Beste buurtbewoners en sympathisanten
Rijkhalzend keken wij ook dit jaar terug uit naar een spetterende editie van Leestjeskermis. Het
beloofde een waar feestjaar te worden met onze stoet en ons jaarlijks kermisprogramma.
We moeten het u wellicht niet helpen herinneren maar in maart werden we wereldwijd
geconfronteerd met Covid-19. Na goed overleg met de bestuursleden beslisten we half april om onze
stoet te annuleren. Voor onze stoet zijn we immers heel hard afhankelijk van zowel de lokale
verenigingen als ondernemers om er iets moois van te maken. Door de Covid-19 pandemie lagen de
werkingen stil en de ondernemers hadden het ook niet makkelijk. Omdat onze stoet iets is waar we
heel trots op zijn, wilden we deze enkel in de best mogelijke omstandigheden kunnen organiseren,
wat nu niet mogelijk was.
Toen we de beslissing van annulatie van de stoet bekendmaakten gingen we er nog van uit dat er
voor ons vast kermisprogramma nog geen problemen waren, maar dat we het wel in het oog
dienden te houden. Achter de schermen werkten we dus naarstig voort om alles in gereedheid te
brengen om jullie opnieuw een ongelofelijke Leestjeskermiservaring te geven. In ons achterhoofd
hielden we er wel al rekening mee dat Covid-19 nog roet in het eten kon gooien.
Nu staan we aan de vooravond van de grote vakantie en op dit moment is er nog altijd heel veel
onduidelijkheid en/of onzekerheid. Zoals de kaarten op dit moment geschud zijn, weten we al dat in
theorie onze kermis kan doorgaan. Maar we hebben nog geen beeld van de voorwaarden en
maatregelen die we als organisatie moeten nemen. Zal er nog sprake zijn van social distancing, wat
met mondmaskers, hoeveel personen, hoeveel kramen, eenrichtingsverkeer, … . Allemaal zaken waar
wij ons als organisator verantwoordelijk voor voelen en goed willen uitvoeren. Maar die ook niet
mogelijk zijn om last minute uit te voeren en een te grote impact hebben op het kermisgebeuren om
preventief te verwerken in onze organisatie.
Daarnaast moeten wij ook rekening houden dat de maatregelen terug zullen verscherpen na de grote
vakantie.
Deze week legden we alle argumenten in de weegschaal en we kwamen al snel tot de conclusie dat
onze kermis te kort bij ligt om ze te kunnen organiseren in de geest van Leestjeskermis zelf. Een
optreden of een feestje met mondmaskers, allemaal 1,5m van elkaar, alles wat je vastneemt moeten
ontsmetten, … . De geest is sociaal, luchtig, met de buurt en onder vrienden.
Het bestuur van Leestjeskermis zal dit jaar dus geen activiteiten aanbieden, er zal geen mosselsouper
zijn en op de kermisdag, 16 september, zullen wij ons vast kermisprogramma (ophalen kinderen met
reuzen, mis met koffietafel, rommelmarkt, optredens, speelstraat, …) niet organiseren.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze beslissing kan steunen op jullie begrip en we zien elkaar terug op
Leestjeskermis 2021!
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur van Dekenij Leest en Kerkstraat vzw

