
Beste ouders van deelnemers, 

Zoals jullie weten is aanstaande woensdag ons koningsdagevenement gepland. Als organisatie 

hebben wij gisteravond echter in spoedoverleg het besluit moeten nemen om het evenement 

aanstaande woensdag niet door te laten gaan. De weersvoorspellingen zijn dermate slecht dat 

wij het niet verantwoord achten om de kinderen een spellencircuit aan te bieden. Het 

alternatief om uit te wijken naar de harmoniezaal Soranus in Boukoul achten wij in dit geval 

ook geen optie, omdat we ook dan genoodzaakt zijn om delen van het programma buiten af te 

draaien en we ook dit op geen enkele manier een droge, maar bovenal veilige, situatie te 

kunnen garanderen. Als we enkel gebruik maken van de ruimte in de zaal dan kunnen we de 

kinderen geen programma bieden dat de kwaliteit heeft die wij als organisatie nastreven.  

Echter, het goede nieuws is dat we het programma in z'n geheel verplaatsen naar donderdag 5 

mei, Bevrijdingsdag en Hemelvaartdag ineen. Op deze dag willen we het programma in 

ongewijzigde vorm alsnog aanbieden, dus de fietstocht in koningsdag-stijl, inclusief lunch en 

de spellenmiddag.  

Als organisatie doen wij de aannamen dat uw kind ook op 5 mei graag mee wil doen aan deze 

mooie happening, zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat iedereen die zich op heeft 

gegeven voor aanstaande woensdag 27 april er dus bij is op 5 mei. Wij kunnen ons echter 

voorstellen dat er kinderen zijn die deze dag verhinderd zijn, in dat geval ontvangen we graag 

een afmelding via koningsdag@vvboekoel.nl en dan zorgen wij uiteraard dat het reeds 

betaalde inschrijfgeld zal worden geretourneerd. Als er kinderen zijn die nog graag mee 

willen doen kunnen deze zich eveneens melden op het bovenstaande adres.  

Wij hopen op uw begrip voor de situatie en de door ons gemaakte keuze,  

Mocht u verder naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, kunt u contact opnemen 

met de organisatie via het hierboven genoemde e-mail adres,  

Wij hopen dat u samen met ons duimt voor een stralend zonnige 5de mei,  

Met vriendelijke groet, 

Commissie Koningsdag vv Boekoel 

 

mailto:koningsdag@vvboekoel.nl

