
Zondag 11 september 2011 
WZC Hof ten Doenberghe  
KAASTAARTENBAKWEDSTRIJD  
 
 
Net zoals de voorbije jaren wordt het officieuze startschot van het Druivenfestival 
gegeven met de kaastaartenwefdstrijd in Hof ten Doenberghe.  
 
 We doen hierbij een oproep aan iedereen met een beetje kook- of baktalent om mee te 
doen aan deze wedstrijd. Je kan deelnemen individueel, in groep, of in naam van een 
vereniging of instelling . 

• Voorwaarden:  
- De taart wordt gemaakt op basis van verse witte kaas (plattekaas) en 

moet een minimum doorsnede hebben van 20 cm. 
- Het recept van deze taart moet eveneens ingeleverd worden en mag 

gepubliceerd worden. 
- De taart moet ingeleverd worden  op zondag 12 september 2010 tussen 9 

en 12 uur in rusthuis Hof ten Doenberghe ,Groenendaalsesteenweg 32 in 
Hoeilaart. 

Ook dit jaar worden er 2 prijzen uitgereikt: wie heeft de beste authentieke Hoeilaartse 
kaastaart gebakken en wie de meest creatieve kaastaart?  
Omstreeks 16 uur kom je te weten wie wint! 
 
Maar er is nog meer: onlangs werd onze kaastaart door de VLAM als officieel 
streekproduct erkend. 
Het initiatief hiervoor werd genomen in rusthuis Hof ten Doenberghe. Zij haalden meteen 
ook zeven bakkers uit de regio aan boord. Deze bakkers krijgen tijdens de jaarlijkse 
kaastaartenwedstrijd het officiële label uitgereikt. 
 

 
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij de animatiedienst van Hof ten 
Doenberghe (tel. 02 657 02 78) of bij de dienst cultuur & toerisme (tel. 02 657 05 04). 
 
Misschien is bakken niet echt je ding, en proef je liever van al dat lekkers in plaats van 
zelf te bakken… Dat kan ook. Vanaf 13u30 kan je in het rusthuis terecht voor een heerlijk 
stukje kaastaart, of een frisse fruitige kriek vergezeld van een muzikaal deuntje!  
 
 
Praktische info 
Tijdstip: 13.30 uur tot 17 uur  
Locatie: Hof ten Doenberghe, Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart  
Persinfo: Dienst cultuur & toerisme – tel. 02 657 05 04 –cultuur@hoeilaart.be of  
bij Hof ten Doenberghe – tel. 02 657 02 78 – hof.ten.doenberghe@ocmw.hoeilaart.be  
 


