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Nederlands Oesterseizoen geopend
Op 8 september is het oesterseizoen in Nederland officieel geopend. Op 
Creuses of Zeeuwse oesters (Crassostrea gigas) en platte oesters (Ostrea 
edulis) wordt weer gevist. De officiële opening gebeurde door het overhan-
digen van de oesters uit de eerste ‘sleep’ van de Bru11 aan burgemeester 
Grotenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee en aan locoburgemeester 
Van Burg van Schouwen-Duiveland. Deze overhandiging was op de Gre-
velingen, waar voornamelijk de platte Oesters gekweekt worden. De oes-
tervisserij vindt plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Er zijn 
ongeveer 30 bedrijven bij deze visserij betrokken die samen bijna de gehele 
aanvoer van oesters beheersen. De leden van de Nederlandse Oestervereni-
ging kweken jaarlijks ongeveer 700.000 stuks platte oesters en ongeveer 35 
miljoen Zeeuwse oesters. De oesters worden voornamelijk verkocht op de 
Belgische, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse markt. De oestervisserij 
heeft sinds februari 2013 het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat 
voor duurzame visserij. Het eerste vaatje platte oesters op Zeeuwse bodem 
werd geveild ten bate van de Stichting “Vrienden van Siem” voor een knut-
selruimte voor kankerpatiëntjes in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en 
een zelfde ruimte in het ziekenhuis van Knokke. De veiling werd geleid door 
veilingmeester Dominique Dequelle en stond onder toeziend oog van nota-
ris Robert Zonnevylle. In totaal is € 6.300,- opgehaald, een fantastisch mooi 
resultaat. Uiteindelijk was het de firma Reedijk Banden uit Strijen (Zuid-
Holland) die het laatste bod deed en zo in bezit kwam van het eerste vaatje 
platte Zeeuwse oesters van 2014.

Marriott breidt Mobiele Check-in en Check-out service verder uit
Als onderdeel van de wereldwijde mobiele strategie, kondigt Marriott International een belangrijke uitbreiding aan van de popu-
laire mobiele check-in en check-out app. Naast de 500 Marriott Hotels kunnen nu ook gasten van de andere Marriott International 
hotelketens - Ritz-Carlton, JW Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels, Autograph Collection, Courtyard, SpringHill Suites, 
Fairfield Inn & Suites, Residence Inn, TownePlace Suites en Marriott Executive Apartments - gebruik maken van mobiele check-in 
en check-out. Hiermee is deze service nu al beschikbaar bij 1200 hotels, en zal aan het einde van het jaar zelfs beschikbaar zijn bij 
meer dan 4000 hotels wereldwijd. Marriott International is in een snel tempo mobiele diensten aan het introduceren die de reiser-
varing van de gasten optimaliseert door het bieden van meer gemak en meer keuze mogelijkheden, waarbij het personeel op een 
nog hoger niveau service kan verlenen. Marriott Hotels heeft nu al bijna een half miljoen mobiele check-ins via de app gehad. Bijna 
9 op de 10 gasten zegt dat ze de app opnieuw zullen gaan gebruiken. mobileapp.marriott.com, www.marriott.com

