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Nao ‘ne mie es geslaagde Nuijaorsborrel steit Vastelaovend veur de deur...aanders
es aander jaore...digitaol, thoes, hiel hiel hiel hiel hiel mesjiens mèt e paar
vrun...wee wèt...Mèr de Mestreechter Vastelaovend geit neet verlore, want

VEER ZIEN VASTELAOVEND
’n väöl gesjreve, geleze en benumpde kreet (mèt of zoonder hashtag) dee symbool
steit veur de Mestreechter Vastelaovend in 2021. En dat klòp wie ‘n zweretege
veenger! Veer zien dee Mestreechter Vastelaovend; de zaate hermeniekes, de
vereineginge, de verkleiders, de einzelgängers... en jao ouch die mèt e kaar of ’ne
sambaband... joonk en aajd viert vastelaovend op zien eige meneer.
Al is ‘t dit jaor daan evekes digitaol...
Veer höbbe weer get bedach en koume naor uuch tow op zaoterdag 13
fibberwarie, dus pak uuch vas en vier Vastelaovend in dien eige Brak.

ACTIVITEITE ‘20/’21
13-02-2021 : ganse daag
Blamaasj on Tour
Boe?: Bei uuch thoes
14-02-2021 : 14.11 oor
Boonte störrem in dien
eige brak confettishow
Boe?: Online thoes
20-02-2021 : 20.11 oor
ALV (Algemein Leie
Vergadering)
Boe?: Online thoes

Vastelaovend same!
de Kretser

INGEKOUME POS

ALV SEZOEN 2020-2021

De ingekoume pos in
dees editie is vaan eus
Börgermeisterse en vaan
die vaan us.
Dit is dus gein aw kloete,
mer e serieus beriech.

Ondaanks alles hawwe veer gewoen dit sezoen ouch ‘n Algemein Leie
Vergadering. Deze zal digitaol plaotsvinde op zaoterdag 20 fibberwarie 2021
um 20.11 oor. De officieel oetnuudeging, Teams-link, agenda en notule ALV 2020
krijg geer uuterlek 6 fibberwaire per mail towgesjik.

CONTRIBUTIE SEZOEN 2020-2021
Vaanaof noe kint geer de contributie euver booke veur 't jaor 2021.
't Rekeningnommer is utzelfde, zoe wie veer dat al ieder hadde gemeld. Veur de
volledigheid hei nog 'ne kier: NL92SNSB0956700675 tnv R.M.M. Weusten
Noe hure veer uuch dinke:
“Wat doen v’r daan allemaol veur dat geld, noe tijdens corona?”.
Es bestuur vinde veer ‘t belangriek um ouch tijdes dees corona-tije activiteite te
organisere um zoe elkaar toch nog regelmaotig te zien (online). Zoe es de
Nuijaorsborrel, ’n activiteit mèt Vastelaovend (check deze nuitsbreef) etc.
Tevens höbbe veer ‘n klein bijdrage gelieverd aon de Zjubilei Kemissie veur ’t
organisere en ranzjere van de Blamaasj KaffeeKwis en de vaste bijdrage veur de
Meziekkemissie. Höb geer zellef ideeje veur e leuk corona-proof activiteit?
Laot ‘t us veural wete tijdes de ALV!
D’n Habsjaar
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DE BLAMAASJ BOONTE
STÖRREM IN DIEN EIGE
BRAK CONFETTISHOW OP
VASTELAOVENDSZOONDAG
VEER ZIEN VASTELAOVEND!
TE
IERS NE
I
ONL

Haolt eur sjoenste pekske oet de kis, plemuur eur geziech vol, lègk hiel get
te dreenke kaajd en kwak get te knawwele op dee stehtisch...
En weier hoof geer hielemaol niks te doen!
ZOONDAG
‘t Sjoenste Spek & Ei, De Sjoenste Plemuur, De Sjoenste
Apekeutelekleurplaat en nog väöl mie kump veurbei.
Dees aw kloete is gesjik veur ‘t ganse gezin!!
Per mail krijg geer gans gratis en veur niks ‘n oetnuudeging
um in te logge via Teams en uuch nog get te ammesere!

