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Hengelo, 20 maart 2017 

 

BIJ 2E EDITIE VAKBEURS HARTELIJK HORECA STAAT DE KWALITEIT VAN LEKKER ETEN EN DRINKEN 

CENTRAAL 

 

Op maandag 10 en dinsdag 11 april aanstaande wordt in Industriehal Hazemeijer in Hengelo 

de 2e editie van de horecavakbeurs ‘Hartelijk Horeca’ gehouden. Deze beurs richt zich op 

iedereen die zich vakmatig met eten en drinken bezig houdt. Van bed & breakfast tot 

sterrenrestaurant. Bij deze tweede editie staat de kwaliteit van lekker eten en drinken 

centraal. En daar wordt in Twente en de rest van oostelijk Nederland met zorg en liefde veel 

aandacht aan besteedt.  

 

Hartelijk Horeca is een vakbeurs voor horecaondernemers waar van alles te zien, te doen en 

te beleven valt. Onder leiding van Nico Dingemans, de auteur van het succesvolle boek 

“Van bron tot bord’ worden er op de beursvloer kookdemonstraties gegeven door een 

aantal chef-koks die hij daarvoor heeft geselecteerd. Zij maken gebruik van versproducten 

van Deli XL en vleesleverancier Bolscher.  

 

De kookdemonstraties van nu zijn de opmaat voor kookwedstrijden die bij de 3e beurseditie 

van Hartelijk Horeca in 2018 onder auspiciën van de Alliantie van Twents Gastheerschap 

zullen plaatsvinden. Naast de kookdemonstraties vinden er bij de komende editie ook allerlei 

andere workshops en masterclasses plaats. Streekproducten nemen op de beursvloer een 

belangrijke plaats in. 

 

De organisatie van deze 2e editie van Hartelijk Horeca is in handen van Mimicry Expo. Dit 

bedrijf is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse horecavakbeurs Horeca 

EvenTT in Assen, waarvan onlangs de 10e editie plaats vond. Hartelijk Horeca in Hengelo is 

beide dagen geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen via de website gratis 

entreekaarten downloaden. Ook het parkeren bij de Industriehal Hazemeijer is kosteloos.     

 

 

Noot voor de redactie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mimicry Expo BV in Sneek. 

Contactpersoon is de heer Jan Vlap. Hij is bereikbaar per telefoon – 0515 333 555 – en per 

mail – vlap@mimicry.nl –  

 

Wilt u de 2e editie van Hartelijk Horeca bezoeken? Neen dan ook even vooraf contact met 

ons op zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren. U bent van harte welkom! 

 

mailto:vlap@mimicry.nl

