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Beste inwoners van Holtum, 
 
Het coronavirus houdt Holtum en de rest van de wereld in haar grip. Gezien het feit dat we normaal 
gesproken in deze periode beginnen met de voorbereidingen op het komende carnavalsseizoen, hebben 
we de BCL (De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg) om advies gevraagd. Afgelopen week heeft de 
BCL het volgende advies afgegeven:  
 
“Omdat het nog onzeker is hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen, hebben we een drietal scenario’s 
geformuleerd. We noemen ze rood, geel en groen.  
Bij scenario groen gaan we ervan uit dat het virus is overwonnen. Dit lijkt ons inmiddels 
onwaarschijnlijk. Rood gaat uit van een tweede uitbraak die nog heftiger is dan de eerste. Ook dit scenario 
lijkt vooralsnog niet reëel. Op dit moment lijkt scenario geel het meest voor de hand liggend.  
Scenario geel: 
Situatie: 
Het virus is onder controle, maar om dat zo te houden is nog steeds een grote inspanning vereist. Steeds 
weer vlamt ergens een besmettingshaard op en moeten lokaal of regionaal de regels worden 
aangescherpt. Een vaccin komt eraan, maar is zeker nog niet breed beschikbaar en de behandeling van 
Corona-zieken is nog steeds een kwestie van trial and error. 
Juridische beperkingen: 
Door het steeds weer terugkomen van het virus in andere plaatsen is het hoogst onzeker of vergunningen 
voor evenementen en andere bijeenkomsten kunnen of zullen worden afgegeven en zelfs als ze zijn 
verleend, komt het regelmatig voor dat ze weer worden ingetrokken. Sinds de invoering van de Corona-
Spoedwet is de aanpak niet meer regionaal, maar lokaal onder nationale aansturing. De verschillen per 
gemeente zijn groot. Ook na 1 september 2020 is het verbod op grootschalige evenementen in het hele 
land nog steeds van kracht en het ziet er niet naar uit dat dit zal worden ingetrokken voordat een vaccin 
voor iedereen beschikbaar is. De anderhalve meter maatschappij is inmiddels het nieuwe normaal 
geworden. Er is nu wel een duidelijke scheiding aangebracht tussen binnen- en buitenactiviteiten. Terwijl 
binnen alle bijeenkomsten verboden zijn, mag buiten meer, maar wel met een strikte handhaving van de 
1,5 meter norm. 
Psychosociale situatie: 
De mensen zijn onzeker en velen zelfs bang. Er is ook een grote groep die boos is. In de zomer van 2020 
vooral omdat ze vonden dat alle maatregelen maar overdreven waren, maar zeker in de plaatsen waar het 
virus opnieuw heeft toegeslagen, wordt deze opstelling niet meer geaccepteerd. De sfeer in de 
maatschappij is dus gespannen. Sommigen vinden dat je een zo’n situatie geen feest moet gaan vieren, 
anderen zien carnaval juist als de uitgelezen gelegenheid om wat ontspanning te bieden. Ook daarover 
ontstaat – zeker ook binnen de carnavalsverenigingen – onenigheid. 
Financiële situatie: 
Die is erg wisselend. In de dorpen en steden waar het virus aan voorbij is gegaan, hebben horeca en 
andere ondernemers weer wat spek op de ribben en zijn ze erop gebrand juist nu vastelaovend te vieren. In 
veel andere gemeenten is het aantal faillissementen niet meer bij te houden en zijn er geen sponsoren 
meer over. Veel carnavalisten zien ook hun eigen financiële situatie penibel worden. 
Conclusie: 
Het zal een vastelaovend worden, waar we nog lang aan zullen terugdenken. Op veel plaatsen zullen de 
carnavalsdagen nagenoeg geruisloos voorbijgaan. Grootschalige evenementen zijn sowieso niet 
toegestaan en kleinere binnen activiteiten zijn aan zoveel regels gebonden, dat de spontaniteit ver te 
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zoeken is. Maar de echte carnavalist laat zich niet klein krijgen en waar het ook maar enigszins mogelijk is, 
trekt een anderhalve meter optocht of wordt op winterterrassen toch nog ervan gemaakt wat ervan te 
maken is. Carnavalszittingen, buutte-avonden en prinsenrecepties vinden sporadisch plaats met kleine 
gezelschappen. Na de eerste geluiden over nieuwe besmettingen tijdens dit soort avonden, zal het aantal 
in de loop van het seizoen nog verder afnemen.” 
 
We hebben als vereniging uitvoerig met elkaar gesproken. Mede op basis van het advies van BCL, maar 
ook op basis van de onderstaande pijlers hebben wij uiteindelijk een goed overwogen besluit genomen. 
Allereerst even de pijlers: 

1. Gezondheid: een goede gezondheid is belangrijk voor ons allemaal, het kan en mag niet zo zijn 
dat een prachtig feest, zoals de Holtumse carnaval de gezondheid van onze inwoners in gevaar 
brengt.  

2. Verantwoordelijkheid: we zijn als vereniging verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen 
ontstaan tijdens één van onze evenementen, bijvoorbeeld het risico van een uitbraak. Deze 
verantwoordelijkheid en dat risico kunnen en willen we niet nemen. 

3. Veiligheid; we moeten natuurlijk rekening houden met de veiligheid van onze inwoners, 
daarnaast zal het lastig, zo niet onmogelijk zijn om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Als 
er toch een vergunning zal worden verleend, dan zullen we ons moeten houden aan de vele 
regels en richtlijnen, waardoor een feest met veel aanwezigen niet of nauwelijks mogelijk is. De 
veiligheid van onze inwoners en tevens een mooi evenement organiseren gaat dus niet samen. 

4. Financiën: Om carnaval in het Katerrijk mogelijk te maken, zijn we grotendeels afhankelijk van 
sponsoren. Door de enorme impact van de coronacrisis, hebben veel inwoners en lokale 
bedrijven het financieel erg moeilijk.  Uit hoofde van respect voor onze sponsoren en onze 
trouwe achterban vinden wij het niet passen om een beroep op hen te doen voor een financiële 
bijdrage.  

5.  
Met pijn in ons hart zijn wij daarom tot het volgende besluit gekomen. 
 
Alle activiteiten van het komende carnavalsseizoen zijn afgelast. Afhankelijk van hoe het Coronavirus 
zich ontwikkelt, willen wij te zijner tijd nog bekijken of er wellicht nog iets mogelijk is met de 
carnavalsdagen zelf, maar dat zal niet in dezelfde opzet zijn zoals we dat in het verleden altijd gedaan 
hebben. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte. 
 
Een moeilijk besluit, geen nieuw prinsenpaar, geen mansluujzitting, geen prinsuitroepen of 
prinsenrecepties, geen Katerblaad, geen seniorenmiddag enz enz…het zal voor de trouwe 
vastelaovendvierder hard binnenkomen. Dat begrijpen we heel goed. Toch hopen en vertrouwen we erop 
dat we carnavalsseizoen 2021-2022 wel weer als vanouds carnaval kunnen vieren in ons mooie Holtum. 
Laten we nu al afspreken dat we er dan weer een heel mooi feest van maken, zoals wij dat alleen in 
Holtum kunnen. 
 
Tot die tijd, blijf allemaal gezond en zorg goed voor elkaar! 
 
Met hartelijke groet, 
Bestuur en leden CV de Katers Holtum  
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