Hoop en inspiratie van bedrijven in recreatie en gastvrijheid die
inspelen op de coronacrisis
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De Corona crisis is misschien wel de moeilijkste tijd ooit voor de huidige gastvrijheidsindustrie en de consument.
Veel vrijetijdsbedrijven zijn dicht en de consument is op zoek naar alternatieven voor (thuis)vermaak.
Goof Lukken, docent aan de BUAS (vrijetijdsopleiding) en initiatiefnemer van de website Vrijetijdskennis houdt
en lijst bij van initiatieven uit de toeristisch recreatieve sector, waar slim wordt ingespeeld op de veranderde
situatie:
De virtuele Keukenhof: Deze toeristenmagneet gaat dit jaar niet 10 weken live open maar virtueel:
https://keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
Op autosafari: Altijd al willen weten hoe een Safari met de auto in Safaripark Beekse Bergen is?
https://www.youtube.com/watch?v=ejOau7p8BXw
Een Ranger voor de klas: Vanuit het speciale klaslokaal op Safaripark Beekse Bergen geeft Ranger Chris
kinderen les.

https://www.youtube.com/watch?v=XBLLzEbqynE&list=PLEaldSCkMWEQ8dW1_2qvmRaUjJcVLSuC9
Ondertussen in Blijdorp: Kijk wat er gebeurt in de Rotterdamse diergaarde:
https://www.diergaardeblijdorp.nl/ondertusseninblijdorp/
Sprookjesmusical de Gelaarsde kat van de Efteling. Moet je normaal naar het theater voor deze musicalversie
...nu kun je deze gratis online zien: https://www.efteling.com/nl/blog/nieuws/20190216-musical-gelaarsde-kat
ANVR-voucher: Steun de reisbranche en vraag niet het geld van je vakantie terug maar accepteer de voucher.
www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-voucher
Thuis uit eten: Diverse restaurants hebben nu een bezorgservice of afhaalservice. Op deze wijze kun je ‘thuis
uit eten’. Voor de culiniare liefhebbers moet er soms nog wel wat thuis bereid worden, maar hebben chefkoks
vaak zelf youtube videos gemaakt om je te helpen bij de finishing touch. Zelfs aan bijpassende wijnen wordt
gedact en een BOB-arrangement is niet meer nodig: een voorbeeld is Wijnbar Pinot in Breda:
https://wijnbarpinot.nl/
Er is zijn nu ook een thuis-escaperooms: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5074671/onlineescaperoom-eigenaren-corona-game
Ook SOS-events heeft meedere home-escaperooms gelanceerd: https://www.sos-events.nl/escape-room-athome
Een totaal nieuw concept is het Drive thru- food festival en restaurant in Breda. Dit originele concept is
gekoppeld aan Boerschappen, een lokaal initiatief dat al lokale producten van boeren in thuiskook-pakketen
verwerkt:
https://pos.cmtickets.com/d5413479-7126-4b46-87b9-8d860cf8dc87/step1?fbclid=IwAR1Q7bRPX2lOJDxbvf
HyMqm3RtbS8DgAwLBzUvaR5cA6MqjEiVHP0zNjK4Y
Pokemon Go blijf nog steeds populair, alleen past de ontwikkelaar het spel nu wel aan naar de nieuwe
maatstaven van de Corona crisis. Spelers hoeven minder naar buiten. Zo is het mogelijk om door middel van
thuisactiviteiten beloningen in de spellen te verdienen. Spelers verdienen bijvoorbeeld punten als ze het huis
schoonmaken of op een loopband rennen https://www.nu.nl/games/6041456/niantic-past-pokemon-go-enandere-spellen-aan-voor-thuisblijvers.html
Bestemmingen starten nu al campagnes om ons te laten dromen over een verblijf later dit jaar:
https://www.thenational.ae/lifestyle/travel/13-brilliant-tourism-campaigns-reminding-us-to-dream-now-visitlater-1.1000211
Dierentuin Blijdorp blijft creatief. Recentelijk werd er een giraffe geboren. Om deze met hun stadsgenoten te
delen werd een grote foto in de beroemde ‘koopgoot’ van Rotterdam geplaatst.
De eerste positieve signalen vanuit de branche beginnen nu op te duiken. Walt Disney World Resort boekt nu
weer hotels vanaf 1 juni.
https://www.foxnews.com/travel/coronavirus-closures-disney-resorts-bookings-june-1
Attractiepark en Vakantiepark Slagharen hoopt vanaf 4 mei weer te openen: https://www.slagharen.com/nl/
Haal het eten uit pretparken naar je huis. Pretparkgigant Disney deelt recepten uit hun parken.

https://www.travelandleisure.com/food-drink/cooking-entertaining/disney-world-recipes-make-at-home
Een mooi podcast over de Nederlandse natuur; De buitendienst van de ANWB:
https://www.anwb.nl/wandelen/podcast/podcast-op-de-verlaten-boschplaat-van-terschelling
De Berenjacht 2.0. Waren kinderen eerst op zoek naar teddyberen achter de ramen van buurtgenoten, in
Oosterhout is een ware Safari gelanceerd. In diverse voortuisnen staan grote exotische dieren als zebra’s
leeuwen en tijgers. Kinderen gaan op speurtocht naar deze dieren:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3182879/Op-safari-in-Oosterhout-levensgrote-dieren-sieren-de-straten
Ook zijn er meedere drive-ins geopend:
Haal aarbeien:
https://www.destentor.nl/zwolle/aardbeien-drive-in-creatieve-oplossing-tijdens-coronacrisis-inkoekoekspolder~a8253b89/
De ijssalon drive-in:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3183146/Topdrukte-bij-drive-in-Tilburgse-ijssalon-automobilistenstaan-uur-in-de-rij-voor-een-ijsje
Meer informatie: Doorverwijspagina Corona recreatiesector
Verzamelde artikelen op Pretwerk.nl: #CoronaRecreatie
Goof Lukken
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