Stichting Almelo Events staakt haar voorbereidingen voor Koningsdag 2020
Het is op dit moment helaas een dagelijks terugkerende boodschap in ons land: “ten gevolge van het
coronavirus wordt er een evenement afgelast”. En telkens zit daar een ambivalent gevoel bij: enerzijds
is het een positieve bijdrage aan het bestrijden van dit gevaarlijke virus, maar tegelijkertijd is er de
teleurstelling van alle vrijwilligers, die maanden druk zijn geweest met de voorbereiding van het
evenement.
Soms kunnen evenementen doorgeschoven worden naar een latere datum in dit jaar, soms moet men
gewoon een jaar overslaan en komt het evenement terug in 2021. De overheid spreekt over drie
maanden, waarin de Nederlandse bevolking zich moet laten leiden door de maatregelen ter bestrijding
van COVID-19.
Stichting Almelo Events heeft voor wat betreft haar eerste evenement in 2020, t.w. de programmering
voor Koningsdag op 27 april, de conclusie getrokken, dat er te veel onduidelijkheid bestaat of het
evenement geheel of gedeeltelijk door zou kunnen gaan.
Ieder jaar organiseren de vele vrijwilligers een prachtig feest voor hun stad Almelo. Toch lijkt het ons
raadzaam grote publieksfeesten af te gelasten. Mensen willen elkaar immers niet besmetten. Een
alternatief: Steek juist nu de vlag uit; niet alleen om de verjaardag van de koning te vieren, maar ook
voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten.
Er is derhalve besloten om het gehele evenement op 27 april a.s. te cancelen. Dat wil zeggen de
Oranjemarkt, het Muziekplein, het Kinderplein, het Dansplein, het Scoutingplein en het Foodplein gaan
allen NIET door. Dit geeft duidelijkheid voor de organisatoren van deze programma’s, maar bovenal ook
duidelijkheid voor de mensen, die stonden te trappelen om zich in te schrijven voor de Oranjemarkt.
Stichting Almelo Events respecteert hiermee alle maatregelen om een verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan en daarmee kunnen we de teleurstelling ook goed terzijde schuiven.
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