GESJI
K
VEUR
‘T
GANS
E
GEZIN

SAY YES TO THE FLES

ER
EKK LEIS
L
H
V
OUC T ZOER RS
E
RI
NDE
BIJ F GET AA
OF

14.02
2021

TRIPL
E 11
NOG
ALTIE
D
TE KO
UP!!

BESTÈLLE
KINT GEER BIJ DE
ZJUBILEIKEMISSIE
BLAMAASJ3X11@GMAIL.COM

14.11
OOR
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GANS
GRATIS
EN VEUR
NIKS
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DE BLAMAASJ PUZZEL

diene naom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dit is ‘t sjiekste hermenieke vaan Limburg
De sjoenste stad aon de maos
3 daog vaan lol en plezeer, draank, meziek, vrundsjap en slap geawwehoor
Este hoops dat niemes diech herkint daan is dit dien vermomming
Dit gebäört op Vastelaovendszoondagmiddag, mèt looker en door weer en wind
Draank oet ‘t Blamaasj-tönneke
Rege dee op Vastelaovendszaoterdag vèlt, mèt tuute oet de loch
Zie höbbe hun eige logo en stickers...Bij hun in de buurt laope is op eige risico !
Kin erg smake op de late aovend, ’s middags, of ’s nachs, of ins wienie !
Zier gewilde temperatuur vaan bovenstaond
Hingk in häör nui kleijaasj drei daog aon ‘ne lange paol te danse
Vastelaovendsontbijt mèt of zoonder spiegel
Huurste op de zoondag 4 weke veur de Vastelaovend,
vlak veurdat de nuie Hoege Hoeglöstegheid weurt gedémaskeerd
14. Make ‘t fies compleet, mooste wel zelf ophaange
Eure ingevölde puzzel maag geer per foto insjikke naor Monique.
Insjikke veur 11 fibberwarie 2021. Geer kint ‘ne pries winne.
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APEKEUTELEKLEURPLAAT

diene naom:

Dien ingekleurde apekeutelekleurplaat maagste per foto insjikke naor Monique.
Insjikke veur 11 fibberwarie 2021. Diech kins ‘ne pries winne.
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DE PEN

