HEEL DEVENTER HAPT
WERELDRECORD KOEKHAPPEN
ZONDAG 25 JUNI 2017
AANVANG 14.00 uur
BINNENSTAD DEVENTER

In "Aan een zijden draadje" praten we je regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen
over het wereldrecord koekhappen en de warme initiatieven die ontstaan in de prachtige
stad Deventer.

It giet oan!
Na een lange aanloop van voorbereiden, plannen en voorproeven in deze koude
wintermaanden is de organisatie volledig opgewarmd en bijt zich momenteel vast in het
draaiboek voor het wereldrecord koekhappen komende zomer. Met nog ruim 4
maanden te gaan tot aan het evenement in de binnenstad van Deventer heeft de
organisatie enorm veel zin om het wereldrecord naar Deventer te halen; dit is immers
dé koekstad van de wereld!

Waarom koekhappen?
Als echte koekstad (in het verleden had Deventer ca. 40 koekfabrieken en momenteel
hebben we natuurlijk nog Deventer Koek) hoort het wereldrecord koekhappen natuurlijk
op naam van Deventer te staan! Het officieuze wereldrecord koekhappen staat sinds
2011 met 1.952 koekhappers op naam van Helmond. Het officiële Guiness®
wereldrecord staat op naam van Drunen met 1.452 koekhappers. We willen dit record
op zondag 25 juni 2017 verpletteren en dit bovendien op een ludieke manier door in
een soort koekhap-estafette door onze prachtige binnenstad te gaan. Tijdens deze
estafette gaan we door onze leukste straten, langs en door onze mooiste gebouwen en
kunnen deelnemers (bijvoorbeeld verenigingen en bedrijven) ludieke acties uithalen.
Bovendien gaan we dit alles filmen zodat we later een leuke promotiefilm over
Deventer kunnen presenteren. We verwachten een verbindend event neer te kunnen
zetten en bovendien een mooi geldbedrag op te halen voor Stichting Present
Deventer.

Andries bijt het spits af!
Elk pondje gaat door het mondje! Echter, ‘ons’
prachtige parcours van deze
wereldrecordpoging begint bij het Pontje over
de IJssel aan de Wellekade en niemand
minder dan onze burgervader Andries
Heidema zal ons Wellekom heten en om stipt
14.00 uur toehappen om de eerste koek naar
het mondje te brengen. HUP ANDRIES!

Alles koek en ei

Comité van Aanbeveling (CvA)

De voornaamste doelgroep voor dit
evenement zijn basisscholieren.
Uiteraard is elke Deventenaar welkom
om samen met het gezin, buurman of
alleen een hapje mee te pikken om zo
het ultieme wereldrecord neer te zetten.
Samen met het Sportbedrijf Deventer
worden basisscholen en
sportverenigingen benaderd. We zijn
nog in overleg met Continental Bakeries
(Bussink Koek) over gezonde koek om
zo verantwoord om te gaan met onze
jongste generatie Deventenaren.

Naast burgervader Andries Heidema, Harry
Webers (Voorzitter VVV Deventer) en
Aschwin Lankwarden (directeur Deventer
Sportbedrijf) hebben ook Joey Suk
(voetballer en Deventer publiekslieveling Go
Ahead Eagles), Roel Oost (directeur
Vullerschool Gorssel) en Jeroen Kroese
(directeur Sallcon) zich aangesloten bij het
Comité van Aanbeveling. Deze grote
Deventer namen zijn erg enthousiast over het
evenement en zullen elk op hun eigen wijze
een bijdrage leveren, oftewel een koekje van
eigen deeg verzorgen.