Rotterdam krijgt nieuw 
gastvrijheidsconcept Wings
Op Rotterdam The Hague Airport worden de eerste contouren 
zichtbaar van Wingshotel. Een nieuw concept dat wordt geken-
merkt door een variëteit aan faciliteiten, waar men 24 uur per dag 
gebruik van kan maken. Wings combineert een viersterrenhotel 
met diverse vergader- en kantoorruimtes, een grote banquetzaal 
en ruime inpandige parkeermogelijkheden. Met alle benodigde 
faciliteiten zoals restaurants, bars, fitnessfaciliteiten, boardrooms 
en (short stay) kantoren, is Wings van alle gemakken voorzien 
voor het lokale en (inter)nationale zakenleven. Ben Kraan Archi-
tecten heeft in opdracht van HOVRA het hotel ontworpen. De 
gehele bouw wordt begeleid door Marlinspike Hitch. Wings is een 
nieuw concept dat wordt gekenmerkt door de variëteit aan facili-
teiten, waar men 24 uur per dag gebruik van kan maken. De ligging 
zorgt niet alleen voor een goede bereikbaarheid vanaf de A13 en 
A4, maar tevens kunnen internationale klanten vanwege de aan-
vliegroutes ‘uitstappen voor de deur’. Wingshotel combineert een 
viersterrenhotel met een grote diversiteit aan vergaderruimtes, 
een grote banquetzaal en ruime inpandige parkeermogelijkheden. 
Met alle benodigde faciliteiten zoals restaurants, bars, fitnessfaci-
liteiten, boardrooms en vergaderen, is Wingshotel van alle gemak-
ken voorzien voor het lokale en (inter)nationale zakenleven. Wings 
is hiermee meer dan alleen een veelzijdig hotel en congresloca-
tie; het is een uniek en onderscheidend concept in de dynamische 
omgeving van Rotterdam The Hague Airport, dé gateway naar de 
metropoolregio. Naar verwachting opent Wings medio 2015 haar 
deuren. Voor meer informatie zie www.wingshotel.nl
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Ibis Rotterdam City Centre opent deuren
Half augustus opende ibis Rotterdam City Centre haar 
deuren voor gasten. Het hotel, met 139 kamers, is geves-
tigd in het Wijnhavengebied. Eén bijzondere gast mocht 
al voor de opening in het hotel verblijven. Blogster Josie 
Boog van maryjosie.com woonde twee weken in het ibis 
hotel, waarvan één week nog voor de opening van het 
hotel. Om inzicht te krijgen in de ervaring in het nieuwe 
hotel, vroeg ibis blogster Josie twee weken te overnach-
ten in het hotel. Niet alleen na de opening, maar vooral 
ook voordat het hotel open was voor gasten. Naast het 
delen van ervaringen op haar blog, zal Josie het hotel ook 
van inzichten voorzien. Hiermee kan ibis zorgen voor een 
optimale gastenervaring zodra het hotel open is voor gas-
ten. Ibis Rotterdam City Centre is gevestigd in de Wijn-
haven, een gebied dat de afgelopen jaren een enorme 
stedelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Wijnha-
ven krijgt weer een volgende impuls door dit nieuwe ibis-
hotel met 139 kamers. Het hotel biedt zowel hotelgasten 
als omwonenden een moderne lounge area en een zonnig 
terras aan het water. Tegelijkertijd geeft het hotel met 
zijn bouwtechniek, architectuur, design en interieurcon-
cept een nieuwe dimensie aan de hotelbranche. 

Buitengewoon diner bij Betuws Wijndomein
Zo’n 115 gasten bezochten het diner van Buitengewoon in het land dat op 30 au-
gustus plaatsvond bij het Betuws Wijndomein in Erichem. Hoewel de weersvooruit-
zichten weinig goeds voorspelden, konden de gasten in de avondzon aan de lange 
tafel genieten van de regionale producten en wijnen die ze voorgeschoteld kregen en 
ontstonden boeiende gesprekken. Voorafgaand werd een rondleiding gegeven door 
Diederik Beker, eigenaar van het Betuws Wijdomein. Hier vertelde hij onder andere 
dat Nederlandse wijnen niet onderschikt zijn aan de buitenlandse soorten. “Met 
behulp van druivenrassen die geschikt zijn gemaakt voor het Nederlandse klimaat, 
worden hier kwalitatief hoogwaardige wijnen voortgebracht”, zo vertelde hij. “Reeds 
vanaf het begin heeft het Betuws Wijndomein zowel nationaal als ook internationaal 
op diverse concoursen medailles weten te behalen. Hier zijn wij natuurlijk bijzonder 
trots op.” Na het voortreffelijke vijfgangen-diner werd er nog lang nageborreld en 
nagepraat in de sfeervolle ambiance. www.buitengewooninhetland.nl

Accor introduceert Suite Novotel in Nederland
Accor brengt Suite Novotel naar Nederland. Op 1 oktober 2014 opent Suite Novotel in de 
Haagse Passage haar deuren. Suite Novotel Den Haag City Centre bestaat alleen uit suites en 
is er speciaal voor mensen die wat langer van huis zijn. De suites zijn geschikt als slaapruimte, 
woonkamer én ontvangstruimte. Talloze moderne voorzieningen binnen en buiten de suites 
laten de gast zich thuis voelen. In veel landen is een long stay hotelconcept als Suite Novotel 
de normaalste zaak, maar in Nederland is dit nog zo goed als uniek.
Suite Novotel is sinds de oprichting in 2010 uitgegroeid tot 30 vestigingen verspreid over 9 
landen. Met de lancering van Suite Novotel Den Haag City Centre is Accor de eerste die Den 
Haag laat kennismaken met een zogeheten ‘long stay’ concept. Den Haag trekt jaarlijks zeer 
veel nationale en internationale bezoekers. Die blijven vaak te kort om een appartement te 
huren, maar wel zo lang dat een regulier hotel niet biedt waar bezoekers anno nu écht naar 
op zoek zijn. Suite Novotel vult dit hiaat op. De 24/7 verkrijgbaarheid van verse tussen-
doortjes en maaltijden, gratis gebruik van een fiets, gratis massages, een goed uitgeruste 
fitnessruimte en een 40-inch flat screen. Zo maar een greep uit de eigentijdse voorzieningen 
binnenskamers en daarbuiten. En niet alleen in de geboden faciliteiten, maar ook in de per-
soonlijke, warme ontvangst – alle medewerkers zijn primair geworven op hun persoonlijkheid 
– loopt Suite Novotel voorop. 
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Door collectieve meditatie Eventmanagers open voor inspiratie 
Met 300 gasten – Eventmanagers, relaties en Preferred Partners - op het gras-
veld van Landgoed Duin & Kruidberg mediterend op je eigen INSPIRE badla-
ken. Zo begon het 2e Inspiratie Festival van het Genootschap voor Eventma-
nagers op donderdag 28 augustus j.l.

