
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Kabinet wacht af met extra coronamaatregelen: komende dagen 
cruciaal 
Het kabinet wacht de komende dagen af hoe het aantal coronabesmettingen zich ontwikkelt. Als de 

cijfers niet omlaag gaan, komen strengere maatregelen in zicht. Een verdere lockdown is dan de 

enige overgebleven optie, zo bevestigen Haagse bronnen aan de Stentor.  

 

Een groot deel van het kabinet kwam zondagmiddag bij elkaar voor informeel overleg op het Catshuis in 

Den Haag. Daar is gesproken over de besmettingscijfers. Die zijn de laatste dagen wel hoog, maar lijken 

niet extra hard meer te stijgen. Als deze afvlakking de komende dagen doorzet, zijn strengere maatregelen 

mogelijk niet nodig. 

 

Maar als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wél hard groeit, gaat Nederland – net als andere 

Europese landen – in een verdere lockdown. ‘’Meer smaken zijn er niet meer’’, zegt een Haagse bron. In 

dat geval mogen gezelschappen nog maar uit twee personen bestaan, in plaats van de huidige vier. Ook 

worden alle bijeenkomsten dan verboden, komt er een einde aan alle binnensport en mogen de auto en 

het openbaar vervoer alleen nog voor noodzakelijke reizen worden gebruikt. 

 

Het basis- en middelbaar onderwijs mogen bij een verdere lockdown zeer waarschijnlijk wél openblijven. 

Mbo’s, hbo’s en universiteiten stappen volledig over op online onderwijs. Winkels blijven geopend, net als 

tijdens de lockdown in het voorjaar. Verpleeghuizen gaan niet meer helemaal op slot: bewoners mogen in 

ieder geval één bezoeker blijven ontvangen.  

 

Persconferentie 

Morgen is het twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Die ging wel 

pas een dag later in, om 22.00 uur. Dat betekent dat het effect van de maatregelen pas over een paar 

dagen zichtbaar wordt in de coronacijfers, zo benadrukte RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmiddag op 

het Catshuis. 

 

De kans is dan ook groot dat premier Rutte en coronaminister De Jonge dinsdag nog géén 

persconferentie zullen geven. Mogelijk volgt die persconferentie pas woensdag, donderdag of vrijdag. 

Ondertussen werkt het kabinet aan een regeling voor extra financiële steun voor ondernemers die door de 

huidige gedeeltelijke lockdown failliet dreigen te gaan. Voor de zwaar getroffen horeca zit een extraatje 

van gemiddeld 2000 euro in het vat. 

https://www.destentor.nl/politiek/kabinet-wacht-af-met-extra-coronamaatregelen-komende-dagen-

cruciaal~ac1197a9/ 
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Nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de 

Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de externe berichten. 
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Pinomzet in vrijetijdssector weer onderuit maar minder hard dan in 
maart 
De pinomzet is na de gedeeltelijke lockdown 10% lager dan normaal. Sectoren die hard zijn 

getroffen zijn de horeca en recreatie & cultuur. Maar minder hard dan in maart tijdens de eerste 

lockdown. Dat blijkt uit een analyse van ING. 

 

De totale waarde van pinbetalingen en geldopnames in Nederland (7-daags-gemiddelde) lag maandag 19 

oktober 10% lager dan normaal van de tijd van het jaar. Dat is 5 procentpunt lager dan een week eerder.  

 

Meer Nederlanders in eigen land 

Volgens ING geeft dat nog een vertekend positief beeld omdat normaal gesproken vanwege de 

herfstvakantie minder Nederlanders in Nederland zijn. Dat ziet ING ook aan het aantal pintransacties van 

Nederlanders in het buitenland, die liggen 3 procentpunt lager dan normaal. Doorgaans wordt zo’n 7% van 

de totale waarde van pinbetalingen en geldopnames in deze periode in het buitenland gerealiseerd, 

afgelopen week was dat 4%. Kortom nu zijn er dus meer Nederlandse consumenten in Nederland dan 

normaal. 

