
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Kabinet hakt nog geen knopen door, mogelijk groepsgrootte kleiner 
Het kabinet heeft zondag in het Catshuis nog geen knopen doorgehakt over nieuwe 

coronamaatregelen, al beginnen de besmettingscijfers terug te lopen. Volgens RTL Nieuws en De 

Telegraaf moeten musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag waarschijnlijk twee weken dicht.  

 

Ook gaat het maximum aantal mensen dat samen op straat mag mogelijk van vier naar twee. 

In de ambtswoning van de premier, het Catshuis, heeft het kabinet tot ongeveer zeven uur ’s avonds met 

experts gesproken over de huidige corona-aanpak. De vraag is: zijn extra ingrepen noodzakelijk en 

wenselijk? Volgens een Haagse ingewijde moet ‘alles de komende dagen nog besloten worden’. “De druk 

op de zorg is nog niet weg.” Een bericht van RTL Nieuws dat de horeca wellicht tot na oud en nieuw dicht 

moet en het kabinet mogelijk gaat adviseren met de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan, wordt 

door verschillende ingewijden vooralsnog niet bevestigd. 

 

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zondag opnieuw geslonken, tot onder de 9000, blijkt uit cijfers 

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen zaterdagochtend en zondagochtend 

kwamen er bij het RIVM 8740 nieuwe meldingen binnen van positieve tests. 

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is gegroeid met 45 ten opzichte van zaterdag. In totaal zijn 

er nu 2493 patiënten. Op de intensive care liggen op dit moment 583 coronapatiënten, 1 minder dan op 

zaterdag. Twee van hen liggen op een ic in Duitsland. 

 

Volledige lockdown? 

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdag weer een persconferentie over de 

stand van zaken. Terwijl veel landen in Europa harder hebben ingegrepen dan  de Nederlandse overheid 

en een volledige lockdown hebben ingevoerd, lijkt het alsof de maatregelen hier (waaronder een sluiting 

van de horeca) beginnen te werken. 

 

Afgelopen vrijdag zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie: “We zijn bereid elke denkbare 

maatregel te nemen als het nodig is, maar op dit moment zien we dat het pakket dat er nu ligt, gegeven de 

eerste voorzichtige indicaties van hoe het met de verspreiding van het virus gaat, in ieder geval nu geen 

aanleiding geeft vandaag of morgen extra maatregelen te nemen.” 

 

De berichten zijn volgens Rutte gematigd positief. “Maar we hebben ook af te wegen of we die trend willen 

versnellen met extra maatregelen. En wat voor schade levert dat dan weer op?” 

Deze week zal het kabinet ook nog besluiten of een eenmalig compleet vuurwerkverbod deze 

jaarwisseling nodig is, zodat de zorg zich niet hoeft bezig te houden met deze slachtoffers. 

https://www.parool.nl/nederland/kabinet-hakt-nog-geen-knopen-door-mogelijk-groepsgrootte-
kleiner~b2d27c38/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_hp 
 

Nieuwsupdate MarketingOost 

2 november 2020 

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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Rutte: 'Coronamaatregelen duren zeker nog tot december' – Reactie 
KHN 
Dinsdagavond maakten premier Rutte en minister De Jonge tijdens het persmoment bekend dat de 

huidige maatregelen tot in december worden verlengd. Dit betekent ook dat alle eet- en 

drinkgelegenheden voorlopig tot in december gesloten moeten blijven. De gevolgen van dit besluit 

voor de horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca niet de oorzaak is. 

 

De verlenging van de sluiting betekent dat de financiële pijn voor de horeca nóg groter wordt; de 

steunmaatregelen dekken namelijk simpelweg niet alle kosten. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept 

het kabinet dan ook dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en per direct met extra 

verbeteringen te komen op de dinsdagmiddag aangekondigde aanvullingen op het derde steunpakket. 

