
 

 

 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

 
JULES DESTROOPER BAKT KINDERKOEKJES 

 

Rotterdam, 18 maart 2014 – Biscuiterie Jules Destrooper bakt sinds kort ook de favoriete 
Kabouter Plop koekjes. 
 
Wie kent ze niet? De spannende en vrolijke avonturen 
van Samson & Gert, Kabouter Plop, Maya de Bij en K3. 
De kinderkoekjes van deze populaire figuren worden 
sinds kort gebakken door de bekende  Vlaamse 
koekjesbakker Jules Destrooper. Bij onze oma’s en 
moeders staan de bekende natuurboterwafels en het 
amandelbrood van Jules al jaren op tafel. Nu kunnen 
ook de kleintjes meegenieten van zijn bakkunsten.  
 
Vernieuwd recept 
Bij Jules Destrooper zijn ze enthousiast over de kinderkoekjes. ‘Ons merk was tot nog toe 
niet bekend bij kinderen en daar kunnen we op deze manier iets aan veranderen', aldus 
Algemeen directeur Peter Destrooper. Ook Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100 en 
makers van de figuren zijn enthousiast: “De koekjes van Jules Destrooper behoren naar onze 
mening tot de lekkerste koekjes ter wereld. Dat Destrooper één van onze partners wordt, 
kunnen we dan ook alleen maar toejuichen.” 
  
Jules Destrooper bakt zijn koekjes altijd met veel aandacht voor smaak. De recepten van de 
bestaande kinderkoekjes zijn door Destrooper dan ook verder verfijnd. De koekjes zijn nu 
nog lekkerder.  
 
Verschillende figuurtjes 
De kinderkoekjes zijn er in verschillende smaken en figuurtjes. Dat is leuk, want daardoor 
kun je iedere dag een ander koekje mee naar school nemen. Je kunt kiezen uit de koekjes 
van:  

 Samson & Gert  

 Kabouter Plop: in de smaken naturel, chocolade en aardbei 

 Maja de Bij 

 K3 letterkoekjes 
 
Verkrijgbaar  
De kinderkoekjes van Jules Destrooper zijn bij nagenoeg alle supermarkten verkrijgbaar.  
 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie, beeldmateriaal en een uitgebreid 
persdossier kunt u contact opnemen met het secretariaat van Jules Destrooper in Nederland:  
TOT-PR, Leonie Berghout via 010-2211311 of mail leonie@totpr.nl. 
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