 

Horeca weet zich gedeeltelijk aan lockdown aan te passen 

In de periode sinds de lockdown is de daling van de pin-omzet in de categorie 'café & restaurants' het 

grootst. Deze is gezakt naar ruim 65% onder normaal. Een deel van de horecaondernemers lijkt de 

omzetschade nu enigszins te kunnen beperken door afhaal- en bezorging. De duidelijke, recente toename 

in het aantal online bezorg- en afhaaltransacties duidt daarop.  

 

Ook veel minder pinomzet in cultuur & recreatie 

'Recreatie & cultuur' is een andere categorie waar de pin-omzet vorige week flink is afgenomen, met 

ongeveer 44% onder normaal. Deze categorie omvat onder andere sportverenigingen- en clubs, 

vakantieverblijven, pretparken, casino’s, concerthallen en theaters. Veel van deze plekken zullen de 

gevolgen van een beperktere groepsgrootte merken.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43110/pinomzet-in-vrijetijdssector-weer-onderuit-maar-minder-hard-

dan-in-maart/?topicsid= 

 

Consument is pessimistisch maar niet zo erg als in maart 
De stemming onder consumenten is in oktober 2020 iets verslechterd, meldt het CBS. Het 

consumentenvertrouwen kwam uit op -30, tegen -28 in september. Consumenten waren 

pessimistischer over het economisch klimaat. De koopbereidheid veranderde niet en dat is gunstig 

voor sectoren recreatie en toerisme. 

 

Met -30 lag het consumentenvertrouwen in oktober ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig 

jaar (-6). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in 

maart 2013 (-41).  

 

Het behoud van werk ligt gevoelig. De consumenten waren in oktober pessimistischer over de toekomstige 

werkloosheid dan in september. In oktober verwachtte 92 procent van de respondenten dat de 

werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen, 5 procent voorzag een daling. Het saldo van 

positieve en negatieve antwoorden kwam hiermee uit op -87. Sinds het begin van de tijdreeks in 1986 

waren de consumenten alleen in maart 1993 met -88 nog somberder over de toekomstige werkloosheid. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43108/consument-is-pessimistisch-maar-niet-zo-erg-als-in-

maart/?topicsid= 
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Hoe laag was de bezettingsgraad van Nederlandse hotels de 
afgelopen periode? 
Nederlandse hotels zijn bij lange na nog niet hersteld van de coronacrisis. Zowel de 

bezettingsgraad als de prijs liggen nog ver onder het niveau van 2019. De provincies doen het wel 

beter dan Amsterdam dat veel heeft te leiden van het ingestorte zakelijk en inkomend toerisme. 

Hoteliers verwachten dat in 2021 de markt zich gedeeltelijk herstelt maar pas in 2022 volledig. Dat 

blijkt uit de Hotelmarkt Update Nederland van Horwath HTL.  

 

Tijdens de eerste lockdown heeft 57% van de Nederlandse hotels de deuren gesloten, de meeste vanaf 

medio maart. Gemiddeld waren hotels 72 dagen gesloten, in Amsterdam waren hotels langer gesloten (98 

dagen) tegenover de rest van Nederland (63 dagen). Het is de verwachting dat ook in de tweede lockdown 

veel hotels de deuren zullen sluiten.  

 

Extreem lage bezetting 

De lockdown zorgde voor een extreem lage bezetting. Zo daalde in april, met ruim de helft van de hotels 

gesloten, de bezettingsgraad met 95% en de gemiddelde kamerprijs met 47%. De hotels die nog open 

waren behaalden een gemiddelde bezettingsgraad van 9,3%, een jaar eerder was dat nog 88,2%. Als in 

juni de meeste hotels weer open zijn, blijft de bezettingsgraad met 20,5% heel laag. Pas in juli komt de 

bezettingsgraad boven de 40% uit maar nog altijd minder dan de helft dan een jaar eerder. Daaraan heeft 

een gemiddeld flink lagere kamerprijs (25% tot 40%) niets aan kunnen veranderen. Voor de periode 

september - december worden op nieuw fors lagere bezettingsgraden (50% tot 60%) verwacht met 15% 

tot 30% lagere kamerprijzen.  