KHN is van mening dat als de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de 

volksgezondheid, de overheid ook de portemonnee moet trekken. De horeca voor 100% sluiten? Dan 

moet daar volgens KHN een tegemoetkoming van 100% in de vaste lasten tegenover staan. 

https://www.khn.nl/nieuws/coronamaatregelen-duren-zeker-nog-tot-december 

 

Nederlanders beginnen langzaamaan hun cirkel te verkleinen 

In de week waarin we in spanning afwachten wat de aankomende persconferentie gaat brengen, 

zien we dat Nederlanders meer en meer hun cirkeltje verkleinen aldus onderzoek van Validators. 

Ouderen gaan er minder op uit. Jongeren lijken ook iets meer te gaan cocoonen, onder het genot 

van online besteld eten en streaming diensten.  

 

Groei in online eten bestellen en film- en seriekanalen 

Horecaondernemingen hebben hun deuren moeten sluiten, maar een klein lichtpuntje is wel dat een 

groeiend deel van de consumenten het geld dat ze daar besteedden nu uitgeven aan het online bestellen 

van eten. Daar kunnen restaurants ook weer van profiteren en zelfs een creatieve draai aan geven. Een 

uniek voorbeeld is de mogelijkheid om nu via Zoom een drie- of viergangendiner te koken met niemand 

minder dan Jonnie Boer, chef-kok van restaurant De Librije. Onder andere omstandigheden was deze 

kans misschien minder snel ontstaan. 

                              

Het aantal mensen dat aangeeft overgehouden geld nu uit te geven aan online eten bestellen, is in een 

week toegenomen van 19% naar 28%. Van alle productcategorieën wordt online eten bestellen 

momenteel het vaakst genoemd als product of dienst waar mensen overgehouden geld aan uitgeven. 

Jongeren veroorzaken het grootste deel van de stijging. De helft van de jongeren geeft overgehouden geld 

hieraan uit. Een kwart van de Nederlanders besteedt ook meer geld aan bezorgd eten dan voor COVID-

19. Ook dit geldt weer vooral voor jongeren. 

Om het beeld van meer thuis chillende jongeren nog meer compleet te maken, zien we dat van de 

jongeren 53% meer gebruik maakt van film en seriekanalen. 

            

Ouderen gaan minder naar buiten 

Ouderen gaan zich meer in en rondom huis begeven. Ze zijn de afgelopen weken steeds minder tijd gaan 

besteden aan buitenactiviteiten. Begin oktober gaf 27% van de ouderen nog aan minder tijd te besteden 

aan buiten activiteiten, vergeleken met voor de coronacrisis. Deze week ligt dit percentage op 39%. Ook 

het aantal ouderen dat minder sport is in dezelfde tijd toegenomen tot 45%. Makkelijk gaat ze dit niet altijd 

af: 47% van de ouderen geeft aan het moeilijk te hebben met minder vaak naar buiten mogen, in week 38 

lag dit percentage nog op 26%. 

 

 

 

https://www.khn.nl/nieuws/aanvulling_derde_steunpakket
https://www.khn.nl/nieuws/coronamaatregelen-duren-zeker-nog-tot-december


 

Ouderen lijken hiermee steeds meer gehoor te geven aan de stay home policy. Hoewel het (vooral) voor 

ouderen uiterst belangrijk is om drukte te mijden, wordt ook vaak het belang van het blijven bewegen (in 

de buitenlucht) onderschreven. Merken kunnen hierin een stimulerende factor zijn. Een merk dat dit goed 

heeft begrepen is Menzis, zo lazen we ook op MarketingTribune. Na het boosten van de aandacht voor 

online gezondsheidsplatform SamenGezond, komen ze nu met een eigen campagne waarin 'de beweging 

naar een gezondere levensstijl' centraal staat. Wie volgt? 

https://www.validators.nl/ 

 

Overijssel valt in de smaak bij Nederlandse vakantieganger 
Ruim vijf op de tien Nederlanders die hun vakantie dit jaar vanwege de coronacrisis doorbrachten 

in Overijssel, in plaats van in het buitenland, is dit beter bevallen dan vooraf gedacht. Een groot 

deel van hen overweegt nu om vaker op vakantie te gaan in eigen land.  

