
 

   

De Vakdag Het nieuwe dagje uit 2019 …. Jij komt 
toch ook? 
Kom over 3 weken naar de derde editie van de Vakdag Het nieuwe dagje uit in het gloednieuwe 
Family Entertainment Center Sevenum. Op deze locatie zetten drie unieke concepten onder één 
dak de trend voor het nieuwe dagje uit. 

Programma 
Het team van PleisureWorld NRIT heeft een inspirerend programma voor je samengesteld 
zodat je als eerste op de hoogte bent van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de branche. 
Natuurlijk gaan we op backstage tour en is er volop ruimte om te netwerken.  

Mis het niet! 
De Vakdag Het nieuwe dagje uit is het netwerk- en kennisevent van het jaar voor de branche. 
Wil je met je bedrijf voorop blijven lopen en de consument van de toekomst blijven aanspreken? 
Koop dan nu je ticket!  



  

Koop je ticket  
 

  
 

Praktisch 

Locatie: FEC Sevenum 
Datum: dinsdag 26 maart 2019 
Ticket: € 225,- 

Meer dan 16 topsprekers 
Innovatieplein 
Backstagetours 

 
 

Programma 
Op 26 maart hebben we voor je inspirerend & inhoudelijk programma samengesteld met meer 
dan 16 topsprekers uit de branche. Zij zullen je een uniek inkijkje geven in hun innovatieve 
concept en de ontwikkeling daarvan. 
 
Wat dacht je van Hans van Leeuwen die in een kernachtige presentatie zijn unieke inzichten in 
de laatste trends en ontwikkelingen binnen onze branche met je deelt. Of Tessa Maessen van 

https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygUROBLzozZmjE5dVlioIH-2BRuCJUJfBl3MH-2BN9N-2FIALLqqyuSpvQ0dWTf5lL5E3E8em08estg622x2biXNF0-2FXddYMjQT-2B-2B60Yw2Ugg1gZNpWhgNOyIMqFHlxjARqbkHEQaOq9qHQCRgi1ixh4W6IqNg-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2Fg17AVYINQhO-2FG5E8APvkJFPnvQsdDTQg2fJf-2BNlSyxm209DA-2FSpPyiQMyFicJi-2Bz7cNYy0PmS40XXxnTAEoNdLhHz8odYrW52KMrFlFYw2KwGjigjh9UIMVxV1z31FvJUTiltn6OuMLuYjfwJKGloPg-3D-3D


Toverland die je meeneemt in de het magische verhaal van dit ambitieuze familiebedrijf. En 
van Maarten Meurs van ABC Restaurants die je alle ins- en outs vertelt van deze 
franchiseformule die misschien volgend jaar op jouw bedrijf staat. 
 
Natuurlijk is er in het programma volop ruimte je netwerk uit te breiden en presenteren onze 
Topleveranciers de nieuwste innovaties. We zijn niet voor niets te gast bij dit Family 
Entertainment Center. Natuurlijk gaan we ook behind the scenes. Kijk in de keuken van het 
ABC Restaurant, ontdek het Action House The Portal en ervaar Mattel Play! Sevenum.  

 

Koop je ticket  
 

  

Sprekers 
We hebben een afwisselend programma voor je samengesteld op maar liefst verschillende 4 
stages. Op de Mainstage 5 keynotes en op Stages 1 t/m 3 vier workshoprondes waar je kunt 
kiezen uit 12 verschillende presentaties. Hieronder een selectie van onze sprekers. 

https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygUROBLzozZmjE5dVlioIH-2BQdFDLxjnklD9xhvxQ3kQPlAeUgy28jHLO3wC7FU0XUl8Wc5JNekU1FUIaZt-2Fdq6cuduAkg7iiQ8Wdp50ek4giYohJkQPxHtGcVf0bBXhgN4NMdsF8bxYL1GWWDBimTrKE-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2FgekyvP9SqT8faU77bEdmsnwM68MpkQ9-2BAnuaHaDxNZUxGYssjTzsMBfRyD1HAj7oFCNCou-2FJU98bLEnfIWKiIYoqKGTZcY-2BF0Ppe53baBEGxY41Pawrt5qg7FxjJRvJ7U1ncdau-2B2RLR5CFpsX796kQ-3D-3D


  

Koop je ticket  
 

  

5 redenen waarom je deze vakdag niet mag missen 

 Ontdek deze inspirerende locatie met unieke speelwerelden voor zowel jonge kinderen 
als tieners en de 11 wereldkeukens van ABC Restaurants. 

 Laat je informeren over actuele trends in de branche en ervaar innovatieve concepten  
 Maak kennis met ruim 16 inspirerende sprekers, zoals Hans van Leeuwen 

(PleisureWorld NRIT / INT), Tessa Maessen (Toverland / NL), Ronald Hoppzak (FEC 
Sevenum / NL), Maarten Meurs (ABC Restaurants / NL), Bertrand Delgrange (Koezio / 
B) of Timo Gildermeister (Fun Center Husum / D). 

