
WWW.ADVENTURECOOK.NL   INFO@ADVENTURECOOK.NL 

Populierweg 53 6222 CP Maastricht  06-48266613 FB-Insta-LinkedIn 

 
 
 
PERSBERICHT, VRIJ VOOR PUBLICATIE 

Maastricht, 13 januari 2021 

 

 
 

 

Adventurecook, CV de Braniemeekers en Kinderboerderij Limmel bundelen krachten voor een 

Smaakvolle verrassing, dankzij waardecheque Rabobank.  

 

Nu het tijdens corona voor veel mensen een periode is waarin sociale contacten wegvallen, mensen 

hun baan verliezen of een onzekere tijd doormaken, is aandacht voor de medemens belangrijker dan 

ooit. Persoonlijke aandacht, laten weten dat je aan de ander denkt en hoe kun je er toch voor de 

ander zijn met alle (afstands)maatregelen, zijn thema’s die steeds aandacht krijgen. Het 

maatschappelijk hart van Adventurecook klopte altijd al hard en zij waren de afgelopen jaren 

regelmatig verbonden aan acties voor een goed doel.  

Vivian Heuberger: ‘Toen onze catering-agenda leeg bleef (catering voor zakelijke evenementen, 

bruiloften en andere vieringen) zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten. In december waren er al 

veel mooie dankbare acties dus hebben wij bewust besloten om iets te doen in de maand januari. Een 

redelijk sombere en stille maand voor veel mensen. We hebben aan de hand van ons concept “Eten 

wat de pot schaft” een mooie actie bedacht om op 22 januari voor inwoners van Limmel en Nazareth 

die een extra steun in de rug kunnen gebruiken een smaakvolle verrassing te verzorgen. De Rabobank 

omarmt deze actie en ondersteunt het project met een waarde cheque waardoor wij circa 50 mensen 

belangeloos een verse, gezonde en smakelijke maaltijd kunnen aanbieden. 

 

Gekozen is voor een unieke samenwerking met CV de Braniemeekers die Gertjan Nijnuis en Vivian 

Heuberger van Adventurecook gaan helpen om de 50 maaltijden rond te brengen. 

Kinderboerderij Limmel is de derde partner, zij hebben precies op de radar welke buurtgenoten 

hiervoor in aanmerking komen en dient meteen als logistieke locatie.   

 

De wijk Limmel is de locatie waar Adventurecook al jaren haar bedrijfskeuken heeft en op dit moment 

met veel liefde en passie iedere week gezonde maaltijden bereidt voor “Eten wat de pot schaft’ 

omdat andere Cateringen op dit moment niet mogelijk zijn. Gezinnen die een drukke baan hebben 

zetten met deze maaltijden in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafel. Adventurecook maakt 

bovendien zoveel mogelijk gebruik van lokale ingrediënten.  

 

Om 50 buurtgenoten te verrassen met een gezonde maaltijd van “Eten wat de pot schaft” past dan 

ook helemaal bij het maatschappelijk hart van beide ondernemers Vivian en Gertjan. Gertjan: “Nu alle 

cateringopdrachten nog steeds uitblijven, geeft dit ons als ondernemer weer even een positieve boost. 

Dat de Rabobank dit mogelijk maakt vinden we super. Medewerkers van de Rabobank krijgen een 

budget voor goede doelen om een lokaal maatschappelijk project te ondersteunen”. 

 

 

 

Gegevens: 

Vrijdag 22 januari, tijden: 14:30 uur verzamelen / 15:00 uur start rondbrengen maaltijden, locatie: 

Kinderboerderij Limmel (adres) 

 

Contactpersoon: 

Adventurecook Gertjan Nijnuis (tel. 06-48266613) 

CV de Braniemeekers 

Kinderboerderij Limmel 

Rabobank: Vivian Sevens 

 

http://www.adventurecook.nl/