 

Goede zaken voor Leisure hotels in de regio 

Vanwege de oproep om vooral in eigen land op vakantie te gaan, doen sommige hotels buiten de regio 

Amsterdam en Schiphol het opvallend goed. Circa 14% rapporteerde zelfs een hogere bezetting dan in 

2019 en 19% kon een iets hogere kamerprijs realiseren.  

 

Voor heel 2020 omzet ruim gehalveerd 

Voor heel 2020 komt de gemiddelde bezettingsgraad van Nederlandse hotels uit op 42,7%, zo’n 45% 

lager dan in 2019. De gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer (RevPAR) daalt ten gevolge van de 

lage bezetting en lagere kamerprijs voor heel 2020 naar verwachting tot 42 euro. Dat is 55% lager dan in 

2019. De provincies doen het met een daling van 41% beter dan Amsterdam dat een afname van 68% 

moet incasseren. 

 

Ook 2021 nog slecht 

Een ruime meerderheid van Nederlandse hoteliers (90%) verwacht dat ook in 2021 de bezettingsgraad 

nog onder het niveau van 2019 zal komen te liggen. De meeste hoteliers gaan ervan uit dat de in 2021 

wordt beteugeld en in 2022 de markt zich weer zal herstellen tot een pre-coronaniveau.  

 

Op basis van de huidige situatie voorziet Horwath HTL dat in 2021 de bezettingsgraad van Nederlandse 

hotels zal uitkomen op 60%, nog altijd 22% onder het niveau van 2019. Ook de gemiddelde kamerprijs 

blijft ruim 12% onder het niveau van 2019.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43090/hoe-laag-was-de-bezettingsgraad-van-nederlandse-hotels-de-

afgelopen-periode/?topicsid= 

rapport: https://horwathhtl.nl/publication/hotelmarkt-update-nederland-corona-editie/ 
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Hotels mogen na 20.00 geen alcohol verkopen aan gasten 
Op vrijdagmiddag is besloten door het kabinet dat hotels in Nederland geen alcohol mogen 

schenken en verkopen na 20.00. Dit mag ook niet via roomservice of andere diensten. Gasten 

mogen wel alcohol nuttigen op de kamer, zoals uit een minibar. KHN is boos en ziet uitholling van 

gastvrijheid. Het kabinet ziet het anders omdat er nu een heldere lijn is die gelijk is met de verkoop 

van alcohol via supermarkten. Tussen 20.00 en 07.00 de volgende ochtend mag geen alcohol 

worden verkocht. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43116/hotels-mogen-na-2000-geen-alcohol-verkopen-aan-

gasten/?topicsid 

 

KHN vecht voor financiële steun 
Op het moment dat KHN de eerste geluiden hoorde over een mogelijke tweede lockdown voor de 

horeca, hebben we alles op alles gezet om -naast versoepelingen en aandringen op verantwoord 

open blijven- extra financiële steun voor de horeca te krijgen. Immers, als de horeca (zonder goede 

onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, dan moet de overheid ook de 

portemonnee trekken! 

 

Deze gesprekken voeren ze met alle partijen die ons kunnen helpen; alle politieke partijen, het ministerie 

van Economische Zaken & Klimaat, banken, leveranciers, vakbonden etc. Hierin worden ze ondersteund 

door de VNO-NCW en MKB Nederland. Dit zijn dé twee werkgeversorganisaties in Nederland waar KHN-

leden bij aangesloten zijn. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-vecht-voor-financiele-steun 

. 

Er komt meer financiële steun voor de horeca 
Er lijkt meer steun te komen voor bedrijven die geraakt worden door de lockdown. 

Horecaondernemers kunnen rekenen op een eenmalige uitkering. 

De steun voor de horeca zou bestaan uit een eenmalige extra uitkering voor horecabedrijven die vanwege 

de coronacrisis gesloten zijn. Zij krijgen een eenmalig bedrag van gemiddeld 2500 euro, meldt het Parool. 

2500 euro is slechts een gemiddelde. Hoeveel een horecabedrijf precies krijgt, hangt af van het 

omzetverlies in de periode van sluiting.  