Wee is Monique?
Monique is gebore in Hier meh zéker gein Hierder meidske mie !
Jongste dochter vaan D’n Adviseur zowwe ze in Hier zegke.
Woent al jaore in de binnestad met väöl plezeer
Wat beteikent Vastelaovend veur diech?
Dat höb iech met de paplepel ingegeve gekrege. Mien awwers waore in 1975 Prins
en Prinses vaan de Sjraveleirs. Later bin iech daor aoch jaore lid van geweest.
Iers es dansmarieke en later bij de Sjravelkapel. Miene pa en tante sjreve aoch
altied Carnevalsleedsjes veur Hier en Mestreech.
Vastelaovend is 'n deil vaan mien leve, neet allein die 4 weke meh ut ganse jaor
door stroomp dat door mien aojers en is 'n groet oonderdeil vaan us sociale leve.
Daorbij is die dreij daog alles um diech heen vergete en diene accu oplaoje ut
beste medicijn. Wat zow ut leve zoonder vastelaovendskriebels saai zien.
Wie lang biste al bij Blamaasj?
Vaan Carneval 2013. Met prinsoetrope woort beslote dat ut gruupke boe iech
altied met späölde, deze vastelaovend neet mie same ging.
Iech waor vrijgezel en al mien aander vriendinne ginge op de Vriethof met
mechanische meziek vastelaovend viere. Daor paste iech veur en dus stoond iech
allein met mien tromput zoe vlak veur Vastelaovend, wat noe ?
Iech had gezeen dat op de Hermeniekesvergadering ut aon de taofel vaan
Blamaasj wéér ut gezelligste waor en höb dee dinsdag 'ne mail gesjreve of iech
met uuch Vastelaovend moch viere. Dee vriedag op de rippetisie bleke veer met ut
geweldige aontal vaan 6 luij te zien en dach iech: ojoj wat geit dat geve?!
Meh de Vastelaovend waor geweldig. 'n werm deken kaom euver miech heen, ut
waor ein groete femilie.
Ut jaor denao waor iech inmiddels same met Joost en dee wow gein
verpliechtinge mie met Vastelaovend. Iech zag iech laot Blamaasj neet in de steek
nao de fijne opvaank vaan veurig jaor, dus beslote veer zoondags met Blamaasj
met te goon. Toen iech maondags aon Joost vroog wat wilste vendaog goon doen
zag heer: Met Blamaasj met netuurlijk, en op dinsdag utzelfde antwoord! En zoe is
ut gebleve. Veer veule us thoes bij Blamaasj en waardere de vrundschappe, de
inzat vaan eederein ut ganse jaor door en ut feit dat der noets vreigel of lestigheid
is enorm. Bedaank daorveur jonges en meidskes, veer hawwe vaan uuch.
Boerum höbste 't instrumint watste noe höbs?
Miene opa späölde vreuger tromput en gaof les. Mien neve en nisjekes höbbe les
vaan häöm gehad. Meh toen iech gebore woort greujde bij dee gooje mins al
graas op ziene boek.
Ut waor eigelijk vaanzelfsprekend dat iech 'n tromput kraog, vaan bij Ingelebėr.
Iech höb miech dat zelf gelierd met nömmerkes, noets les gehad, dat höb iech 2
jaor gedoon bij de Sjravelkapel en Roed Greun Gebloze, denao 10 jaor geine
vastelaovend gevierd (wie is ut meugelijk!)
Iech kôs wel noete leze ivm ôrgel speule vreuger en toen iech in 2006 bij Katerjach
ging höb iech miech gelierd um op noete tromput te speule. Later nog eve 'ne
zijweeg ingeslage bij Streetlife en Les Philfolles.
In dee tied bin iech aoch bij Zoepe en bloze gegaange, bij de Probeerders en Ut
Moot kinne meh die hele allemaol op te bestoon. Hopelijk bleif Blamaasj nog hiel
lang bestoon !!!
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Wat is dien groetste wins?
Nog hiel lang same met Joost te mage zien in gooj gezoondheid.
Get roondtrekke met 'ne camper, get meziek make en leuke dinger doen met leuke
luij.
Wat is diene twiede groetste wins?
Lekker accordeon liere speule en 'ne kier op safari en naor Japan goon.
Aon wee giefste de pen door?
Carmen

Carl
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> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

S

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

Carnaval 2021

26 januari 2021

--

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

F (Frans) van de Weerdt

043-350 4408

2021.02979

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Frans.van.de.weerdt@maastricht.nl

043 - 350 4448

--

Geacht zate hermenieke,
Carnaval 2021 gaat niet door. Geen prinsen, geen optochten, geen straotkarneval en ook geen zate
hermeniekes. Dat is een zwaar gelag voor ons allemaal, want vastelaovend hoort bij onze stad. Maar
het kan niet anders dit jaar. We weten waar we het samen voor doen, we moeten het coronavirus
definitief eronder krijgen. Hoe de gemeente dat qua regelgeving vorm gaat geven, kunt u lezen in de
informatiebrief aan de gemeenteraad die u aantreft in de bijlage.
Deze brief is vooral bedoeld om een klemmend beroep op u te doen. Waarschijnlijk overbodig, want
tot op de dag van vandaag ben ik zeer tevreden over hoe wij in onze stad omgaan met de
coronamaatregelen. Ik verwacht niet dat dit met carnaval anders zal zijn, maar toch wil ik u dringend
vragen om u ook met vastelaovend aan de maatregelen te houden. Vier carnaval thuis, maar ga
verder niet rondtrekken met uw zate hermenie. Hoe zeer iedereen ook snakt naar een feestje, hoe
erg vastelaovend ook ‘in ’t blood’ zit, hoe geweldig ook ik onze zate hermeniekes ook vindt, dit jaar
kan het niet. Laten we samen aantonen dat Maastricht dit kan. Laat zien dat onze stad begrip en
respect heeft voor al die zorgmedewerkers, al die horecazaken, al die winkeliers en al die anderen
die op welke manier dan ook geraakt worden door deze crisis. Alleen door nog even door te bijten en
nog even ‘pin te hawwe’ komen we uit deze crisis. Daar hebben we iedereen bij nodig, ook tijdens de
carnavalsdagen. Ik reken op u, en hoop dat u toch enig carnavalsgevoel heeft bij het alternatieve
(coronaproof) programma dat ontwikkeld is. Want vastelaovend is een gevoel, en dat gevoel laten
we niet wegnemen door corona.
Dank voor uw medewerking en haw pin!
Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester

