
 

 

Inhaakkalender 2020 SSK 
  
01 januari ’20 : Nieuwjaarsdag  
20 januari ’20 : Blue Monday 
21 januari ’20 : Knuffeldag 
24 januari ’20 : Dag van pindakaas 
30 januari ’20 : Gedichtendag 
 
03 tm 07 februari ’20: Week van circulaire economie 
14 februari ’20: Valentijnsdag 
17 februari ’20: Doe Vriendelijk Dag 
29 feb tm 03 maart: Week van het sportplezier 
 
01 maart ’20:  Nationale complimenten dag 
04 tm 10 maart ‘20: Salt awareness week 
09 tm 15 maart ’20: Nationale week zonder vlees 
18 maart ’20:  Bewustveiligdag 
20 maart ’20:  Dag van het geluk 
21 maart ’20:  Landelijke opschoondag 
22 maart ’20:  Wereld Waterdag 
 
01 april ’20:  Dag van de grap 
03 april ’20:  Wandel naar je werk dag 
07 april ’20:  Wereld gezondheidsdag 
20 april ’20:  Dag van het Vakcentrum 
08 tm 11 april ’20: Week van de ondernemer 
16 april ’20:  Dag van de gezonde schoolkantine 
17 tm 20 april ’20: Week van verbinding 
20 tm 27 april ’20: Week van tweedehands textiel 
22 april ’20:  Earthday 
28 april ’20:  Dag van veiligheid op werk 
29 april ’20:  Dag van de geleidehond 
 
01 mei ’20:  Internationale dag van de arbeid 
02 mei ’20:  Dag van tonijn 
03 mei ’20:  Dag van de lach 
04 mei ’20:  Nationale herdenkingsdag 
05 mei ’20:  Bevrijdingsdag 
06 mei ’20:  Anti-Dieetdag 
09 mei ’20:  Dag van de Fairtrade 
10 mei ’20:  Moederdag 
14 mei ’20:  Fiets naar je werkdag 
18 mei ’20:  Wereld plantendag 
20 mei ’20:  Verantwoordingsdag 
21 mei ’20:  Dag van culturele diversiteit 
 
  



 

 
01 juni ’20:  Wereld melkdag 
03 juni ’20:  Wereld fietsdag 
05 juni ’20:  Wereld milieudag 
06 juni ’20:  Wereld plaagdierendag 
08 juni ’20:  Wereld oceanendag 
10 juni ’20:  Buitenspeeldag 
15 juni ’20:  Dag van de wind 
17 juni ’20:  Dag tegen woninginbraken 
18 juni ’20:  Dag van duurzame gastronomie 
20 tm 24 juni ’20: Week van detailhandel 
21 juni ’20:  Vaderdag 
26 juni ’20:  Wereld afkoelingsdag 
27 juni ’20:  Dag van micro- en kleinbedrijven 
 
01 juli ’20:  Dag van de komkommer 
15 juli ’20:  Dag van jonge talentendag 
 
02 augustus ’20: Vriendschapdag 
07 augustus ’20: Dag van het bier 
08 augustus ’20: Kattendag 
 
01 september ’20: Duurzame dinsdag 
05 september ’20: Dag van liefdadigheid 
07 september ’20: Nationale grondstoffendag 
12 september ’20: Dag van eerste hulp 
13 september ’20: Wereld chocoladedag 
14 tm 19 sep ‘20: Week van de loopbaan 
14 tm 20 sep ‘20: Week van de groene voetstappen 
15 september ’20: Prinsjesdag 
18 september ‘20: Houd-het-schoon dag 
19 september’20: World cleanup day 
21 tm 27 sep ‘20: Bewuste visweek 
26 september ’20: Burendag 
 
01 oktober ’20: Dag van de koffie 
01 oktober ’20: Wereld vegetarisme dag 
03 oktober ’20: Nationale kringloopdag 
04 oktober ’20: Dierendag 
07 oktober ’20: Werelddag van fatsoenlijkwerk 
09 oktober ’20: Dag van het ei 
12 oktober ’20: Thank-a-farmer 
13 oktober ’20: Dag van kunstmest 
16 oktober ’20: Wereld voedseldag 
24 okt tm 1 nov: Fairtrade week 
24 oktober ’20: Boerenkooldag 
31 oktober ’20: Bespaardag 
 
 
  



 

 
01 november ’20: Wereld veganisme dag 
02 november ’20: Dag van BHV 
07 tm 11 nov ’20: Zero waste week 
20 november ’20: Dag van de ondernemer 
22 tm 30 nov ’20: Week van de afvalvermindering 
27 november ’20: Dag van verkeer en mobiliteit 
 
01 tm 9 dec ’20: Week van integriteit 
03 december ’20: Dag van mindervalide 
05 december ’20: Wereldbodemdag 
24 december ’20: Kerstavond 
25 december ’20: Eerste kerstdag 
26 december ’20: Tweede kerstdag 
31 december ’20: Oudjaarsavond 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


