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Snoepballetjes? maak ze lekker zelf

Met het boek ‘SNOEPballetjes’ presenteert Marijke Henkens uit Beringen zich van haar lekkerste
kant. Tijdens de ‘Week van de Smaak’ zal Marijke het boek aan het grote publiek voorstellen en laat
ze u proeven van haar lekkere snoepballetjes. Bovendien kunt u tegelijkertijd kennis maken met haar
kunstwerken. Marijke is immers een creatieve artistieke duizendpoot met koken en bakken als hobby.
Deze unieke combinatie heeft nu geleid tot een kunstig en lekker boek.

Marijke, wat zijn SNOEPballetjes
eigenlijk?
De snoepballetjes zijn ontstaan tijdens
de rage van de cakepops met dit
grote verschil dat de binnenkant van
de balletjes, de smaak, belangrijker is
dan de versiering ervan. Bij cakepops
worden cakekruimels gemengd met
boter of kaas en dan versierd met
suikerpasta. Er zijn oneindig veel
variaties mogelijk. Ik vond weinig
recepten en ben eigenlijk wat beginnen
experimenteren om zo tot allerlei
lekkere recepten te komen. Iedereen
die de snoepballetjes proefde was
meteen in de wolken en zeurde om
recepten. Waarom dan geen boek
uitgeven, opperden mijn vrienden. Mijn
dochter heeft zo hard aangedrongen
dat het boek er nu eindelijk ligt. Het
was eigenlijk ook wel een droom van mij
om ooit eens een boek uit te brengen.
Vroeger had ik gedacht aan een
kunstboek voor kinderen maar nu ben ik
ontzettend trots op ‘SNOEPballetjes’.
Wat is er zo plezant aan snoepballetjes
maken?
Het is niet zo heel moeilijk. Je kunt
ze relatief snel maken en je scoort
altijd! Iedereen maar ook iedereen vind
ze gewoon heel lekker en je kunt er
oneindig mee variëren.

Wanneer wordt het boek voorgesteld?
Op zondag 25 november tijdens
de ‘Week van de Smaak’ nodig ik
iedereen van harte uit bij mij thuis om
te komen proeven. Een week later op
zondagnamiddag 2 december is er een
tweede opendeurdag. Tegelijkertijd
is er een tentoonstelling van mijn
kunstwerken.
Het boek telt 84 pagina’s en ik
presenteer 38 recepten en 5 recepten
voor cakes en versieringen. Mijn zoon
zorgde voor de foto’s bij de recepten.
En voor de eerste vijftig kopers van het
boek heb ik nog een verrassing:
die mogen achteraf nog eens
terugkomen voor een demonstratie.
Je bent ook een kunstenares?
Dat klopt, ik heb regentaat plastische
kunsten gestudeerd en heb naast mijn
werk in het cultuurcentrum van Beringen
altijd gewerkt aan artistieke projecten.
Ik werk met verschillende thema’s,
technieken en laat mij inspireren door
de gebeurtenissen in de wereld. Het
is mijn manier om alles in dit leven te
verwerken. Eén van de thema’s die me
al lang bezighoudt is ons mijnverleden.
De mijnwerker, de betekenis van de
mijnen voor de arbeiders en over mijn
relatie met de mijn.

Wie wil kennismaken met deze
creatieve en boeiende dame kan
terecht bij Marijke op volgende
dagen:
Opendeur Marijke Henkens
Week van
‘Week van de Smaak’
de Smaak
Vlaanderen
en voorstelling boek:
Zondag 25 november 10u tot 19u
Zondag 2 december 14u tot 17u
Adres: Mulderstraat 19 3583 Beringen.
Meer info: www.marijkehenkens.be
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Win één van de
vijf boeken (SNOEPballetjes)

Mail naar info@depress.be of stuur
een briefje vòòr 26 november
‘12 naar de PRESS drukkerij.
Vermeld duidelijk je adres en
telefoonnummer. Geldige antwoorden bevatten
het correcte antwoord op de vraag: “Wanneer
vindt de tweede opendeurdag plaats?”.

Tekst en foto’s: Hans Put
11

