
 

Alles over de Appeltje voor de dorst bakwedstrijd 

 

Wat gloepensgaaf dat je interesse hebt in de Appeltje-voor-de dorst-bakwedstrijd op zondag 12 

september bij Het Keunenhuis in Winterswijk! 

 

Het is de bedoeling dat je iets bakt waarin in ieder geval appel en/of peer zit. Het liefst natuurlijk van 

oogst vanuit een boomgaard. Als je van dit boomgaardfruit  (dat dus ook in het baksel gebruikt is) nog 

wat appel en/of peer extra meeneemt om te laten zien/proeven levert dat extra bonuspunten op. 

Het mag zijn wat jij wilt: taart, cake, soezen, strudel, slof, cupcakes, bollen, muffins, noem maar op;  

(wij noemen het daarom baksel ) als er maar appel en/of peer in verwerkt zit.  

 

Er zijn 3 categorieën:  

1. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd  

2. Voor leeftijd tot/met 18 jaar  

3. Voor iedereen die ouder is dan bij punt  2.  

 

Je maakt je lekkerste baksel ter beoordeling van een leuke, deskundige jury o.l.v. de bekende TV-kok 

Nadia Zerouali. De juryleden beoordelen de taart uiteraard vooral op smaak, maar ook op originaliteit 

van het recept en natuurlijk ook hoe lekker het eruit ziet.  

 

JURY 

Nadia Zerouali, (juryvoorzitter) is geboren en getogen in Winterswijk.  Samen met haar moeder was ze 

altijd aan het bakken en koken en zo leerde ze thuis traditionele Marokkaanse gerechten bereiden. Als 

jong meisje wist ze al wat ze worden wilde: appeltaartenbakker! Dat is niet helemaal gelukt ; 

inmiddels is ze een culinaire duizendpoot,  bekend van o.a. het Tv-programma Binnenstebuiten en als 

culinair schrijver heeft ze ook diverse (prijswinnende) kookboeken gemaakt. 

 

Nel Schellekens, bekend als van-kop-tot-kont-chef. Na 26 jaar chef-eigenaar van de Gulle Waard is nu 

Het Keunenhuis haar domicilie. In haar culinaire proeftuin is deze verspillingsvrije chef altijd aan de 

kook, vol passie en vanuit het principe dat je alles eet wat er van het land komt. Ze werkt in een korte 

keten landschap-op-het-bord-keuken waarin volhoudbaarheid, streek en samenwerking centraal staat. 

Haar motto: 0% waste-100% taste 

 

Willy Stemerdink, medeorganisator van Appeltje voor de dorst, betrokken coördinator van de 

Hoogstambrigade en kenner én liefhebber van Achterhoeks fruit. Willy heeft nooit de intentie gehad 

om taarten te bakken maar hij is van kleins af aan al groot liefhebber van alle baksels. Hij proeft veel & 

graag en heeft daarom door de vele jaren heen een grote staat van dienst als fijnproever.  

 



PRIJZEN 

Per categorie zijn er voor de winnaar, naast een beker,  ook 100% Winterswijk en Keunenhuis 

waardebonnen en een GiesZ-smulmand. 

 

 

REGLEMENT “Appeltje voor de dorst” BAKWEDSTRIJD 

-Aanmelden kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn.   

-Aanmelding door een e-mail te sturen naar Nel Schellekens  info@nelschellekens.nl 

-Onder vermelding  van je naam, adres en telefoonnummer en de naam van je baksel.  

-Let op: er kunnen per categorie maximaal 20 meedoen met deze wedstrijd. Vol = vol! 

-Je bakt thuis en levert je baksel op zondag 12 september uiterlijk 13.00 uur af in de “t liekt wal HHB”   

  baktent op het Keunenhuisterrein.  

  Adres: Wooldseweg 127, 7108 AA Winterswijk Woold 

 (op navigatie 125 intoetsen, je ziet dan Het Keunenhuis dan aan het eind van de oprijweg liggen)   

-De bakcreatie wordt afgeleverd op de vooraf afgesproken tijd (dit i.v.m. coronaregels) 

-Er mag geen niet-eetbare versiering op jouw baksel zitten maar als je dat wat je gebakken hebt in of   

  op een bijzondere presentatie wilt showen dan mag dat zeker! 

 -Je hoeft er niet per se bij te blijven. Maar als jouw creatie een specifieke presentatie    

  behoeft dan moet je dit zelf doen. 

-Bereid de presentatie zoveel mogelijk thuis voor. Op het terrein is niet zoveel ruimte beschikbaar.  

-Geef je, net zoals ze in HHB doen, je baksel een leuke pakkende naam. 

-Net zoals bij HHB is het leuk als er bij jouw baksel ook een foto van jezelf bij gezet kan worden.   

-De uitslag wordt om 15.00 uur op het terrein en via socials bekend gemaakt. 

-Na de prijsuitreiking kunnen de deelnemers desgewenst bij de jury persoonlijke feedback te krijgen. 

-Door je aan te melden voor de wedstrijd ga je akkoord met het reglement. 

 

Meer info? Bel 06 53802787 

 

Aanmelden & bakken maar! 
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