
Beste jongens en meisjes uit Swalmen en Boukoul, 
 
Zoals jullie wellicht weten wordt op 27 april a.s. weer het jaarlijkse Koningsdag gevierd. Net als het vorig 
jaar zal er een geweldige spellenmiddag worden gehouden op het terrein van VV Boekoel. Voor alle 
kinderen in de basisschool- en brugklasleeftijd zal op deze middag een super leuk spellencircuit worden 
uitgezet waarbij jullie je geen moment zullen vervelen! 
 
Programma (tijdsindeling bij benadering)  
11.00 uur: Aankomst sportpark Hoenderberg 
11.45 uur:  Start van de fietstocht met je versierde fiets door de straten van Boukoul, begin- en 

eindpunt: parkeerplaats Hoenderberg 10, Boukoul 
12.30 uur:  Gedurende deze tocht zal er gestopt worden voor een lunch bij Harmoniezaal 

Soranus aan de Boven Boukoul 17, waarna de tocht terug gaat naar het 
voetbalveld. 

13.30 uur:  Start van de spellenmiddag met onder andere:  

 een stormbaan, boardingvoetbal, springkussen en nog veel meer 
16.15 uur:  Afsluiting met o.a. prijsuitreiking voor de mooist versierde fiets en een prijs voor de groep 

die de hoogste score heeft behaald op de spellenmiddag 
 
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s of andere geïnteresseerden zijn gedurende het hele programma van 
harte welkom om te komen kijken. Met een hapje en een drankje op ons terras zullen ook zij zich geen 
moment hoeven te vervelen. Je kunt je opgeven voor deze geweldige en uitdagende middag door de 
opgavestrook in te vullen en het deelnamebedrag van slechts €5,- (kosten voor de spellenmiddag inclusief 
lunch) voor 15 april in een gesloten envelop in te leveren bij je juf of meester of in de brievenbus op 
Aldrinstraat 11 in Boukoul. Dan zullen wij proberen jullie zoveel mogelijk in te delen bij deelnemers van 
jullie eigen klas en school.  
 
Kinderen die niet op een van de door ons benaderde basisscholen zitten mogen uiteraard ook gewoon 
deelnemen en kunnen voor een opgaveformulier terecht op www.vvboekoel.nl of mailen naar 
koningsdag@vvboekoel.nl ,tevens kunt u hier terecht voor al uw andere vragen of opmerkingen. Bij slecht 
weer wijken we met de spellen uit naar Harmoniezaal Soranus op de Boven Boukoul 17, dit zal tijdig 
gecommuniceerd worden middels uw e-mail adres op de opgavenstrook.  
 
De Organisatie,  
Carla Mooren, Roel Heynen, Wilbert Stoffelen, Koen Krowinkel en Dominique Clumpkens 
 

Opgavenstrook 
 
-Naam deelnemer:…………………………………….………………………………………………… 
 
-Leeftijd:………jaar   -Zit in groep 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /brugklas 
 
-Ouder/verzorger wil graag helpen op deze middag Ja / Nee  
 
-Naam Ouder/verzorger indien deze wil helpen:…………………………………………………………………. 
 
-Eventuele Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Contactgegevens 
 
-Mobiele telefoon ouders/verzorgers (enkel in geval van nood): ……………………………………….. 
 
-Emailadres ouder/verzorger: .…………………………………..……………………………..………………………… 


