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Electro Mandel viert 50ste verjaardag

BEURS OP ZONDAG 30 OKTOBER IN FABRIEKSPAND

Familiebedrijf Electro Mandel viert dit jaar
haar vijftigste verjaardag. Het was vader
Hendrik Leenknecht die in 1966 het bedrijf
startte, toen nog in combinatie met zijn job als
leerkracht aan het VTI. Ondertussen wordt de
firma gerund door zoon Rik samen met zijn
vrouw Melanie. Met The Lightstore hebben ze
ook nog een verlichtingswinkel. 

Electro Mandel is een op en top familiebedrijf, vijftig jaar
geleden gesticht door Hendrik Leenknecht. Hij was toen
nog actief als leerkracht elektriciteit aan het VTI in Roese-
lare. “Mijn vader had er niet beter op gevonden om aan 
zijn studenten elektriciteit materiaal te verkopen. Daar 
zaten immers veel toekomstige elektriciens tussen en wie
weet kon hij ze ook later nog bedienen. Dat leidde in 1966
tot de oprichting van Electro Mandel”, vertelt zoon Rik
Leenknecht. “Hij kreeg meteen de hulp van zijn vrouw
Liliane, die zeker de eerste jaren achter ‘haar toog’ het
gezicht vormde van de groothandel. ”
“Op dat moment woonden we nog in de Mandeldreef, aan
het munitieplein. In 1970 was er een opportuniteit om het
huidige gebouw in de Koning Albert I laan 19 te kopen.
Een unieke locatie. Het pand dateert van 1890 en diende
vroeger als opslagplaats voor Piano’s Derdeyn, de
restanten zijn nu nog zichtbaar op het gebouw en dat is
wel leuk. ”

Service
Ondertussen is er wel een en ander veranderd. “In het be-
gin verkochten we kabels en alles wat met motoren en
condensatoren te maken heeft. Tegenwoordig is dat hele-
maal anders en focussen we ons op domotica, verlichting
en schakelmateriaal. Het is een bewuste keuze om ons op
die nichemarkt toe te spitsen, het is een manier van ons te
onderscheiden”, stelt Rik. “Zelf ben ik er in 1997 bij -
gekomen, mijn vader deed toen nog een aantal jaar door,
tot rond zijn 85ste. Ondertussen is hij 95 en volgt hij nog
steeds graag het reilen en zeilen van het bedrijf. Het is fijn
dat hij deze verjaardag nog mag meemaken. ”
“Op infrastructureel vlak was er in 2005 de komst van een
nieuwbouw met bureau en magazijn. In 2010 hebben we
de showroom vernieuwd en de parking heraangelegd. Het
authentiek gebouw is zowel binnen als buiten gebleven
en de typische kenmerken werden zelfs geaccentueerd
zoals het plafond. ”

In 2014 kwam er een tweede filiaal met verlichtingswinkel
The Lightstore in de Jan Mahieustraat 15, in hartje Roese-
lare. “Die winkel wordt gerund door mijn vrouw Melanie
Beernaert, die al langer meedraaide in de zaak. Voor de
mensen de ideale plaats om met eigen ogen de verschil-
lende mogelijkheden op vlak van verlichting te bekijken.
Mensen zijn meer dan welkom om een kijkje te komen
nemen. Daarnaast werken we vaak samen met installa-
teurs die hun klanten dan doorsturen naar ons om zo tot
verlichting op maat te komen. 
Onze sterkte is dat we verlichting hebben voor elk budget,
samen gaan we op zoek naar de juiste oplossing. Een ser -
vice waarmee we ons willen onderscheiden van de an-
deren. ”

Trots op team
“Ondertussen werken we samen met een team van negen
mensen die weten dat de klant altijd centraal staat, zij
kunnen terugblikken op heel wat ervaring om op gepaste
manier de klant te helpen, we zijn alvast blij dat we op hen
kunnen rekenen!”

Beurs
Een op en top Roeselaars bedrijf dat vijftig jaar bestaat, dat
mogen ze niet zomaar laten passeren. Dus staat er op
zondag 30 oktober een groot feest in het Fabriekspand op
het programma. 
“We willen daarbij in de eerste plaats onze trouwe klanten
bedanken, want zonder de installateurs en hun klanten
zouden wij niets zijn”, stelt Rik. 
“Maar niet alleen onze klanten zijn welkom, ook de
mensen uit de ruime regio die eens een kijkje willen
komen nemen. Het moet een laagdrempelig evenement
zijn, toegankelijk voor iedereen. De perfecte kennisma -
king!”
“Om iedereen kennis te laten maken met ons en onze
producten organiseren we een beurs en hebben we 25
leveranciers uitgenodigd. Toonaangevende merken zoals
Delta Light, TossB, Niko, Btcino, enz. uit de wereld van
verlichting, installatiemateriaal en domotica stellen er
hun nieuwste producten voor. Het is dus ook het ideale
moment om ideetjes op te doen voor een nieuwbouw of
verbouwingen. ”
“We beginnen er aan omstreeks 13.30 uur en het feestje
duurt tot 18 uur. Daarbij kan een hapje en drankje niet
ontbreken. We hebben een gezellige bar én er zijn enkele
foodtrucks. Voor de kleinsten is er de aanwezigheid van
Kloen, zij zorgen voor heel wat animatie met een
goochelaar, clowns, steltenlopen en noem maar op. ”

INFO

In een notendop
Electro Mandel werd gesticht in 1966 door Hendrik
Leenknecht, die onlangs zijn 95ste verjaardag vierde.
Zoon Rik kwam in 1997 in het bedrijf, ook zijn vrouw
Melanie Beernaert is een bekend gezicht voor de
klanten. 
De thuisbasis van het bedrijf vinden we in de Koning
Albert I Laan 19, met The Lightstore hebben ze nog
een verlichtingswinkel in de Jan Mahieustraat 15. 
Het 50-jarig bestaan vieren ze met een groot feest in
het Fabriekspand op zondag 30 oktober. Iedereen is
welkom vanaf 13.30 uur om tal van producten te
ontdekken, maar ook voor een hapje en een drankje,
gratis toegang. 
Inschrijven is niet nodig, maar wie dat wel doet via de
speciale website www.50jaarelectromandel.be, maakt
kans op enkele leuke prijzen.

Jan Mahieustraat 15 - 8800 Roeselare
051 20 20 72

www.thelightstore.be

Koning Albert I Laan 19 - 8800 Roeselare
051 20 21 60

www.electromandel.be
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