PERSBERICHT
Echte Bakker Koenen viert uitbundig feest
1869-2019, 150 jaar Echte Bakker Koenen. Een prachtige mijlpaal.
De rasechte bakkersfamilie uit Westervoort pakt daarom uit met
een spetterende jubileumcampagne van een maand. Deze begint
op 19 oktober en eindigt met een grootse open dag in de bakkerij
op 17 november 2019.
De familie Koenen is er helemaal klaar voor. Tien jaar geleden trok
de open dag duizenden belangstellenden naar de bakkerij. Met
demonstraties van onder meer het Boulangerie Team op het
menu verwacht Arjan Koenen dat het nu nóg drukker wordt. “We
reiken dan ook de prijzen uit van de kleurwedstrijd voor de kids.
Die kunnen naast hun leuke prijs genieten en kennismaken met het
bakkersvak. Dat vinden we belangrijk. Ambachtelijke bakkerijen
worden steeds schaarser. Door kinderen al jong te laten zien hoe
mooi het vak is, willen we ze enthousiast maken. Zo wint in elke
winkel een kind een workshop. Hij of zij mag echt gaan proef
bakken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”
Familiegevoel
Dat geldt zeker voor Echte Bakker Koenen. Ook de zesde
generatie draagt het bakkersgen. Met Bas (25), Arjan (25),
Susanne (22), Vincent (22) en Jan (19) is het kostje voor de
toekomst van het bedrijf gekocht. Dat familiegevoel zit diep
geworteld in het bedrijf: ontzettend veel uren maken, elkaar
blindelings vertrouwen, altijd klaarstaan voor elkaar, relaties en
personeel. Die liefde is wederzijds blijkt uit de mooie en
respectvolle verhalen na een rondgang langs medewerkers,
klanten, verenigingsmensen, supermarktmanagers en bedrijven.
Klapstraat
Marinus Johannes Koenen legde in 1869 het fundament van Echte
Bakker Koenen aan de Klapstraat. In 2004 verhuisde de bakkerij
naar een groot, nieuw pand aan Het Vergun, dat Paul en broer
Ton, de vijfde generatie in het bedrijf, bouwden. Na het

plotselinge overlijden van Ton in 2010 zetten Paul, zijn vrouw
Nicolette en schoonzus Mirjam de bedrijfsvoering voort. De
bakkerij is het kloppend hart van het familiebedrijf. Van daaruit
zorgen de Koenen’s zes dagen per week voor dagvers brood van
ambachtelijke kwaliteit en overheerlijke banketproducten op de
plank bij de elf bakkerswinkels in Nijmegen, Didam, Westervoort,
Duiven, Doesburg, Arnhem, Huissen en Zevenaar. Daar blijft het
niet bij. Koenen levert dagelijks brood aan verschillende
supermarkten, zorginstellingen, horecazaken, cateraars,
verenigingen en instellingen in de regio. De omzet is groot, maar
het hart van de familie Koenen blijft altijd kloppen voor het
ambachtelijke proces. De toevoeging Echte Bakker is er niet voor
niets.
Arjan Koenen is net als de rest van zijn familie trots op de 150-jarige
mijlpaal. Hij heeft volop vertrouwen in de toekomst. “De markt
verandert. Vroeger was ontbijt een speerpunt, nu zijn er meer
eetmomenten per dag, waar brood bij hoort. Mensen zijn bezig
met hun gezondheid en eetpatroon. Door ons eerlijke,
ambachtelijke verhaal te blijven vertellen en te blijven gaan voor
de beste kwaliteit, zijn ze bereid om voor ons brood een ommetje
te maken.”
Jubileumbrood
Naast geweldige kortingsacties, de open dag op en de
kleurwedstrijd voor de kids, introduceert Echte Bakker Koenen ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan een heerlijk jubileumbrood.
Wie dit brood aanschaft slaat een bijzonder smakelijk brood aan
de haak én steunt een goed doel: Make A Wish. Het brood ligt
vanaf deze maand op de plank in de elf winkels van de bakkerij.
Niet voor de redactie:
Nadere informatie? Neem contact op met Arjan Koenen
0639474949 of arjan@echtebakkerkoenen.nl

