
 

Motto: Lach, Dans en Laef! 

Jaorverslaag 

Jaorverslaag v.v. De Wien 2020-2021 
 
’t Aafgeloupe vereinigingsjaor stónd veural in ’t teiken van alle ónzekerhede vanwaege 
corona. De coronacrisis greep um zich haer en zoot ’t laeve van idderein compleet op ziene 
kop. Minse meuste verplich thoes blieve en persuuenlikke en sociale kóntakte meuste zoeë 
vuuel meugelik vermede waere. Waat dit beteikende veur ós vastelaovessezoen waas lang 
óndudelik. De veurzitters van de Venlose vastelaovesvereiniginge hadde regelmaotig 
euverleg um de coronasituatie en consequenties te bespraeke. Achter de scherme zien weej 
gewoeën aan de slaag gegaon met de organisatie van ós evenemente. 
 
Jaorvergadering 
Vanwaege alle coronamaotregele hebbe weej de Algemeine Lejevergadering verplaats van 
17 juni nao 8 juli. Tiedes dae vergadering, woorte de jubilarisse Joep Sieben (11 jaor actief 
lid) en Marc Beerkens (22 jaor actief lid) gehuldig. Wil Jacobs en Ine Zanders (ouk 22 actief 
lid) ware helaas neet aanwezig, maar zeej zulle op ein ander moment nog gehuldig waere. 
 
’t Aantal coronabesmettinge leep in de zómer steeds vaerder op en vanaaf 1 september 
kwame d’r dan ouk stringere richliene. Nao aanleiding dao van hebbe bijna alle Venlose 
vastelaovesvereiniginge in gezamelik euverleg beslaote um det sezoen gen trio en gen 
jeugtrio oet te rope. In ós geval beteikende dit det de groeëte evenemente, zoeë wie 
Prinsegala, Gulpener Hierezitting, jeugwiekend, Groeëte Receptie en Prónkzitting neet door 
zoele gaon.  
 
Waat later in september vónd d’r weer ein vaerdere aanscherping van de richliene plaats en 
hebbe weej helaas, in euverleg met Domani, ouk mótte besloete um ós Leedjesmatinee te 
cancele en door te schuve nao oktoeëber 2021. 
 
En op enig moment woorte oetintelik ouk alle andere evenemente, zoeë wie ’t inschete op de 
11e van de 11e, ’t Aaftraeje met Joeks, ’t Kerskiene en zelfs de ganse vastelaovend 
aafgeblaoze. 
 
Al met al ein hiel vraemp vastelaovessezoen waorin gen inkel evenement haet 
plaatsgevónde, behalve ’t maondeliks ophaole van ald pepeer. 
 
Haopelik zulle ‘t kómmend vastelaovessezoen 2021-2022 weer gewoeën ózze evenemente 
gehalde kinne waere; al dan neet met in achneming van diverse coronarichliene. 
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