 

Tussen wal en schip 

Het kabinet wil dat de coronasteunmaatregel, die is bedoeld voor het dekken van de vaste lasten, 

beschikbaar komt voor meer sectoren. Sommige sectoren vallen nu buiten de boot. Om ook hen te 

ondersteunen, komen straks alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies hebben in aanmerking 

voor een tegemoetkoming. Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen. Dat 

zijn sectoren die niet het hele jaar een gelijkmatige omzet draaien en daardoor buiten de boot vallen. De 

details werden afgelopen weekend verder uitgewerkt en maandag worden de regelingen waarschijnlijk 

gepresenteerd. 

https://www.parool.nl/nederland/kabinet-wacht-af-met-extra-coronamaatregelen-komende-dagen-

cruciaal~bc17d931/ 
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Nieuws uit de regio 

Horecapersoneel helpt andere sectoren tijdens tweede lockdown: 
"Mes snijdt aan twee kanten" 
De horeca blijkt veerkrachtig, zelfs na die onvermijdelijke tweede lockdown. Bij Niels Mulder, 

eigenaar van restaurant NielZ in Almelo, ging de knop al snel om. Wat kan er nog wel? De relaties 

die waren opgebouwd tijdens de eerste sluiting werden weer opgepakt. Hij regelde alternatief werk 

voor zijn personeel. "De motivatie is er nog steeds." 

 

Het was even slikken voor Mulder. De tweede lockdown kwam harder binnen dan de eerste. "Toen was 

het nieuw. Dan zeg je met z'n allen: 'we weten nog niet wat er gaat komen, maar we gaan ervoor'. Deze 

keer weet je wat er op je afkomt en dat zoiets best wel pittig is." 

 

Knop omzetten 

Maar de Almelose horecaondernemer bleef niet bij de pakken neerzitten. Tijdens de eerste lockdown 

detacheerde hij al personeel en ook nu zocht hij weer alternatief werk voor 'zijn mensen'. "Zo blijven ze in 

beweging, verdienen ze wat extra's voor het bedrijf en helpen ze ook de bedrijven en instanties die het 

moeilijk hebben in verband met personeelsuitval." Zo'n acht werknemers zijn inmiddels aan de slag 

gegaan bij voedselverwerkingsbedrijf Food Connect, ook in Almelo. Daar worden kant-en-klaarmaaltijden 

geproduceerd, vooral voor mensen uit de risicogroep. Toch wat anders dan maaltijden serveren in de 

bediening, maar volgens Mulder weten zijn werknemers waar ze het voor doen. "Het begrip en de 

motivatie zijn er zeker nog. "Ook voor Bouwe van Wijk, directeur bij Food Connect, is het een uitkomst. 

Per week worden er bij het voedselverwerkingsbedrijf zo'n vijftigduizend maaltijden gemaakt, verpakt en 

gedistribueerd. Zij kregen het door de coronacrisis juist drukker dan ooit, maar hadden ook te kampen met 

meer personeelsuitval. "Op deze manier beschikken wij over gemotiveerde en ervaren werknemers." 

 

'Mooi om nog werk te hebben' 

Taskin Kureci is zo'n werknemer. Afgelopen zomer draaide NielZ een recordomzet en werden er nieuwe 

krachten aangenomen. Kureci kreeg per oktober een jaarcontract en zit dus nog in z'n proeftijd. Hij werd 

gedetacheerd en kon zo toch in dienst blijven bij NielZ. "Het is mooi dat we dit kunnen doen en nog werk 

hebben." Merle Bruins is het daarmee eens. Ze werkt parttime in de bediening bij NielZ en krijgt daarom 

tijdens de tweede lockdown niet doorbetaald. Maar door diensten te draaien bij Food Connect blijft ze haar 

inkomsten houden. "Ik vind het wel fijn dat Niels een alternatief heeft bedacht." 