 

Dit blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, dat ruim duizend Nederlanders naar hun vakantie-

ervaringen in tijden van corona vroeg. Mede door de coronacrisis vertoefden extra veel Nederlanders de 

zomer- en herfstvakantie in eigen land.  

 

Overijssel net boven landelijk gemiddelde 

Deze vakantie in eigen land beviel 50,1 procent van de Nederlanders beter dan vooraf ingeschat. 

Friesland scoorde het hoogste met 62,0 procent.  In Overijssel ligt dit percentage op 53,1 procent, net 

boven het landelijk gemiddelde. 

 

Ook is onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de vakantie. Nederlandse toeristen die dit jaar 

hun vakantie in Overijssel hebben gespendeerd, zijn vooral te spreken over de natuur, de rust rondom hun 

verblijf en de tarieven van accommodaties in deze provincie. 

 

Volgend jaar weer vakantie in eigen land 

De uitbraak van het coronavirus was voor 65,9 procent van deze Nederlanders de drijfveer om een 

vakantie binnen Nederland te boeken. De overige 34,1 procent van de vakantiegangers was al van plan in 

Nederland te blijven dit jaar. De binnenlandse vakantie beviel over het algemeen goed: ruim zeven op de 

tien Nederlanders overwegen namelijk om volgend jaar weer een vakantie in eigen land te boeken. 

https://www.tubantia.nl/regio/overijssel-valt-in-de-smaak-bij-nederlandse-

vakantieganger~a32c405b/?fbclid=IwAR3DmrIuXE_fHyQ_NuzalQvMPgBZOj2zsgOLOrbMR6kc_43xfHvy1

ttaeWM 

 

 

VVD-motie voor voucherbank grote steun in de rug voor reisbranche 
VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft 29 oktober een motie ingediend waarin hij de regering oproept om 

voor 1 december samen met de reisbranche te komen tot een voorstel voor een kredietfaciliteit gekoppeld 

aan bestaande vouchers (voucherbank). Deze motie is van groot belang voor het in de benen houden van 

de sector. 

Brede steun voor voucherbank 

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Tweede Kamer op met brede steun deze belangrijke motie voor 

de voucherbank aan te nemen. De staatssecretaris EZK wijst de motie niet af en dat is goed nieuws. 

Doordat de coronacrisis tot vandaag en de komende maanden aanhoudt, is er meer financiële 

ondersteuning nodig voor de aanbieders van reispakketten. 
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Veel klanten willen geld terug 

'De reisbranche heeft het ongekend zwaar. En als het advies van het OMT om de komende kerst niet op 

vakantie te gaan wordt overgenomen, wordt het allemaal nog erger. Veel klanten die de afgelopen 

maanden een voucher hebben gekregen willen hun geld terug, omdat ze ook wel zien dat het allemaal 

langer gaat duren', aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. 

 

Voorkom omvallen ondernemers 

'Met name kleine reisbureaus hebben daarvoor de liquiditeit niet meer, zij hebben die pakketreizen immers 

ook al betaald. Een voucherbank is een zeer voor de hand liggende oplossing om te voorkomen dat vele 

ondernemers in de branche omvallen. Daar knokken we voor.' De motie is door meerdere partijen 

ondertekend en is goed ontvangen in het debat. Er lijkt zich dus een brede steun af te tekenen.  

