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Bedrijf van scholieren van het 
Wolfert Lyceum nu al een succes

De Heraut woensdag 22 december 2021

Zara van der Velden en Roos Streefkerk (achteraan) en Lara Plugge 
en Nynke Wilde.

Bergschenhoek - Vier jonge 
meiden uit zes vwo van het 
Wolfert Lyceum hebben een 
goedlopend bedrijf opgezet met 
de pakkende naam Koekoek.
Ze verkopen bakpotten met 
alle ingrediënten om op 
een snelle en leuke manier 
heerlijke koekjes te bakken.

De bakpotten bevatten alle ingredi
ënten - in de juiste hoeveelheid - om 
koekjes mee te bakken. Met de Koe
koek bakpot gaan er minder ingre
diënten verloren en hoef je niet na te 
denken of je de fuiste hoeveelheid in 
je beslagkom gooit. Alle grondstoffen 
komen van de Blooming Bakery. In de 
Blooming Bakery kunnen slachtoffers 
van geweld hun talenten ontdekken en 
leren ze vooral weer trots op zichzelf te 
zijn. Zara en Nynke lichten toe: “Wij 
zijn trots dat we met onze producten 
een mooi bedrijf als Blooming Bakery 
kunnen ondersteunen. We waren alle 
vier erg onder de indruk van de kracht 
van de vrouwen die daar werken. We 
zijn blij dat we met ze kunnen samen
werken en hopen dat de verkoop van 
onze bakpotten kunnen bijdragen.”

Snel uitverkocht
De eerste lichting van bijna 75 potten 
was binnen een dag al uitverkocht. 
Lara vertelt: “We schrokken een bé- 
tje van ons eigen succes, maar waren 
hartstikke blij met dit snelle resultaat. 
We zijn meteen weer aan de slag ge

gaan en hebben snel weer een nieuwe 
voorraad gerealiseerd.”
De bakpotten zijn er in drie smaken: 
Pink, Verkeerd en Choco. “Voor elk 
wat wils. De potten zijn niet alleen ge
makkelijk om zelf te gebruiken maar 
ook super leuk als* cadeautje”, aldus

Roos. “De eerste bakreacties zijn heel 
erg enthousiast en er zijn veel mensen 
die bijbestellen. Op is op, dus wilt u 
voor de kerst nog een leuk cadeautje 
inslaan of gewoon lekker zelf bakken 
dan kunt u ze nu nog bestellen op bak- 
metkoekoek.nl.”
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