PAGINA
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BEZOEKADRES

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

Carnaval 2021

26 januari 2021
Verz.: 26-01-2021

--

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

J. (Joldy) Peters

043-3504036

2021.02564

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Joldy.Peters@maastricht.nl

043 - 350 4448

--

Geachte raadsleden,

Uitzonderingen
Heel eenvoudig gezegd komt het erop neer dat met carnaval uitzonderingen worden gemaakt op
bestaande regelgevingen. Daardoor mag er bijvoorbeeld wel alcohol worden genuttigd op straat,
mogen er eetkramen op de pleinen staan en mogen horecazaken trussconstructies bouwen voor hun
muziek. Het college heeft besloten deze uitzonderingen dit jaar niet van toepassing te verklaren of de
regels aan te scherpen. Voor de geluidsboxen geldt dat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad
is, en daarom komt daarvoor een apart voorstel naar uw raad. Concreet betekent dit het volgende:
Alcohol
Op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is op door het
college aangewezen plaatsen verboden om alcohol te nuttigen en geopend bij zich te dragen. Dit
gebied omvat thans kort samengevat het gebied binnen de singels, de winkelcentra en jongeren
ontmoetingsplekken. Om te voorkomen dat er carnaval in de openbare ruimte en op andere dan
genoemde plaatsen wordt gevierd en ten behoeve van de duidelijkheid en handhaafbaarheid, heeft
het college besloten om van vrijdag 12 februari tot en met 17 februari 2021 de gehele stad aan te
wijzen als gebied waar het niet is toegestaan om alcohol in de openbaarheid te nuttigen dan wel
geopend bij zich te dragen. Dit verbod is verder niet gekoppeld aan bepaalde tijdstippen. Daarnaast
blijven natuurlijk ook de landelijke coronamaatregelen van kracht op grond waarvan het (op dit
moment) al is verboden om tussen 20.00 en 07.00 uur in de openbare ruimte alcohol bij zich te
hebben en/of te gebruiken.

PAGINA
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Raadsinformatiebrief

Carnaval 2021 gaat niet door. Geen prinsen, geen evenementen, geen straatcarnaval, geen
buitenbuffetten, frietkramen, muziekinstallaties of trussconstructies enzovoorts. Het coronavirus, en
zeker de Britse variant, zetten een streep door ons geliefde volksfeest. Jammer, maar het kan niet
anders.
Op dit moment bevinden we ons in een lockdown tot en met 9 februari 2021. Het meest voor de hand
liggende scenario lijkt op dit moment dat de (niet)essentiële winkels en horeca ook na 9 februari nog
gesloten moeten zijn, maar daar is landelijk nog geen knoop over doorgehakt. Het stadsbestuur wil
uiteraard wel goed voorbereid zijn op de diverse scenario’s met carnaval. Uitgangspunt bij die
voorbereidingen is het scenario dat de lockdown ook tijdens/na carnaval nog van kracht zal zijn. Wat
dat betekent voor de besluitvorming, staat in deze Raadsinformatiebrief.
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Carnavalskarren
Onderdeel van carnaval zijn de carnavalskarren die door de carnavalisten mee worden genomen en
geplaatst worden in de openbare ruimte. In de ‘Beleidsuitgangspunten carnaval’ zoals die door de
burgemeester zijn vastgesteld, zijn hier voorwaarden voor opgenomen waaronder deze
carnavalskarren jaarlijks tijdens carnaval worden toegestaan. Om carnavalskarren te weren zal de
burgemeester op korte termijn een formeel besluit nemen om deze beleidsregels buiten werking te
stellen voor dit jaar.
Dit betekent dat op reguliere regelgeving wordt teruggevallen waardoor het gebruik van
carnavalskarren met toebehoren niet zijn toegestaan.
Geluid
Op grond van de Verordening ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit is het horeca-inrichtingen op grond
van artikel 6, onder g toegestaan om geluidsboxen buiten hun inrichtingen op te hangen van vrijdag
voorafgaand aan carnaval tot en met carnavalsdinsdag. Nu carnaval niet doorgaat, wordt aan uw
raad voorgesteld om de speciale regels over geluidsboxen gedurende carnaval voor horecainrichtingen eenmalig voor 2021 buiten werking te stellen. Het raadsvoorstel hiertoe wordt
geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 februari a.s.

