
 

KENNISGEVING                                            Gilze, 23 juni 2021            
 
28 en 29 augustus 2021, GEEN Aangespannen Dag Gilze ! 
 
Beste sponsor, vrijwilliger, deelnemer en belangstellende, 
 
Helaas heeft het bestuur na veel overleg moeten besluiten ook dit jaar het 
evenement niet te organiseren. Het blijven onzekere tijden en tot op heden 
kan er vanuit de gemeente nog geen toestemming en vergunning gegeven 
worden voor ons evenement. 
 
We hebben als bestuur alles geprobeerd en afgewogen, maar het moet ook 
financieel haalbaar zijn en dat lukt niet met zoveel regels en beperkingen. 
Met pijn in ons hart hebben we onze 26e editie vorig jaar al moeten afgelasten 
en ook dit jaar zijn we genoodzaakt ons evenement af te gelasten. 
 
We hadden gehoopt dat we 1 juni meer duidelijkheid zouden hebben en 
kunnen geven aan iedereen, we hebben nog de laatste persconferentie en een 
overleg van de veiligheidsregio’s afgewacht en hebben nog steeds geen 
duidelijkheid en vooral geen toestemming gekregen.  
 
We leggen voor dit jaar onze plannen ter zijde en hopen volgend jaar eindelijk 
weer te mogen en kunnen organiseren. We hopen dat we dan weer kunnen 
rekenen op uw bijdrage in de organisatie, in welke vorm dan ook, om een mooi 
evenement op te kunnen zetten. 
 
In de tussentijd;  blijf allen gezond en hopelijk tot ziens op ons terrein tijdens 
het “Aangespannen Dag Gilze”-weekend op 27 en 28 augustus 2022. 
 
Vriendelijke groeten,  Bestuur Aangespannen Dag Gilze 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Alle suggesties, ideeën en nieuwsberichten zijn welkom! 
Wil je de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar: adg@aangespannendag.nl 
Verspreiding: digitaal, volg ons op Facebook: www.facebook.com/AangespannendagGilze  |  www.facebook.com/Altenafair  
_________________________________________________________________________ 
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