 Netwerk op het Innovatieplein waar beslissers elkaar ontmoeten en kom in contact met 
onze Topleveranciers die hun nieuwste diensten en producten demonstreren. 

https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygUROBLzozZmjE5dVlioIH-2BSmuMGDMZ2KLWfbU-2BX79AshES2ueWdFVEGjXjfdEipH1ClinSHfi9VtXxz4aakCz6M8q8yJpnNkwt5ZZkkVr8-2BDJ8XB3-2BjfE-2Fu6JckAyasGnD5FzZ9o-2B2nkATH0hhaGzFY-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2FgYapD63JThH1gVOXUsxi9lgi1NiSQPTCFWwtA0-2BZ6sUtm-2BSbUZNY9uzzhmE-2FUNcKWWepD-2BkvekRJ0k08m-2Fg7gTqG95NiXVTey9r6gZ5-2F-2BDF39Njooi6Rkippa8DcwqzBOHZHBve7LrptBZ7xkNOSowQ-3D-3D


 Ontmoet je collega’s van attractieparken, dierentuinen, Family Entertainent Centers, 
leisure en sportaccommodaties, bezoekerscentra, speelparadijzen, kinderboerderijen, 

trampolineparken, zwembaden, waterparken, klim- of avonturencentra, lasergames, 
virtual reality of andere bedrijven in de dagrecreatie.  

 

Koop je ticket  
 

  

 

Partners op het innovatieplein 

 

 

Jungle Chase™ is een eigen product van Janssen-Fritsen. Het is een nieuw, innovatief en 

interactief bewegingsconcept gebaseerd op het populaire “Apenkooien”. Deze ultieme 

uitdaging wordt naadloos gekoppeld aan sportainment! 
 

 

Sidijk B.V. - Creatief in een breed leisure aanbod Sinds 1978 wereldwijd een begrip in de 

leisure. Ons aanbod gaat van airtrampolines tot trampolineparken en van klimvulkanen tot 

binnenspeeltuinen. De focus ligt op het maken van unieke ontwerpen en het blijven innoveren 

van onze producten. 

 

Deze Topleveranciers hebben nu al een hospitalitystand op het Innovatieplein: Yalp – 

Gielissen Interiors | Exhibitions | Events – Timtronix – The VR Room – Eli Play – Sidijk – Red 

Online – Pinball Palace – EveryOffice - IJslander – Active Bowling – Van Egdom - Jora Vision 

B.V. - Ticketsplus - Recras b.v. - Active Constructions. 
 

 

Meer info en aanmelden  
 

 

 

Meer informatie en aanmelden www.hetnieuwedagjeuit.nl 

 

https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygUROBLzozZmjE5dVlioIH-2BRbmiePZIt-2FOLeyYsBL-2BC7OS7AzB8o6R9bByr5RDYDpVpMQ7f0ZZjDpjHr3wmFZF-2FPfuugxObm8L4poR9iSgo0hJ2xrwgQCtyKRmsEwVr5hHHZz5a3VX2L4b1gX-2Fmw5P9s-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2Fgu2a-2BVPuGnxIQJm5NVOGoKSld-2FIOaybeEi-2F4No6eYn97a0vsn7gMGKW7mbuMglDYNzTtiwgitmVwWsKUxLtrsaprybQWBNUOaOXpnXRs9qcF9UeFQnorrnSH3BShYHjMvFCulF9WKMJ9oxLiamotSBA-3D-3D
https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygUROBLzozZmjE5dVlioIH-2BSGYcLaovevZ7enoICSp3wpEemCFBU4VS5VPwye4z3cGiwjR6v-2BIXJnHCMW6OBoQl16UiEEgUZIiXLa7ks72CGf7gWoGZcSzbA1BlskOPaSGyRzYW3rcyXP0iXlWicv-2BaI-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2FgoZyHBQ6iHJ5q3moYMF4Ed3TNMuSEnD6U6dGpYP3BxYrWm1Fz7LfPUbPzN2EcWoLzK6lKN4B9xItSrjO2gl01-2BP4eFPomCA0Bl3mGZapaB1KdYg802vfnC7VxGfb-2Fl9YQE7w5I752kF6y2WaW7fCVfQ-3D-3D
https://u2888229.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=cWsbDGLzSWEeuXqsKPKq4SsMqWP-2FTun584MdEmcrmoKoRwFgzV-2FUF0HqZloJ9cCwdweVZr4dWqLf4TbOSvWygdvLl66mCgR089qD1-2F5X0Sx0cITL7I9J7mYG3t28OksbezCBjSt1HaV0SyWhZohYATzWKijrQ5Ne-2BOZ2OTLPl27YSQscdZjWehuFlcm8ivjhO86hRhkGl6cp0PS1k56Y-2Bw-3D-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsariDHDhZXuPKzl2gNhxeFk3n1OHe9nYSRCrXw5NKerW-2Fg9WMT2Iil04kt8p7ueKLheesvfeY3JfGrBEdHZgfuUkxhq5qc8CC9daeiKcDNmVINMzhV112DQNUvOHaWNznB8-2Fwv4HXGOc-2Fqv0X0k-2FdtsxKNwR7Cfsd4YoqDHz7GTt1zdC2vfUQ5VfSQd8ScZtHv3A-3D-3D

