Sponsornieuws
Nieuwe subsponsor

Cakebakker Van der Spoel
Als nieuwe subsponsor hebben wij Cakebakker van der Spoel kunnen overtuigen van onze drie
waarden: saamhorigheid, sportieve plicht en sociale betrokkenheid. De
Jonge Spartaan is met dit bedrijf een overeenkomst aangegaan voor
minimaal drie jaar. Dit bedrijf heeft al enkele malen, ons
kerst/nieuwjaarsgeschenk verzorgt., door middel van een cake.
Hieronder treft u een kleine kennismaking aan met dit bedrijf.
Cakebakker Van der Spoel
Cakebakken zit in ons DNA, dat proef je. Onze cakeproducten weerspiegelen de onovertroffen
ervaring van drie generaties bakkers. De roots
liggen in Middelharnis, waar Cornelis van der
Spoel in 1971 als bakker van start ging. Zoon
Hennie volgde later in zijn voetsporen en met
Frank en Ron is inmiddels de volgende generatie
toegetreden.
De sleutel tot ons succes
Vanaf 2005 richtte de bakkerij zich volledig op het
bakken van ambachtelijke cakes. Dit bleek
desleutel tot ons succes. De vraag naar onze cakeproducten schoot omhoog. Zelfs zo sterk dat in
2009 moest worden verhuisd naar de huidige locatie in Stellendam, waar de groei tot op de dag van
vandaag onverminderd doorzet.
Na deze succesvolle periode barstensvol cake innovaties bestaat het assortiment inmiddels uit meer
dan 100 verschillende cakeproducten. Deze kunnen met decoraties gethematiseerd worden zodat ze
toepasbaar zijn voor alle geefmomenten en feestdagen zoals Koningsdag, Pasen, Carnaval, Kerst,
Nieuwjaar, Valentijn, Moederdag etc.
Contactgegevens: Cakebakkerij van der Spoel B.V. Delta - Industrieweg 21 3251 LX Stellendam,
telefoon 0187-482016, email :info@decakebakker.nl

info@de

cakebakker.nl

We hebben ook een nieuwe sponsor in de categorie brons, het bedrijf

Auto Kievit

Auto Kievit
AutoKievit Hellevoetsluis is officieel dealer van Renault & Dacia. U bent van harte welkom voor de
aankoop van een nieuwe Renault of Dacia of een jong gebruikte auto met zekerheid. Ook voor
reparaties en service aan uw auto bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat uw auto
het juiste onderhoud krijgt en dat u veilig op weg gaat. Bij ons kunt u terecht met alle automerken
voor onderhoud en reparaties, originele onderdelen en accessoires, APK-keuringen, autoschade
herstel, winterbanden en opslag, inbouw van TNO-SCM gekeurde alarmen, inbouw van carkits en
cruise control, herstel & vervanging van autoruiten, onderhoud en bijvullen van airconditioning
systemen.
contact: Auto Kievit Hellevoetsluis, De Sprong 2 3224 HC Hellevoetsluis, tel 0181 - 320 555
email:info@autokievit.n

Naamsverandering

KüchenTreff Middelhanis

Wij zijn Wim en Anja Vroegindeweij, lokale ondernemers uit het hart van de delta GoereeOverflakkee. Onze ervaring van vele jaren in de keukenbranche willen wij graag voor u inzetten om
uw droomkeuken te realiseren. Bij ons staat u als klant centraal! Ons luisterend oor naar uw wensen
en ideeën, laten wij uitkomen in het ontwerp van uw droomkeuken in onze showroom.
Welke opstelling u ook wenst en welk design u maar wilt, er is ruime keuze van klassiek tot
ultramodern, van eenvoudig tot zeer luxe. Bij ons zijn de laatste trends te vinden op het gebied van
keukens. Dankzij ons vakmanschap en uitgebreid assortiment kunt u altijd bij ons slagen, met één
aanspreekpunt en vakbekwame montage maken wij het verschil voor u.
Wij helpen u graag. Tot ziens in onze showroom, Wim en Anja.
Contactgegevens: Middelharnis , Dorpsweg 19, 3245 VA Sommelsdijk
tel. 0187-665194 , E-Mail: infoktm@kpnmail.nl

Nieuwe reclameborden
Tevens zijn er weer een aantal nieuwe bedrijven die zich aan De Jonge Spartaan hebben verbonden
door middel van het plaatsen van een reclamebord.

Rozima Hoveniers

Vanaf 2000 zijn zij actief als bedrijf. We zijn uitgegroeid tot een
gerenommeerd hoveniersbedrijf met 7 vaste vakbekwame medewerkers.
Wij ontwerpen, onderhouden en leggen tuinen aan voor de particuliere
en zakelijke markt. We houden ons bezig met ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord. Hierbij moet u
denken aan bestratingen, het plaatsen van allerlei soorten hekwerk en
houtconstructies. Ons bedrijf weet zich te onderscheiden door creativiteit en enthousiasme.
Contactgegevens: Rozima hoveniers, Boomgaarddreef 18, 3243AC Stad aan 't Haringvliet
0187-612000 B.g.g. 0187-612665 Mobiel: 06-10395970, e-mailen via info@rozima.nl

Brasserie ’t Vingerling
Brasserie ’t Vingerling heeft haar naam te danken aan de bijzondere locatie. Vingerling 23 is één van
de prachtige monumentenpanden aan de jachthaven van Middelharnis.
Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 17.00 uur !, Telefonisch reserveren :0187-483333

Flakkeecenter
Tanken, wassen, overdekt stofzuigen, shoppen of wilt u uw hond komen wassen. Het kan allemaal bij
ons. We helpen u graag!

Wij zijn gevestigd aan de Industrieweg 50 te Middelharnis.

Driece, tegel, stuc & metselwerk

Driece Tegel-, Stuc- & Metselwerk is een tegelzetter in Middelharnis en is
opgericht op 1 juni 2017. Dit bedrijf is gevestigd op het adres Marietjespad
39 met de postcode 3241BN in Middelharnis. Driece Tegel-, Stuc- &
Metselwerk is een eenmanszaak en Bas is te bereiken 06-40054829

AV Kitbedrijf

AV Kitbedrijf is specialist in het professioneel afkitten van zakelijke en
particuliere projecten. Geef uw kitwerk wensen door en wij doen u een advies
en uitgewerkt voorstel op maat. Wij zorgen voor hét perfecte en duurzame
kitwerk, met kwalitatieve producten, of het nu gaat om nieuwbouw- of
renovatieprojecten. Zo herstellen wij uw kitvoegen met de juiste materialen en
perfecte gewenste kleur, zelfs tot in de badkamer. AV Kitbedrijf heeft
jarenlange ervaring en staat bekend bij verschillende erkende aannemers,
projectontwikkelaars en particulieren. Arie is te bereiken op 06-30778729

Mobiel Repair

Heeft u uw smartphone, tablet of notebook laten vallen en is uw scherm beschadigd?
Bij MobielRepair bent u op het goede adres. Wij fixen uw apparaat direct. Mobiel Repair is gevestigd
aan de Nieuwestraat 52 te Middelharnis.
Telefoon 0187-724988 of per mail info@mobielrepair.nl
Tevens kunt u bij dit bedrijf terecht voor nieuwe
abonnementen en telefoons .

Tevens hebben een aantal bedrijven hun logo veranderd deze bedrijven hebben ook een nieuw
reclamebord gekregen

Bosmanschadeherstel

Auto Koese

Decohome van Rossum

Namens de sponsorcommissie
Leen Blok

