
HEEL BAOL BAKT 2.0 
MELD JE NU AAN VOOR ONZE BAARLESE 

WEDSTRIJD KICK-OFF: WOENSDAG 5 
OKTOBER 2022 

 

 

 

Doe ook mee met bakwedstrijd HBB 2.0 

 
Na het grote succes van ‘Heel Baol Bakt in 2021’ gaan we doorbakken. 
Iedereen is op woensdagmiddag 5 oktober welkom om zijn of haar bakprestaties te tonen.  
 
Twee leeftijdscategorieën: 

- Jeugdigen tot 16 jaar (16-) 

- Jongeren en volwassenen ouder dan 16 jaar (16+) 
 
Wat is het idee?  
Je bakt thuis je heerlijkste en prachtigste creatie. Op woensdagmiddag 5 oktober kom je om 
13:15 uur met jouw baksel naar de aula van cultuurcentrum Baarle.  
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Vakjury: 
De Vakjury wordt gevormd door onze enthousiaste professionals: Marie-José Vromans 
(Bakkerij Vromans), Ronald Adams (Bakkerij Adams), Bart (Jumbo Bart en Katja de Bresser) en 
een publieksjury. Bart is daarbij hoofsponsor van het evenement. Beide Bakkerijen sponsoren 
daarbij ook in mooie prijzen voor de winnaars. 
 
Reserveer alvast de volgende data (woensdagen van 13:15 tot circa 16:00 uur): 
Woensdag 5 oktober:  
Ronde 1: kom om 13:15 uur met jouw baksel naar de aula van cultuurcentrum Baarle. Na 
afloop maakt de jury bekend welke 10 deelnemers doorgaan naar ronde 2 (5 deelnemers uit de 
categorie jeugd en 5 deelnemers uit de categorie volwassenen) 
 
Woensdag 19 oktober: 
Ronde 2: aanvang 13:15 uur. 
Na presentatie en proeverij van je baksel bepaalt de jury welke vier deelnemers doorgaan naar de 
volgende ronde. Je krijgt uiteraard weer een opdracht.  
 
Woensdag 5 november: 
Ronde 3: aanvang 13:15 uur. 
Het wordt steeds spannender om te zien welke baksels je collega-concurrenten meenemen! De 
drie overgebleven finalisten krijgen nog een laatste opdracht.  
 
Woensdag 23 november:  
Grand Finale met Spektakelstuk. Aanvang 13:15 uur. 
Behoor je tot een van de drie finalisten? Dan mag jij jouw spektakelstuk presenteren. Na 
vakkundige beoordeling van de jury zullen de prijswinnaars van Heel Baol Bakt bekend worden 
gemaakt en prijzen worden uitgereikt. 
 
Aanmelden: 
Woon je in Baarle, Ulicoten of Castelré? Meld je dan aan bij Eveline Beemster (dorpsverbinder 
Baarle) via: evelinebeemster@contourdetwern.nl. Je kunt ook bellen: 0645160623.  Volg ons op 
Facebook: Heel Baol Bakt. 
 
Groeten Marie-José, Ronald, Bart, Conny, Annick en Eveline  
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