Ondanks deze mooie oplossing, hoopt Mulder dat de lockdown snel weer voorbij is. En dat kan volgens 

hem maar op één manier. "Ik hoop dat mensen zich aan de maatregelen houden. Zodat we snel weer naar 

een ander normaal kunnen. Want dit normaal is niet hoe we willen leven, denk ik." 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1324089/Horecapersoneel-helpt-andere-sectoren-tijdens-tweede-lockdown-

Mes-snijdt-aan-twee-kanten 

 

Veiligheidsregio doet dringende oproep: 'Want met handhaving 
alleen gaat het niet lukken' 
In de strijd tegen de groei van het aantal coronabesmettingen wordt steeds meer gekeken naar het 

naleven van de maatregelen. De roep om handhaving wordt groter. "Maar als we alles bij elkaar 

optellen heb je een paar honderd handhavers. En er wonen meer dan een half miljoen mensen in 

de regio IJsselland. Het kan gewoon niet zo zijn dat het naleven alleen van handhaving afhankelijk 

is", zegt directeur van de Veiligheidsregio IJsselland Arjan Mengerink. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1323548/Veiligheidsregio-doet-dringende-oproep-Want-met-handhaving-

alleen-gaat-het-niet-lukken 
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Zwols café verandert concept door coronasluiting: tijdelijk van café 
naar winkel 
De cafés en restaurants blijven nog minstens een paar weken gesloten, dus zoeken ondernemers 

naar mogelijkheden om het verlies van de sluiting toch enigszins te compenseren. Die creativiteit 

is aan sommige ondernemers goed besteed, zoals aan café De Hete Brij in Zwolle. Die veranderde 

het caféconcept in een winkel. 

 

Bij binnenkomst staat een lange tafel in de volle lengte van het café. Erop staan honderden speciaalbieren 

in alle soorten en maten. Maar niet alleen bier staat er uitgestald; het café verkoopt ook wijnen, koekjes of 

een kommetje soep. 

"Op het moment dat we dicht moesten zijn we gaan brainstormen", legt Petra Dijkstra van het café uit. "Je 

moet toch wat, en we zijn ondernemers dus hebben volop creatieve ideeën. 

 

Grote drankvoorraad 

Volgens eigenaresse Elles Hetebrij staat dan ook niet zozeer het water, als wel het bier bij de 

medewerkers aan de lippen. "Want we hebben woensdag flink wat bier op moeten maken, omdat we niks 

weg willen gooien." Veel cafés zitten namelijk met een drankvoorraad. Met name speciaalbier is slechts 

enkele maanden houdbaar. Maar ook daarop heeft het Zwolse café iets bedacht. "Mensen kunnen hier 

grote flessen tapbier ophalen. Op die manier krijgen we de fusten die we over hebben hopelijk nog op", 

lacht Dijkstra. 

 

'Probleem'n? Poar neem'n' 

"Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten", gaat Dijkstra verder, "maar je moet er toch wat van 

maken. Probleem'n? Poar neem'n." 

De winkel is vanaf vandaag open. Tot aan het moment dat de horecasector weer groen licht krijgt, zal de 

Hetebrij dit concept dan ook houden. "En we hebben nog veel meer ideeën", beloven ze. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1323936/Zwols-cafe-verandert-concept-door-coronasluiting-tijdelijk-van-cafe-

naar-winkel 

 

Relevant voor ondernemers 

Nieuwe subsidies beschikbaar voor de detailhandel in gemeente 
Losser 
De gemeenteraad van Losser heeft deze maand de detailhandelsvisie aangenomen. Daarmee komt 

er tot en met 2023 een bedrag van 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor ondernemers uit 

de detailhandel. 

 

Het gaat om subsidies voor plannen voor gevelverbetering, verplaatsing van een detailhandelsbedrijf naar 

het kernwinkelgebied en transformatie van een pand. Onder plannen van gevelverbetering vallen de 

ontwerpkosten en dit geld ook voor de plannen voor transformatie. Onder het transformeren van een pand 

vallen het verbouwen en aanpassen van het pand, waarvan de winkel is verplaatst naar het 

kernwinkelgebied, naar een andere bestemming.  

https://www.twentefm.nl/nieuws/63410/0/nieuwe-subsidies-detailhandel-losser.html 
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Cross-sectoraal 

Kabinet onderzoekt extra financiële steun, ook voor eventsector? 
Een interessante ontwikkeling om te volgen: het kabinet gaat onderzoeken of in de derde ronde 

steunmaatregelen extra steun moet komen 'om de gaten te dichten'. Daarover bericht NOS.nl. In 

het artikel wordt ook nadrukkelijk de evenementensector benoemd. 

