Heel Deventer
hapt 2017
Als een echte koekstad hoort het wereldrecord koekhappen
natuurlijk op naam van Deventer te staan! In het verleden
had Deventer zo’n 40 koekfabrieken, vandaag de dag
kennen we allemaal nog de befaamde “Deventer koek”.
Het officieuze wereldrecord koekhappen staat sinds
2011, met 1.952 koekhappers, op naam van Helmond.
Het officiële Guinness wereldrecord staat op naam van
Drunen met 1.452 koekhappers. Deze records horen
toch in Deventer? Op zondag 25 juni 2017 gaan wij beide
records op ludieke wijze verpletteren! Samen met jullie,
gaan wij in één grote koekhap-estafette dwars door de
prachtige binnenstad van Deventer. We gaan via de
leukste straten, door de mooiste gebouwen en langs
de meest bekende bezienswaardigheden. Op de route
kunnen de deelnemers als bedrijven, verenigingen en
scholen, zichzelf op originele wijze presenteren.
Alles wordt natuurlijk gefilmd door professionals, zodat
we, trots als we zijn op onze stad, een prachtige promotiefilm aan de rest van Nederland kunnen laten zien.
Een fantastisch evenement met als doel om de stad
met elkaar te verbinden, letterlijk en figuurlijk. Alle gelden
die opgehaald worden met dit evenement komen uiteraard ten goede van een goed doel: Stichting Present
Deventer. Zij profileren zich als makelaar in vrijwilligerswerk en bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich
in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of
een sociaal isolement. Handjes en steun; voor elkaar!
Met de gelden die de stichting ontvangt na afloop van
“Heel Deventer Hapt”, worden kinderkamers opgeknapt
bij mensen in armoede binnen de gemeente. Er kunnen
hiervan zaken aangeschaft worden als behang, verf en
accessoires. Uiteraard is arbeid een vrijwilligerspost

mede ingevuld door de leden van de Junior Kamer
Deventer. Hoe leuk is het om dit ongelofelijk mooie en
lokale doel te ondersteunen?

Comité van Aanbeveling

Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting
Liefdadigheid Junior Kamer Deventer. Een groep van
25 enthousiaste en ondernemende mannen onder de
40 jaar. Uiteraard hebben wij alle hulp nodig uit onze
omgeving om dit grootse evenement te organiseren.
Wij zijn dan ook blij te mogen vermelden dat we een
succesvol Comité van Aanbeveling hebben weten te
strikken, mensen die het evenement en daarmee de
stichting een warm hart toe dragen en zichzelf volledig
inzetten om alles van de grond te krijgen:
• Andries Heidema, burgemeester van Deventer
• Harry Webers, voorzitter VVV Deventer
• Aschwin Lankwarden, directeur Sportbedrijf Deventer
• Jeroen Kroese, directeur Sallcon
• Roel Oost, directeur Vullerschool Gorssel
• Joey Suk, voetballer en publiekslieveling
Go Ahead Eagles Deventer
• Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder
woningcoöperatie Rentree
• Joke Hofman, directeur-bestuurder Woonbedrijf ieder1
Naast deze mensen zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar
meer meedenkers, aanpakkers en vrijwilligers om een zo
groots mogelijk resultaat met en voor de stad te halen!

Happening van het jaar!
Voor meer informatie, zie heeldeventerhapt.nl

Samen happen voor het goede doel

