
    

 

Hallo thuisbakker van het Boni! 
Wat ontzettend leuk en spannend dat je mee wilt doen aan de bakwedstrijd ter eren van het 90 jarige 

lustrum en de Boni-Actie-week! 

Voor deze bakwedstrijd hebben we uiteraard gekozen voor een passend thema, namelijk : “Heel Boni 

Bouwt”. Je kunt hierbij denken aan de toekomstige nieuwbouw, het bruggen bouwen tussen verschillende 

leeftijden en culturen, of het bouwen aan een mooie toekomst van de leerlingen op onze school. Maar laat 

vooral je eigen associaties en fantasie bij dit thema de vrije loop! 

Op vrijdag 23 februari moeten de taarten (voor 9.00!) ingeleverd worden bij de jury in de kantine en de 

taarten zullen daarna in de kleine pauze aan het publiek tentoon gesteld worden, waarna ze weer veilig de 

koeling in gaan. 

Tijdens de grote pauze vindt de prijsuitreiking plaats en worden de taarten geveild voor het goede doel We 

Carry. Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan deze veiling (er mag telefonisch geboden worden 

door familie en vrienden van buitenaf )  

En dan nu… de regels: 

1) Er mag maar één taart per deelnemer worden ingediend. 

2) Je mag kiezen uit een hartige of zoete taart, waarbij alle ingrediënten zijn toegestaan, mits eetbaar! 

3) Er mag geen gebruikt worden gemaakt van zgn. ‘ready mades’ – alles is door de kandidaat zelf 

gemaakt. (m.u.v. basisproducten zoals bv glazuur, jam, schaafsel, etc.) 

4) Er moet een korte omschrijving bij de taart worden ingeleverd met daarin : 

- Persoonlijke gegevens : naam, leeftijd, klas/vak 

- De ingrediënten 

- Het idee achter het ontwerp 

Er word bij de jurering gelet op originaliteit, creativiteit en netheid , maar vooral op smaak! 

Er zullen in verschillende categorieën prijzen uitgereikt worden. 

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Maartje Tweeboom (m.tweeboom@boni.nl) 

Namens de Lustrum Commissie veel bakplezier! 

 

 Boni Bakkers klaar? Bakken maar!  
 

 