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/vvd-motie-voor-voucherbank-grote-steun-de-rug-voor-reisbranche 

 

 

Helft werknemers reisbranche raakt baan kwijt 
Het is een stil drama, de verloren banen van werknemers in de reisbranche. Volgens Reiswerk is al 

20% van de werknemers zijn of haar baan kwijt en gaat dat in het voorjaar van 2021 oplopen naar 

45%. Dit ondanks de generieke steunmaatregelen van het kabinet. Die zijn niet voldoende om de 

reisbranche die nu weer vrijwel volledig tot stilstand is gekomen, te redden. Reiswerk luidt daarom 

de noodklok. ANVR-voorman Frank Oostdam wil dat de overheid ook voor de reisbranche 

specifieke steunmaatregelen neemt.  

 

De reissector is één van de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de coronacrisis. Reizen is sinds 

maart zeer beperkt of helemaal niet mogelijk. Door grote reorganisaties en het niet verlengen van tijdelijke- 

en seizoenscontracten, is inmiddels al van zo’n 20% reisprofessionals afscheid genomen. 

 

"Dat is ongekend”, stelt Esther Gathier, manager van Reiswerk. "Ook de vooruitzichten zijn ronduit slecht. 

Zonder sectorspecifieke maatregelen dreigt ruim 45% van alle reisprofessionals hun baan kwijt te raken. 

Dit is rampzalig voor de sector, de economie én de reiziger. Jarenlang opgebouwde kennis gaat verloren 

als er geen hulp komt om deze periode te overbruggen. Er is perspectief, want zodra het weer kan, wil de 

consument niets liever dan weer reizen, unieke reiservaringen opdoen en lekker op vakantie gaan. Wij 

blijven dan ook geloven in de pracht van reizen, maar hebben nu wel een buffer nodig.”Loes Dreschler, 

vakbond CNV, ziet de toekomst voor de reisbranche ook somber in. Zij laat weten dat CNV wekelijks 

meldingen binnen krijgt van een voorgenomen reorganisatie of van een faillissement. Dreschler: "Als het 

kabinet de reisbranche niet meeneemt in de extra steunmaatregelen, worden werknemers zo met een 

enkeltje de WW in geholpen.” 

 

ANVR wil overheidssteun 

Groot probleem is dat de reisbranche al maanden vrijwel stil ligt. ANVR is in gesprek met het kabinet voor 

een voucherbank waar reisbedrijven voor uitgegeven vouchers financiering kunnen krijgen. 

Woensdagavond toonde ANVR-voorman Frank Oostdam zich bij Op1 niet heel erg optimistisch over 

reizen in de nabije toekomst. Hij verwacht dat, als er een vaccin is, het nog wel tot de zomer van 2021 

duurt voordat reizen weer op gang komen. "De reisbranche is al acht maanden dicht, er is nu een klein 

kattenluikje dat we naar de Canarische Eilanden en Curacao kunnen, maar dat dreigt nu ook dicht te 

gaan. Dat betekent dat we een ongelofelijke schade aan het leiden zijn.” Volgens Oostdam heeft de 

reisbranche nu echt steun van de overheid nodig. "Wat dan steekt is dat de horeca nu wordt geholpen, en 

ik gun het ze van harte, maar zij hebben een fantastische zomer gedraaid en wij hebben 90% 

omzetschade. Wij hebben 100 duizenden mensen annuleringskosten moeten betalen op basis van advies 

van de overheid en willen nu ook wel eens beter bij de vis. We zijn in goed overleg met de overheid maar 

het moet niet langer duren.”  

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/vvd-motie-voor-voucherbank-grote-steun-de-rug-voor-reisbranche


 

Geen vacatures meer 

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nagenoeg geen vacatures meer in de reisbranche. Het aantal 

beschikbare vacatures is, vergeleken met het begin van 2020, met maar liefs 97 procent gedaald. Dit heeft 

acute gevolgen voor studenten van verschillende MBO- en HBO-opleidingen voor Toerisme. Reiswerk 

signaleert grote onzekerheden: "Studenten die in hun afstudeerjaar zijn, zitten in zak en as. Zij vragen zich 

oprecht af: Kan ik straks wel een baan vinden? Moet ik een andere opleiding gaan doen? En wat komt er 

nu terecht van al mijn dromen?”, aldus Gathier.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43135/helft-werknemers-reisbranche-raakt-baan-kwijt/?topicsid= 

