Koningsdag 2020: Muzikale Optocht door Oudemirdum
Beste dorpsgenoot,
We leven momenteel in een vervelende Corona-tijd. Mensen die ziek zijn, kinderen kunnen (nog) niet
naar school, ondernemers die (soms hard) geraakt worden, enz... Een trieste zaak, maar laten we
proberen om iets positiefs te bedenken!
Koningsdag 27 april: altijd gezellig in Oudemirdum!
We hebben een leuk idee bedacht, waarin we toch (voorzichtig) bruisend deze dag kunnen doorkomen.
Echter, namens het bestuur doen wij een dringend beroep op iedereen om toch vooral de richtlijnen van
het RIVM in acht te nemen. Aan het einde van dit verhaal kunt u deze lezen en we kunnen dit niet vaak
genoeg herhalen, neem dit serieus!
Wat gaat er gebeuren?
We krijgen een optocht met vijf muzikale acts. Dit betekent dat er evenzoveel artiesten/bands zijn die
op een kar staan en volgens Oudemirdumer (optocht)traditie door het dorp reist. Op een aantal plekken
houden zij even halt om twee heerlijke songs te spelen. Daarna vervolgen zij hun weg, totdat de route
door Oudemirdum erop zit.
Hoe kunt u dit meebeleven?
Check op de achterkant van deze flyer de plattegrond van Oudemirdum, met daarop de route en
“speellocaties”. Ze komen vast ook bij u in de buurt. Voor ieders veiligheid is het wel belangrijk om de
richtlijnen van het RIVM op te volgen, neem daarin uw verantwoordelijkheid. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor publiek dat de regels overtreedt. Er worden tegenwoordig dikke boetes
uitgeschreven als men in een groep de gepaste afstand niet in acht neemt! Maar we gaan er vanuit dat
dit niet nodig is en zien dan ook uit naar een leuke en gezellige happening!
Ook willen we voorkomen dat mensen zich gaan verplaatsen door
het dorp. De oproep is dan ook: blijf dichtbij huis en aanschouw de
optocht liefst vanuit je eigen tuin.
Tot slot hieronder de richtlijnen van het RIVM welke wij strikt
willen naleven:
-Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
-Heb je ook maar de minste symptomen (hoesten, niezen,
verhoging, enz), BLIJF DAN BINNEN!
-Volg de richtlijnen op van de VOB-vrijwilligers die ter plekke
aanwezig zijn.

We starten de route op maandag 27 april vanaf 13:30 uur!
Met een bruisende groet,

Bestuur en vrijwilligers VOB

