
 

 

Naam bedrijf: Bakster 

Naam uitbaters:                                                                                                               

1.  Evi Rothenburg  

 

Activiteiten:  

Duidelijkheid over de ambitie en het karakter van Evi Rothenburg laat weinig te 

raden over: uitgaan van het leven waarin je leeft, no nonsense, puur natuur en 

uitgaan van de realiteit van het moment. Zij is vanuit haar passie voor natuur, 

milieu en eerlijke producten in 2007 gestart als zelfstandig ondernemer met het 

geven van workshops en cursussen voor het bakken van brood, vlaai en pizza.                                                
Hoofdactiviteit:                                                            
1. Geven van workshops ‘Limburgse vlaai bakken’. 

2. Geven van cursussen (desem)brood, paasbrood, kerststol en gistgebak maken. 

3. Geven van workshops op locatie, al dan niet met verrijdbare houtoven.   

                                                                      

Producten 

BAKSTER heeft als product/dienst het samen met de deelnemers bakken van 

vlaai, (desem)brood, feestgebak en pizza met hoofdzakelijk speltmeel. In 

verschillende settings zoals workshop, cursus, groepsarrangement. 

Op het activiteitenprogramma staan onder meer: bakken met familie/vrienden; 

met ouder en kind; met bedrijven, scholen; bakken en lunchen; uitje met bedrijf; 

kinderfeestjes; vrijgezellenfeest. 

De bakproducten die door de deelnemers bij BAKSTER, vanaf de ingrediënten 

tot en met het afgebakken product, zelf bereid worden zijn: 

-       - rijste-, pruimen-, kersen-, abrikozen-, kruisbessen-, appel-, linzen- en pudding-

kruimelvlaai; 

-      -  specialiteiten: paasbrood, kerststol; 

-      -  speltbrood en desembrood van o.m. rogge en spelt. 



 

 

- Diensten en faciliteiten  

De bedrijfslocatie van BAKSTER is bijzonder, met een specifieke (aparte) 

ambiance. De ligging in Reijmerstok, midden in het Limburgse Heuvelland, is 

zonder meer goed. De entourage heeft omstandigheden en een rustieke sfeer 

die een bijzondere performance garanderen. Geen ‘modern technische keuken’ 

waarin met de laatste snufjes wordt gewerkt, maar op de authentieke 

werkwijze ‘uit grootmoeders tijd’ eventueel in de houtoven. 

In principe kan de dienstverlening het gehele jaar door gebeuren en zijn de 

activiteiten niet echt aan tijd gebonden. Doordat de werkruimtes zowel binnen- 

als  buitenactiviteiten mogelijk maken kan op elk weertype ingespeeld worden., 

zoals in tijden van het betere weer en het toeristenseizoen. 

 Additioneel aan de dienstverlening van BAKSTER kunnen partners op verzoek in 

een arrangement worden ingepast, zoals een teambuilder/motivatietrainer, een 

fotograaf, een evenementenorganisator e.a. Aan de bakactiviteit kunnen in 

overleg diverse activiteiten worden toegevoegd; sport/spel, entertainment, 

creativiteit, teambuiling.       

BAKSTER heeft een eigen locatie. Een andere locatie kan nodig zijn voor een 

specifiek arrangement, of wanneer de voorkeur wordt gegeven aan een eigen 

locatie van de opdrachtgever. In bepaalde gevallen kan op verzoek van de 

opdrachtgever en in overleg met de desbetreffende partners in het 

arrangement een speciale locatie worden gezocht.  

 

Andere zaken                                                                                          
Bij grotere groepen (meer dan 30 personen) werkt BAKSTER samen met 

Paradijsvogels uit Cottessen. 

BAKSTER is altijd op zoek naar een nieuwe/andere lokatie voor grote groepen 

(meer dan 30 pers.) 

Rol in proefhetheuvellandarrangement 

De uitgangspunten voor BAKSTER binnen een arrangement zijn: 

- de basis van het arrangement is altijd bakken (vlaai, brood, pizza e.a.); 

- alle activiteiten worden in principe groepsgewijs gedaan voor een 

verscheidenheid aan doelgroepen: kinderen, volwassenen, verenigingen, 

(personeel van) bedrijven, toerisme; 



 

 

- de partners in het arrangement zijn, individueel of samen, additioneel aan de 

activiteit van BAKSTER. 

  

De definitieve vorm van het arrangement wordt bepaald door de wens(en) van de 

opdrachtgever/deelnemers. Op basis van een keuzelijst kunnen desgewenst 

activiteiten worden geselecteerd. De coördinator overlegt of en op welke wijze 

de wensen gerealiseerd kunnen worden, gebaseerd op thema, op tijdsperiode, op 

leeftijdsgroep, voor bedrijven (personeelsvereniging; teambuilding; 

motivatietraining e.a.), invulling door meerdere partners. 

Bijzonderheden/aanvullingen 

Ook minder tastbare zaken dan dienstverlening, zoals een sociaal beleid, 

liefdadigheid, initiatieven in de gemeenschap e.a. spelen een rol. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt daarom bij BAKSTER een 

belangrijke plaats in. Zij kent haar verantwoordelijkheden naar de samenleving 

en vult deze daar waar gewenst en verantwoord in. 