 

 

Nieuws uit de regio 

Corona haalt streep door ‘Ontmoeting 2.0' Eesveen: facelift 
dorpshuis in ijskast 
De uitbraak van het coronavirus betekende eerder al een dikke streep door de jubileumeditie van 

het dorpsfeest van Eesveen. Maar nog veel erger voelt het nu dat Covid-19 ook voor uitstel zorgt 

van de broodnodige renovatie en uitbreiding van dorpshuis De Ontmoeting. Eigenlijk zou de 

gemeenteraad van Steenwijkerland daar komende week groen licht voor geven bij de 

begrotingsbehandeling, maar dat pakt op de valreep anders uit. 

 

De gemeente heeft het plan voorlopig op de lange baan geschoven, omdat er als gevolg van de grote 

extra uitgaven voor de bestrijding van de coronacrisis geen geld meer over is voor de renovatie, die in 

2021 van start zou moeten gaan.  

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/corona-haalt-streep-door-ontmoeting-2-0-eesveen-facelift-

dorpshuis-in-ijskast~a645f802/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Webinar NOW 3 regeling 
HISWA-RECRON organiseert in samenwerking met Yara Goessens, advocaat arbeidsrecht bij 

HISWA-RECRON Kennispartner Stellicher advocaten, een webinar over de NOW 3 regeling 

(Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). 

  

De coronacrisis duurt voort. Met de NOW 3 voorziet de regering daarom nog tot juli 2021 in de 

mogelijkheid om subsidie te krijgen voor je loonkosten. Dat is mooi! Maar in deze tijden worden er veel 

regels op jou afgevuurd en ook aan de NOW 3 zijn (nieuwe) regels verbonden. In dit webinar legt Yara 

Goessens jou deze regels en voorwaarden graag inzichtelijk en praktisch uit. 

  

Datum en tijdstip 

Dit webinar vindt plaats op 11 november a.s. vanaf 15.00 uur-  ca.15.30 uur  

(Er zijn geen kosten aan verbonden) 

  

Heb je alvast specifieke vragen? 

Dan kun je jouw vraag/vragen vooraf stellen via y.goessens@stellicher.nl. 

Yara Goessens behandelt jouw vraag/vragen dan tijdens het webinar. 

Aanmelden  

Meld je hier aan voor dit webinar. 

Na aanmelding ontvang je een paar dagen van tevoren een deelnamelink. 

Deelname aan dit webinar is alleen voor HISWA-RECRON-leden.  

https://www.hiswarecron.nl/actueel/agenda/webinar-now-3-regeling-aankondiging 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43135/helft-werknemers-reisbranche-raakt-baan-kwijt/?topicsid
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https://www.destentor.nl/steenwijkerland/corona-haalt-streep-door-ontmoeting-2-0-eesveen-facelift-dorpshuis-in-ijskast~a645f802/
mailto:y.goessens@stellicher.nl
https://m15.mailplus.nl/wpFNmNWRE8q4-1692-315100258-test-1
https://www.hiswarecron.nl/actueel/agenda/webinar-now-3-regeling-aankondiging


 

 

Leisure in Business dit jaar voor het eerst volledig online 
In verband met het Coronavirus vindt Leisure in Business dit jaar voor het eerst volledig online 

plaats! Bovendien beslaat het event niet één dag, maar staan maar liefst vier middagen volledig in 

het teken van Leisure in Business! - een initiatief van Stratech 

 

Zoals je van eerdere edities van Leisure in Business gewend bent, wordt het programma verzorgd door 

diverse interessante topsprekers waarbij actuele onderwerpen als Dynamic Pricing, De toekomst voor 

Nederlandse vakantieparken, Website User Experience, Optimaliseren van de gastreis, Netto Promoter 

Score (NPS), Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie, Belastingwijzigingen per 1 januari 2021, Data 

gedreven marketing, Glamping trends en ontwikkelingen voor 2021-2025, Effectieve digitale strategieën, 

Revenue Management, Persoonlijke en relevante gastcommunicatie, Veilige receptieloze aankomst met 

moderne toegangscontrole, Google Hotel Ads en Digitalisering met een eigen vakantiepark App de revue 

zullen passeren. 

