Fax. +420 326 902 380
tVA/tax cZ48950670

e-mail sales@roofoods.com
www.tvin-cones.com

hoofdactIVIteIt

productie van wafelhoorns, wafelrolls en vlakwafels

productie van papieren en sleeves

productie van ijspoedermixen



Slovakije

Polen

Duitsland

Duitsland
Oostenrijk

Praag Kracków

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

specIalIteIten:

onderzoek en productie 
van papier verpakking voor 
ingevroren voeding

productie van chocolade 
ijswafels en wafelrolletjes

hIstorIek

opgericht: 1994

geschiedenis: Het familiebedrijf TVIN werd in 1991 in Praag opgericht met als 
doel de stad en de regio te voorzien van ijsroomhoorntjes en aluminium sleeves voor de industriële 
productie van ijsroom.

Vanaf het begin werd de allerhoogste kwaliteit nagestreefd. Dit leidde tot een aangroei 
van het klantenbestand waardoor in 1993 de productiefaciliteiten werden uitgebreid. 
In een nieuwe fabriek werd zusterfirma ROOTVIN actief.

De vereisten om aan de allerhoogste hygiënische  standaarden te voldoen en de aaneenschakeling 
van de onderlinge productiefases werden vanaf aanvang gerealiseerd. Elke audit in deze moderne 
productie-eenheid beantwoordt aan de verwachtingen.

Momenteel maken beide zusterfirma’s deel uit van de top-10 van Europese bedrijven, 
actief in deze sector.
De producten worden over heel Europa verkocht en er wordt geëxporteerd naar de VS, 
Zuid-Afrika en verder.

opgenomen in roofoods international: 1994



ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA

klaverbladstraat 16
3560 lummen
België

Fax +32 [0]13 53 17 35 BtW 0448.101.594

ER.BA
WAFELS

hoofdactIVIteIt

productie en verkoop van vanillewafels, chocowafels, flashwafels 
monokiniwafels, yoghiwafels. 

ER.BA heeft als doelstelling een kwalitatieve wafel zonder toevoeging van 
kleurmiddel of bewaarmiddel op de markt te brengen. Het gebruik van de 
beste grondstoffen (zonder dierlijke vetstoffen, GMO-vrij), zelf ontwikkelde 
productiemethoden en strenge kwaliteitscontroles (IFS) garanderen de beste 
kwaliteit.
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tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

specIalIteIten

Vanille wafels

flashwafels

suikerwafels

Yoghi wafels

chocowafels

monokiniwafels

hIstorIek

oprichtingsdatum
25/08/1992

geschiedenis:
Als groothandelaar in biscuiterie startte R.Swijsen in 1992 deze wafelbakkerij op. Zijn rijke ervaring 
als banketbakker hebben er toe bijgedragen om de recepten op punt te stellen. In 1994 moest Mevr. 
G. Swijsen- Vanrompay noodgedwongen de taak als zaakvoerder overnemen. De zonen, Erwin & 
Bart, werden meewerkende vennoten verantwoordelijk voor de productie- en commerciële afdeling.

De eerste klanten waren de buurtwinkels in de streek. In 1997 werden de eerste grootwarenhuizen 
tot klant gemaakt en vandaag proberen we leverancier te zijn van de voornaamste winkelketens 
in België. ER.BA heeft als doelstelling een kwalitatieve wafel zonder toevoeging van kleurstof of 
bewaarmiddel op de markt te brengen. Het gebruik van de beste grondstoffen, zelf ontwikkelde 
productiemethoden en strenge kwaliteitscontroles (IFS) garanderen de beste kwaliteit.

Omdat versheid zo belangrijk is, werd een eigen distributiesysteem opgezet. De vertegenwoordigers 
doen zelf de merchandising zodat de beste service steeds gewaarborgd blijft. De kwaliteit en het 
gebruik van verse producten sterkten de reputatie van het merk ER.BA 

opgenomen in roofoods international: 2008



Besence utca 4-6
h- 1186 , Budapest 
hungary 

tel. +36 1 295 0372
Fax +36 1 290 7930 - +36 1 294 0735
VAt/tax   hu10303751    in eU
               10303751-2-43  in HU

e-mail sales@roofoods.com

hoofdactIVIteIt

produktie van ijswafels, wafelrolletjes en gevulde wafeltjes



Slovakije

Oostenrijk

Roemeniё

Kroatie

Budapest

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

specIalIteIten

produktie van ijswafels,
wafelrolletjes en gevulde 
wafeltjes

hIstorIek

opgericht: 
01.09.1989

geschiedenis:
1872 : oprichting van Auer GmbH Oostenrijk
1989 : oprichting van Auer Kft Hongarije
1998 : overname door hig hagemann GmbH (Continental Bakeries Group)
2007 : naamswijziging in Continental Bakeries Kft
2007 : overname door Bakery World N.V.
2007 : naamswijziging in Bakery World Hungary Kft

opgenomen in roofoods international: 2007




