
Taartbakwedstrijd Heel Westendorp Bakt  zondag 7 mei 

HHB, ofwel “Heel Holland Bakt”, wie kent het niet? Op zondagavond met Martine 

Bijl of André van Duin, verlekkerd kijken naar de bakkunsten van volleerde en 

minder kundige amateurbakkers. Om na de uitzendingen met opgedane 

inspiratie ook zelf weer aan de slag te gaan. 

Omdat we weten dat er ook hier in ons dorp verborgen baktalenten rondlopen, 

leek het ons een goed idee om dat talent eens boven water te krijgen. Tijdens de 

voorjaarsmarkt op zondag 7 mei (12.00 – 17.00 uur) bij De Vos presenteren we 

dan ook “HWB, Heel Westendorp Bakt”.  (14.00-16.00 uur) 

Met een zeer kundige jury;  

 Huisarts Martijn Mantingh uit seizoen 2014 van Heel Holland Bakt 

 Sabine Heusinkveld, docent van de opleiding brood- en banket aan het 

Graafschap college 

 Burgemeester van Gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk 

 

Voldoe je aan de volgende eisen/wensen, geef je  dan snel op: 

 Ben je tussen de 9 en 90 jaar oud (op een jaartje meer of minder wordt niet 

gelet) 

 Ben je Westendorper of heb je iets met ons mooie dorp?  

 Vind je het leuk om te bakken en ben je GEEN professional? 

 Ben je niet bang om op smaak en uiterlijk van de taart beoordeeld te 

worden? 

 Lijkt het je leuk om ter plaatse je taart te voorzien van de “finishing 

touch” waarmee je de jury omver gaat blazen? 

 Ben je bereid je taart af te staan aan de organisatie en Westendorpse 

smulpapen van je taart te laten proeven? 

 

 Ben je in voor leuke bakprijzen? 

 Wil je eeuwige Westendorpse roem en als allereerste winnaar van HWB 

door het leven gaan? 

GEEF JE DAN OP VOOR HWB! 

 

Opgeven kan via een e-mail naar activiteitendevos@gmail.com  

Met als titel “deelname HWB” 

Vermeld hierin het volgende: 

 je naam 

 telefoonnummer 

 adres 

 leeftijd 

 of je met iemand samen gaat bakken (en met wie) of alleen. 

 

Opgegeven, en dan? 

Binnen enkele dagen ontvang je een e-mail met daarin de bevestiging van je 

deelname. In verband met de ruimte hebben we een maximale capaciteit. Wees er 

dus snel bij. 

En vervolgens 

mailto:activiteitendevos@gmail.com


Taartbakwedstrijd Heel Westendorp Bakt  zondag 7 mei 

Je bakt thuis een “kale” taart (geen cakejes). De taart neem je op zondag 7 mei 

mee naar Kulturhus de Vos. We bewaren de taarten in de koeling tot aanvang 

van de wedstrijd. Het live gedeelte van de wedstrijd bestaat uit het decoreren en 

jureren van de taarten. Dit gebeurt tussen 14.00 en 16.00 uur op zondag 7 mei 

2017.  

Het is de bedoeling dat je zelf je materialen (glazuur, discodip, mixer -incl. 

verlengsnoer-, kwastjes, mesjes, kom, fondant, marsepein of wat je dan ook 

nodig hebt) voor het decoreren meeneemt. Dus neem je taart en alle deco-dingen 

mee en leef je uit! Er staan tafels klaar (binnen in het café of de kleine zaal) 

waarop je voor de aanwezige jury en het publiek je taart helemaal af kunt 

maken. Het oog wil immers ook wat. Dus niet alleen de smaak telt mee, maar ook 

het uiterlijk. 

Taart proeven 

Je stelt je taart ter beschikking (na de jurering uiteraard) aan het Kulturhus, 

waarna wij kleine  taartstukken verkopen aan de aanwezige liefhebbers. Met een 

stempelkaart kunnen de aanwezigen verschillende taarten proberen. De 

opbrengst komt ten goede aan het Kulturhus. 

 