En met een (mid)dag voorzitter als Frans Reichardt (De klantenfluisteraar) kan het niet anders dan een 

succesvolle online editie worden. 

Meer informatie: Leisure in Business Online op www.stratech.nl 

https://pretwerk.nl/news/10477/leisure-in-business-dit-jaar-voor-het-eerst-volledig-online?product 

 

Cross-sectoraal 

Wetenschappelijk onderzoek: 'grote events zijn onder voorwaarden 
niet gevaarlijk en kunnen doorgaan' 
Met de hoge aantallen besmettingen en de immense druk op ziekenhuizen is er vooral de hoop dat 

we de piek weer kunnen afvlakken. In die hoop is het wel erg prettig om nog wat extra hoop te 

krijgen. Niet alleen gaf minister De Jonge dinsdag aan dat de piek van de najaarsgolf in zicht is, 

ook de resultaten uit het Duitse onderzoek naar het veilig kunnen organiseren van grote events is 

zeer hoopvol. 

 

Ook NOS.nl heeft de uitkomsten opgepikt, de Nederlandse omroep trekt de volgende conclusie uit de 

eerste uitkomsten, waarbij met name het belang van goede ventialatie tot de belangrijkste voorwaarden 

behoort om bijvoorbeeld concertagenda's weer op te pakken: 

 

'Grote concerten tijdens een pandemie kunnen veilig doorgaan, mits er voldoende maatregelen zijn 

getroffen. Dat is de eerste, tussentijdse conclusie van een groot Duits onderzoek naar de verspreiding van 

het coronavirus tijdens een groot evenement. Voorwaarde is wel dat alle bezoekers een mondkapje 

dragen, de ventilatie op orde is en strikte looproutes worden opgevolgd. Ook moeten de concertgangers 

op hun stoel blijven zitten, met voldoende afstand tussen elkaar. De resultaten zijn nog niet officieel 

gepubliceerd en daarom nog niet gecontroleerd door andere wetenschappers. Volgens de onderzoekers is 

goede ventilatie de belangrijkste voorwaarde om de concertagenda weer op te pakken. Onderzoeksleider 

Stefan Moritz raadt daarom culturele instellingen aan te investeren in geavanceerde ventilatietechnologie.' 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/wetenschappelijk-onderzoek-21961.html 
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11 miljoen euro voor eventbranche: 800 eventbedrijven krijgen 
14.000 euro extra. 
De persconferentie van dinsdagmiddag 27 oktober had een grote verrassing in petto: er wordt een 

bedrag van 11 miljoen euro vrijgemaakt om ongeveer 800 eventondernemers een extra 14.000 euro 

vergoeding te kunnen geven. Het is nog onduidelijk om welke 800 eventbedrijven het gaat. 

EventBranche.nl probeert dit zsm te achterhalen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/11-miljoen-euro-voor-eventbranche-800-eventbedrijven-krijgen-14-

000-euro-extra-21949.html 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Uit eten in de caravan, pal voor je geliefde restaurant: ‘Dit smaakt 
naar meer!’ 
Het zijn mooie geluksmomenten in een treurige tijd. Door corona niet uit eten kunnen in je favoriete 

restaurant? Zet gewoon een caravan voor de deur van het geliefde etablissement en je wordt via 

het raam van de sleurhut koninklijk culinair bediend. 

 

Het was een bezienswaardig schouwspel, zaterdagavond bij restaurant Sistermans aan het Stationsplein 

in Roosendaal. Obers die vanuit de restaurantkeuken richting een wiebelige caravan beenden om twee 

bevriende stellen uit Roosendaal van een heerlijke maaltijd te voorzien. 

