
 
PERSBERICHT  

 
Ria Joosten nieuwe voorzitter Business Breakfast Club Ronald McDonald Huizen Limburg 
 
Per 1 januari 2021 wordt Ria Joosten (Ria Joosten Catering & Evenementen) de nieuwe voorzitter van de 
Business Breakfast Club Ronald McDonald Huizen Limburg. Ze neemt het stokje over van Leon 
Keppels (Horecahuis Limburg).  
 
Keppels richtte de BBC Limburg op verzoek van de Ronald McDonald Huizen Limburg (Kindervallei en Huis 
Maastricht) op in 2014. De ontbijtclub van ondernemers uit Limburg heeft twee doelstellingen: het bieden van een 
platform voor informele ontmoeting én het financieel ondersteunen van de twee Limburgse Ronald McDonald 
Huizen, die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van donaties en giften. 
 
Elke eerste en derde donderdag van de maand ontmoeten de Limburgse ondernemers elkaar op een ander 
locatie, om aan de ontbijttafel bijzondere thema’s met elkaar te bespreken. Ondernemers betalen een 
lidmaatschap van € 250,- per jaar, dat in zijn geheel naar het goede doel gaat. Daarnaast gaat een gedeelte van 
de opbrengst per ontbijt ook naar de Ronald McDonald Huizen. In de afgelopen zes jaar heeft de BBC op deze 
manier bijna € 75.000,- kunnen doneren aan de Huizen.  
 
Leon Keppels: “Ik ben er ontzettend trots op dat de BBC Limburg van zo’n grote waarde is gebleken, zowel voor 
de Ronald McDonald Huizen als voor de deelnemende ondernemers. Het is veel meer dan een netwerkclubje; de 
insteek is in eerste instantie niet gericht op business, maar op echte ontmoeting en het met elkaar delen van 
verhalen en ervaringen. Dat we dat bovendien doen ten bate van zo’n prachtig doel, maakt onze club alleen maar 
waardevoller. Dat is wat ik noem ‘ontbijten met een goed gevoel’. Na ruim zes jaar voorzitterschap draag ik het 
stokje dan ook in vol vertrouwen over aan Ria Joosten. Maar ik blijf natuurlijk lid van de BBC en zal me blijven 
inzetten voor de Ronald McDonald Huizen. Zo zal ik vanaf 2021 het jaarlijks terugkerende Nachtzoen Diner mee 
organiseren.” 
 
Ria Joosten: “Leon heeft een prachtige club opgericht en een stevig, stabiel fundament gebouwd. Ik neem dan 
ook met heel veel plezier en enthousiasme het stokje van hem over. Mijn doel is om de club verder uit te breiden, 
onder andere met nieuwe leden uit midden en noord Limburg. Want hoe meer ondernemers zich verbonden 
voelen, hoe meer we de doelstelling van de Ronald McDonald Huizen Limburg kunnen steunen. Samen dragen 
we bij aan een betere wereld, te beginnen aan de ontbijttafel. Want aan tafel gebeurt het!” 
 
Meer informatie over de BBC Limburg of interesse in een lidmaatschap? 
Www.bbchuizenlimburg.NL  
 
 
Noot aan de pers: Wilt u naar aanleiding van bovenstaand persbericht meer informatie?  
Leon Keppels: 06-22565189 
Ria Joosten: 06-43235912 
 

                 

http://www.bbchuizenlimburg.nl/

