
1

Lugt, Arjen van der

Van: SBB Boomfeestdag <info@boomfeestdag.nl>

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 12:18

Aan: SBB Boomfeestdag

Onderwerp: Corona update organisatie Nationale Boomfeestdag 2020

Categorieën: Ingekomen stuk

Graag verzoek ik u om onderstaand bericht door te sturen naar het college van burgemeester en wethouders en naar 

de leden van de gemeenteraad. 

Bij voorbaat hartelijk bedankt 

 

Peter J.Derksen, 

directeur Stichting Nationale Boomfeestdag 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

      
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
Vanwege de Coronacrisis heeft waarschijnlijk ook in uw gemeente de Nationale Boomfeestdag 
van woensdag 18 maart niet door kunnen gaan, heeft uw gemeente de Boomfeestdag in een 
andere vorm gevierd óf is besloten het evenement te verplaatsen naar dit najaar.  
 
In overleg met de burgemeester van Alphen aan Rijn is besloten de Nationale Viering 
Boomfeestdag vooralsnog naar dit najaar te verplaatsen. We hopen dat zoveel mogelijk 
gemeenten, die besloten hebben tot verplaatsing, dit ook zullen doen. We zoeken naar een 
geschikte datum en gepaste invulling van dit traditionele kindernatuurevenement. Een definitieve 
datum kunnen we u nog niet geven, omdat dit mede afhangt van de ontwikkelingen en de 
besluitvorming van de regering rondom de Coronacrisis.  
 
Mocht uw gemeente inderdaad besloten hebben de Boomfeestdag van dit jaar naar het najaar 
te verplaatsen en er alsnog met zoveel mogelijk kinderen in Nederland een prachtig feest voor 
de natuur van maken, houd dan onze website in de gaten. Zodra er namelijk meer bekend is wat 
wel/niet mag/kan t.a.v. te organiseren evenementen, berichten we op onze website over de 
nieuwe datum en doen we suggesties voor de invulling van deze verplaatste 64ste editie van de 
Nationale Boomfeestdag. 
 
Voor nu veel sterkte en gezondheid. 
 
Hartelijke groet, 
 
Peter J. Derksen, 
directeur, namens het bestuur en  team van Stichting Nationale Boomfeestdag 
 
PS. Uw Boomfeestdag ambtenaar is met soortgelijke mail eveneens geïnformeerd 

 
  
Partners Boomfeestdag: 
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Stichting Nationale Boomfeestdag 
Hart van Brabantlaan 16                    013 - 707 48 50 
5038 JL Tilburg                                     boomfeestdag.nl 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


