
 
 

 

  

Corona en Vastelaovend 2020-2021 in ’t Kieveloeëteriek, 
  
Het liefst hadden we rond deze tijd in de krant gestaan met positieve berichten over de 
Vastelaovend die voor ons ligt. Helaas ligt dat nu vanwege de aanhoudende impact van het 
coronavirus anders. Dat werd tijdens de persconferentie van maandag 28 september j.l. 
nogmaals duidelijk.  
 
We hebben samen met alle Vastelaovendverenigingen in Peel & Maas en burgemeester 
Delissen-van Tongerlo eenduidig het moeilijke besluit genomen om als verenigingen het 
komende seizoen géén georganiseerde Vastelaovend te houden. 
  
De impact van corona geeft geen ruimte om op verantwoorde wijze de Vastelaovend te 
vieren. Het perspectief op een drastische positieve wending op korte termijn is er niet. Wij 
geloven er niet in dat we met allerlei aanpassingen binnen de maatregelen een verantwoord 
en waardig Vastelaovendseizoen kunnen organiseren, op een manier waarbij het voor de 
gemeenschap en de voorgangers van dat jaar veilig is én een feest wordt met onuitwisbare 
herinneringen. 
 
Wij openen dit jaar op 11-11 in aangepaste vorm de Vastelaovend, waarbij we daarnaast op 
gepaste wijze afscheid nemen van leden en de nieuwe leden introduceren binnen de 
vereniging. Dit zal met respect voor de maatregelen vooral een interne aangelegenheid 
worden. Voor de andere evenementen in 2020 en de Vastelaovend in 2021 is het volgende 
besloten: 
 
De activiteiten in 2020 zoals de liedjesavond en het Sjééle Waazel Gala (in originele vorm) 
gaan niet door. Voor het Sjééle Waazel Gala hebben we samen met drie 
horecaondernemers een “coronaproof” alternatief georganiseerd. Dit Sjééle Waazel Diner 
staat gepland op 14 november a.s. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en de 
recente maatregelen van de overheid besluiten we op een later moment of dit evenement 
door kan gaan. 
 
Voor andere bestaande evenementen zien wij vooralsnog geen verantwoorde en rendabele 
invulling. 
 
Voor het komende seizoen 2020-2021 wordt daarom geen nieuwe prins uitgeroepen en 
organiseren we geen regulier programma. Op 11 november 2021 pakken we, zoals het er nu 
naar uitziet, de draad weer als vanouds op en zal Prins Pascal I wederom het nieuwe 
Vastelaovendjaar inluiden. Prins Pascal I geeft in januari 2022 de scepter over aan de 
nieuwe heerser van dat seizoen. In de tussentijd blijven we voorafgaande of tijdens de 
Vastelaovenddagen creatief en alert op eventuele alternatieve invullingen, zoals het Sjééle 
Waazel Diner op 14 november a.s. 
  
Blijf allen gezond! 

Met vriendelijke groet, 
  
Rudy Gommans 
Voorzitter C.V. De Kieveloeët 