Dagmarkt
Op grond van de Marktreglement Dagmarkt is er geen dagmarkt gedurende de drie carnavalsdagen
(zondag, maandag, dinsdag). De stands voor de dagmarkt dienen normaliter ook verwijderd te
worden. Nu er geen carnavalsactiviteiten zullen plaatsenvinden, kunnen de stands van de dagmarkt
blijven staan, zo heeft het college besloten en geopend blijven op carnavalsmaandag en -dinsdag.
Handhaving
Ook rondom carnaval gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en
ondernemers. Mochten cafés zich toch niet aan de regels houden, of mochten mensen toch de straat
op gaan om te vieren of is er sprake van andere excessen, dan zal hier passend tegen worden
opgetreden. Hoe geliefd carnaval ook is, hoe zeer mensen ook snakken naar een feest, dit is niet de
juiste tijd.
Andere scenario’s
Zoals aangegeven gaan we uit van het scenario dat de lockdown verlengd wordt, in elk geval tot en
met carnaval. Mocht dat niet het geval zijn, dan werken we ook scenario’s uit voor (gedeeltelijke)
openstelling winkels en/of horeca. Mocht dat een feit worden, komen we daar bij u op terug. Ook in
die twee scenario’s zullen bovengenoemde besluiten wat het college betreft van kracht zijn. Het
carnavalesk geopend zijn van de horeca maar ook het vieren van carnaval in de openbare ruimte is
gelet op de huidige crisissituatie in welk scenario dan ook geen optie.
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Winkelsluitingstijden
De carnavalsmaandag en -dinsdag vallen onder de Winkeltijdenwet en kunnen niet door de
gemeente gereguleerd worden. Indien er geen afwijkende landelijke regels in kader van corona
worden opgelegd, bijvoorbeeld het instellen van de avondklok, mogen de (niet essentiële) winkels
geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Carnavalszondag valt wel onder de gemeentelijke
Verordening Winkeltijden Maastricht 2015. De gemeenteraad heeft in zijn verordening over
carnavalszondag bepaald dat voor het centrum geen vrijstelling wordt verleend, m.a.w. dat de
winkels in het centrum niet mogen openen op carnavalszondag. Dat blijft, gezien de coronacrisis,
ook dit jaar zo.
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Communicatie
Over carnaval 2021 en de diverse scenario’s daarbij is contact geweest met (een
vertegenwoordiging van) de horeca en de Tempeleers. Verder gaan er informatiebrieven naar de
eigenaren van carnavalskarren (voor zover bij ons bekend) en de horecaondernemers. Verder
worden onze geijkte kanalen gebruikt om deze besluiten kenbaar te maken.
Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de diverse alternatieve (en coronaproof)
carnavalsactiviteiten die georganiseerd worden. Want uiteraard is vastelaovend veel meer dan alleen
evenementen, snackwagens en trussconstructies. Het is een gevoel, en waar mogelijk zullen we als
gemeente in de communicatie ook meeliften op dat gevoel, en op het alternatieve programma dat
onze inwoners hopelijk enig vertier biedt in de moeilijke tijden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Burgemeester,

R.E.C. Kleijnen.

J.M. Penn-te Strake.

Raadsinformatiebrief

De Secretaris,
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