 

,,Wij gaan graag uit eten en zochten naar een creatieve oplossing. Tegelijkertijd willen we heel graag de 

plaatselijke horeca een hart onder de riem steken”', aldus Chris Lebers (41) en Michel Seuren (49), sinds 

anderhalf jaar de trotse eigenaren van een caravan die wordt getrokken door een al even karakteristieke 

Volvo met gordijntjes. 

 

Lebers heeft al vele jaren warm contact met Jody Mekes van Hotel Central-Sistermans. Toen de horeca 

een paar weken geleden opnieuw dicht moest om de corona-besmettingen in te dammen, was er ineens 

het idee om de caravan als provisorisch restaurant te benutten.Bianca van Duinen (48) en Alex Buermans 

(52), dikke vrienden van Lebers en Seuren, lieten zich graag meeslepen in het culinaire avontuur. En zo 

zat het viertal zaterdagavond aan een stijlvol gedekt caravantafeltje gereed om een Sistermans-vorkje 

mee te prikken. 

 

‘Je beseft hoe goed we het eigenlijk hebben’ 

,,Dit smaakt naar meer. Je beseft weer hoe fijn het is om uit eten te gaan en hoe goed we het eigenlijk 

hebben”, vindt Buermans die in het dagelijks leven uien levert aan McDonalds-restaurants in heel Europa. 

Restaurateurs Mekes en Rob de Weert van Sistermans ontvingen de caravan-gasten met een brede lach. 

,,Dit is super geweldig en creatief. Daar worden we heel blij van.” Via afhaalmenu’s proberen zij de de 

zaak draaiende te houden, al staat die omzet in geen verhouding tot het resultaat in normale 

omstandigheden. ,,Ik heb op een zaterdagavond al gauw 130 gasten. Dat is nu een handjevol. In het hotel 

logeren zes, zeven mensen, dat is het wel.” 

https://www.destentor.nl/koken-en-eten/uit-eten-in-de-caravan-pal-voor-je-geliefde-restaurant-dit-smaakt-

naar-meer~a2b593ff/ 
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Eibergen Eet: thuis a la carte dineren met gerechten van Eibergse 
restaurants 
Thuis a la carte eten? Met gerechten van meerdere Eibergse restaurants? Dat kan via de nieuwe 

website Eibergen Eet. Het nieuwe platform toont afhaalgerechten van alle deelnemende restaurants 

in één overzicht. 

 

Voor de sluiting van de horeca was er al een idee dat Marinus Klasen graag wilde uitvoeren: de lokale 

ondernemers en inwoners verbinden door middel van een platform. Hij benaderde Nahdie ter Haar. Ze 

beseften dat de huidige corona maatregelen zich er goed voor leenden om proef te draaien met 

restaurants. Marinus Klasen vertelt enthousiast: „Een echte win-winsituatie, de restaurants bereiken 

namelijk een groter en breder publiek en wij draaien een test case en kunnen het platform optimaliseren” 

https://www.destentor.nl/achterhoek/eibergen-eet-thuis-a-la-carte-dineren-met-gerechten-van-eibergse-

restaurants~a7716f4f/ 

 

Restaurant Poppe komt nu bij u aan huis koken in echte foodtruck 
Restaurant Poppe heeft iets nieuws bedacht in deze coronatijden: een mobiel restaurant dat bij u 

thuis komt. Vanaf 30 oktober komt Restaurant Poppe bij u aan huis, in een foodtruck, voor een ter 

plekke goed bereid driegangen diner. 

