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KONINGSSPELEN 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gezien de omstandigheden rondom het Coronavirus moeten wij helaas de sportdag voor zowel de
onderbouw als de bovenbouw annuleren. Hoe de situatie na 6 april is, is op dit moment nog niet
bekend. Echter lijkt het ons niet verantwoord om de sportdag door te laten gaan. Dit vinden wij
natuurlijk erg jammer.
Wij willen de ouders die zich al opgegeven hebben, heel erg bedanken hiervoor. Wellicht kunnen
we uw hulp nog een andere keer gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
De sportdagcommissie
35e AVONDVIERDAAGSE DUIVEN GROESSEN EN LOO GAAT NIET DOOR!
Ons land zit momenteel in een ongekende gezondheidscrisis. De overheid neemt
maatregelen, die grote gevolgen hebben voor ons dagelijks leven en veel vragen van ons
aanpassingsvermogen. Het dagelijkse leven is drastisch veranderd. Het coronavirus heeft ons land
in de greep. Samen kunnen we dit aan door de duidelijke richtlijnen op te volgen, die onze overheid
ons voorschrijft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten.
Nagenoeg alle activiteiten en evenementen worden afgelast. Inmiddels zijn er ook al vele
evenementen afgelast waar onze (vrijwilligers) verkeersregelaars voor waren ingepland en er
zullen er nog vele volgen.
U heeft allen ongetwijfeld de persconferentie van 23 maart jl. op TV gezien of anders vernomen via
de journaalberichten dat onze overheid tot 1 juni aanstaande alle evenementen heeft verboden.
Wij hebben als bestuur van de Avondvierdaagse Duiven Groessen en Loo daarom unaniem
besloten om de 35 editie (2020) van de Avond4daagse dit jaar niet door te laten gaan. Alhoewel
ons evenement na 1 juni aanstaande wordt gehouden willen wij geen onnodig risico nemen om de
gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers en alle deelnemers in gevaar te brengen. We gaan
allemaal onzekere tijden tegemoet en weten niet wat er de komende twee maanden aan verdere
ontwikkelingen gaat plaatsvinden, positief of negatief.
Als we in de wereld om ons heen kijken hebben wij het vermoeden dat we er zeker nog niet zijn,
ook niet na de komende twee maanden. Vandaar ons besluit om de avondvierdaagse dit jaar geen
doorgang te laten vinden.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten, maar deze keuze is voor ons op dit moment de
enige juiste keuze.
Namens het bestuur van de stichting Avondvierdaagse Duiven Groessen en Loo
Gert-Jan Kooistra
Voorzitter
DATA OM TE ONTHOUDEN
10-13 april
25 april t/m 10 mei

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie inclusief koningsdag

