
 

 

Beste Brabanders, 
 
Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon 
gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal 
besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de 
lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal 
naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in. 
 
Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook 
al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch 
weer rauw op het dak.  
 
Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al 
maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw 
worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige 
week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog 
niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren 
zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het 
bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, 
naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale 
contacten.  
 
Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse 
Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar 
evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. 
Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan 
liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar. 
 
Jack Mikkers (voorzitter VZ BN) 
John Jorritsma (voorzitter VR BZO) 
Theo Weterings (voorzitter VR MWB) 

  