Ontspannen beginnen aan de drukke herfstmaanden, die komen gaan én 
inspiratie op doen tijdens allerlei interessante workshops in een parade-ach-
tige setting, dat was wederom de opzet van dit festival, dat door de Prefer-
red Partners van het Genootschap voor Eventmanagers werd georganiseerd. 
De variatie aan workshops was enorm. Zo hield HenkJan Smits een workshop 
over de X-factor van jezelf en je bedrijf, werd er gespiegeld aan honden, een 
30 minuten wine-workout gehouden en werden trends toepasbaar gemaakt 
voor evenementen.
Ondanks een enkele regenbui was de sfeer opperbest, vermaakten de gasten 
zich goed en werd er de hele middag en vroege avond ruim genetwerkt.

3D Kopie van alle  Madurodam Events gasten
Per 1 september 2014 is de Fantasitron, de nieuwste attractie van Madurodam, ook 
beschikbaar gesteld voor de gasten van Madurodam Events.
In deze hypermoderne 3D omgeving in  Madurodam wordt door middel van 9 scan-
ners binnen 5 seconden een 3D kopie van je gemaakt. Vervolgens ontvang je de 3D 
kopie van jezelf in je mailbox. Alle gasten van Madurodam Events krijgen tijdens de 
aanwezigheid bij hun evenement de gelegenheid om door de scanner te gaan. In Ma-
durodam ontdek je waar een klein land groot in is. De grote verhalen over Neder-
landse prestaties en ambities komen in het wereldberoemde miniatuurpark tot leven. 
Sinds de opening in 1952 bezochten meer dan 50 miljoen mensen het park. De op-
brengsten van Madurodam worden aan goede doelen voor kinderen geschonken. Op-
gericht als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel is Madurodam al 
ruim 60 jaar in alle opzichten: Goed Voor Kinderen. Sinds 1996 is Madurodam naast 
attractiepark ook een locatie voor (in)formele evenementen tot 1.200 personen. 

Besparingstips uitgebreid naar 39 branches
Stichting Stimular heeft de database met besparingstips op 
duurzaamMKB.nl geheel vernieuwd. Twintig extra branches 
kunnen nu gericht zoeken naar tips die kosten en milieu sparen. 
Nieuwe branches zijn gemeentewerven, schilders en onder-
houd, brandweer, evenementen, musea, theaters, landbouw, 
natwasserijen, congreslocaties en diverse takken in de voe-
dingsindustrie. Ook is de lay-out van de besparingstips verbe-
terd. Bezoekers kunnen nu intuïtiever doorklikken, bijvoorbeeld 
naar alle tips in een proces of thema. De 500 besparingstips 
over energie, afval, water en vervoer zijn beschikbaar voor 39 
branches. Onderdeel van de database zijn de zogenaamde 
‘rendabele energiemaatregelen’ van Infomil. Deze maatrege-
len staan op checklijsten die toezichthouders van de overheid 
hanteren om te beoordelen of bedrijven en instellingen aan de 
wet voldoen. De besparingstips  zijn nu ook beter vindbaar via 
zoekmachines. Dit leidt tot meer reacties met ervaringen van 
gebruikers en leveranciers, wat een grote meerwaarde is voor 
de bezoekers van de website. Veel tips zijn voorzien van een 
praktijkvoorbeeld. Op DuurzaamMKB.nl vinden bedrijven naast 
de besparingstips ook inspirerende voorbeelden en praktische 
instrumenten die hen op weg helpen met Duurzaam Onderne-
men. Stimular werkt al bijna 25 jaar aan Duurzaam Onderne-
men in het MKB. Stimular selecteert voor DuurzaamMKB.nl 
informatie en instrumenten die geschikt zijn voor MKB. Dit be-
tekent dat ze praktisch zijn en niet veel tijd en geld kosten. Veel 
instrumenten, zoals een format voor een energiebesparings-
plan, zijn zelfs gratis te downloaden op de website.
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Uw zakelijke 
evenement in het 

AFAS Circustheater of 
Beatrix Theater?

Tel:  070 - 416 76 07
afascircustheater.nl/zakelijk

Tel:  030 - 79 90 700
beatrixtheater.nl/zakelijk
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