 

Het derde pakket steunmaatregelen is officieel op 1 oktober ingegaan. De overheid trekt 11 miljard euro 

uit, maar de kern van het derde pakket (gebaseerd op de eerste twee pakketten) is toch echt het 

versoberen van de voorgaande financiële regelingen. Nu onder meer de horeca en evenementensector 

weer richting een nieuwe lockdown zijn gegaan, is er een grote roep om extra steun. NOS.nl zegt 

daarover: 

  

Wel wil het kabinet bedrijven helpen die tussen wal en schip komen. Zo wordt de zogenoemde 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder uitgebreid. Al langer is te horen dat bijvoorbeeld specifieke 

transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers 

niet aanmerking komen voor steun. Het kabinet zou daar maatregelen voor willen nemen, zeggen 

ingewijden. Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen. Dat zijn sectoren die 

niet het hele jaar een gelijkmatige omzet draaien en daardoor buiten de boot vallen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/kabinet-onderzoekt-extra-financiele-steun-ook-voor-eventsector-

21944.html 

 

 

Fieldlab evenementen wordt onderdeel van sneltestprogramma 
VWS 
Fieldlab wordt onderdeel van het sneltestprogramma van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. 

Dat is een andere uitkomst van het overleg met de overheid over de organisatie van 

testevenementen. Fieldlab kan zodoende input geven en gevalideerde testen kunnen worden 

gebruikt in het Fieldlab-programma. Er worden inzichten verkregen waarmee de sector de 

mogelijkheid krijgt de sneltests te implementeren in de organisatie van evenementen. 

  

Namens Fieldlab sluit Ronny Hooch Antink aan bij het sneltestprogramma. Fieldlab gaat op zoek naar 

antwoorden op een aantal vragen: 

  

•    welke sneltests worden gevalideerd? 

•    kunnen de logistieke parameters van deze gevalideerde testen toegepast worden op evenementen? 

•    kunnen we als sector eventueel sneltesten toevoegen aan het programma? 

•    kan de sector mee in de inkoop van sneltesten, zodat er geen concurrentiepositie ontstaat? 

•    op welke wijze kan de uitslag van een sneltest gekoppeld worden aan een toegangsbewijs of 

onderdeel van de toegang tot een event? 

  

Bovendien gaat de sector op basis hiervan protocollen ontwikkelen voor de toepasbaarheid van 

sneltesten, inclusief de daarbij behorende kosten/baten analyse. Fieldlab heeft een aanvullende rol op de 

taskforce en kan onder meer expertise leveren op het gebied van logistiek en veiligheid. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/fieldlab-evenementen-wordt-onderdeel-van-sneltestp 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Recreatie Vakbeurs verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021 
De aankomende editie van Recreatie Vakbeurs die gepland stond op 17, 18 en 19 november 2020 in 

Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021. “In samenspraak met 

onze exposanten en partners hebben wij besloten Recreatie Vakbeurs te verplaatsen naar het 

nieuwe jaar. 

 

De vakbeurs zou aanvankelijk doorgaan in lijn met alle richtlijnen vanuit de overheid. Echter is het 

sentiment onder exposanten in de afgelopen week veranderd en gaf een overgroot deel aan graag de 

beurs te verplaatsen naar januari 2021. Wij zien het als onze primaire taak om te luisteren naar onze 

exposanten en hen te voorzien in hun behoefte. Daarom hebben wij op hun verzoek besloten de beurs te 

verplaatsen”, verklaart Roos op’t Holt namens beursorganisator Easyfairs. 

https://pretwerk.nl/news/10458/recreatie-vakbeurs-verplaatst-naar-20-21-en-22-januari-2021?product 
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