 

Een ervaren kok van Poppe komt met een medewerker bediening bij u aan huis. In de foodtruck wordt ter 

plekke een gastronomisch diner speciaal voor u en uw gasten bereidt. 

https://www.zwollenu.nl/restaurant-poppe-komt-nu-bij-u-aan-huis-koken-in-echte-

foodtruck/?fbclid=IwAR3uapzttgYbt5YZqNkxAvbaU_uRshESGnWAcJsogcEvts3OOf-YcSGwV0s 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Nieuwe ronde crisisarrangementen opengesteld 
Vanaf nu kunnen gemeenten, evenals in het voorjaar, een aanvraag indienen voor een crisisarrangement 

met als specifiek aandachtsgebied de horeca en de retail. Provinciale Staten zijn akkoord gegaan met een 

aanvullend pakket, dat een vervolg is op de crisisarrangementen in het voorjaar. Aanleiding voor het 

opnieuw openstellen van de crisisarrangementen is de huidige coronacrisis, die langer aanhoudt dan we 

van tevoren hadden voorzien. Er is nog veel onzeker over de nabije toekomst. De verwachting is dat 25-

40% van de retail- en horecaondernemers de komende jaren gaat stoppen door de crisis. 

 

Snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen 

De transitie in de retail is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn centra compacter 

geworden door de afname van het aantal winkels, zijn er meer winkels en winkelgebieden online gegaan 

en hebben centra zich ontwikkeld als ‘places to be’. Deze ontwikkeling kan dus ook als een kans worden 

gezien maar dat vraagt veel van individuele retailers en van collectieven zoals binnenstadsorganisaties. 

Extra ondersteuning vanuit de provincie is daarbij nodig. Dat is ook uit de evaluatiegesprekken naar voren 

gekomen die we hebben gevoerd met centrummanagers en gemeenten. Met het openstellen van deze 

arrangementen kan de provincie wederom snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen. 

In het voorjaar hebben alle 25 gemeenten in onze provincie gebruik gemaakt van het crisisarrangement. 

Het heeft geleid tot onder andere lokaal kopen initiatieven, samenwerkingsverbanden tussen retailers en 

horeca om aankopen te bezorgen en bewegwijzering. 
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Crisisarrangementen aanvragen? Dat kan! 

Wil je meer informatie over de arrangementen, neem dan contact op met Lieke Kiekebosch van de 

Stadsbeweging op 06 – 10 40 72 88 of via l.kiekebosch@overijssel.nl. Wil je direct een arrangement 

aanvragen? Dat kan met dit formulier. Nog even een aantal aandachtspunten vooraf: 

– Zorg ervoor, dat je een collectieve aanvraag indient. Dat betekent, dat de aanvraag is afgestemd met 

alle centrumbetrokkenen zoals gemeente, het centrummanagement en ondernemerscollectieven. 

– Het arrangement heeft effect op meerdere partijen en dus niet op 1 individuele ondernemer. 

– Iedere gemeente kan een arrangement aanvragen voor haar hoofdkern. We ontvangen dus graag 1 

aanvraag vanuit 1 gemeente. De inhoud van de aanvraag kan overigens effect hebben op meerdere 

kleine(re) kernen van dezelfde gemeente. 

– Een gemeente, centrummanagement, ondernemerscollectief of andere afgevaardigde partij kan een 

crisisarrangement aanvragen. Vanwege het accent op horeca en retail, verwachten we echter aanvragen 

vanuit voornamelijk ondernemerscollectieven. We moedigen deze collectieven hierbij van harte aan, om 

een aanvraag bij ons in te dienen. 

– Neem, voordat je een crisisarrangement aanvraagt, vooraf contact op met je vaste contactpersoon 

binnen de provincie. Heb je geen contactpersoon, neem dan contact op met Lieke Kiekebosch. 

– Zorg voor een goede balans tussen korte en lange(re) termijn acties. 

– Het aanvraagformulier kun je hier downloaden. 

https://www.stadsbeweging.nl/nieuwsbericht/nieuwe-ronde-crisisarrangementen-

opengesteld/?fbclid=IwAR0yyRQV3D1Vf9GV9VFhJ7I-mue_Ac4UM9hRYrBWKGlG68lrqEZlidIg8Ck 
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