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Nijmegen, 20 oktober 2020 

Betreft Afgelasting Prinsentreffen 2021 

 

 

Beste carnavalist, 

 

Zoals bij eenieder bekend werd eind februari dit jaar Nederland getroffen door het coronavirus en werden er door 

de overheid beperkende maatregelen afgekondigd waarvan de ‘anderhalvemeter-maatregel’ en beperkte 

groepsgrootte de meest bekende zijn. 

 

Na een eerste besmettingsgolf dit voorjaar leek het virus in de zomermaanden op zijn retour maar inmiddels zitten 

we dit moment middenin een tweede besmettingsgolf en spreken deskundigen zelfs al van een mogelijke derde 

golf. Terwijl de wereld hoopt op een spoedig coronavaccin en het spoedig opheffen van de afgekondigde 

maatregelen, zijn we ons er ook van bewust dat het waarschijnlijk onmogelijk is, om het Groot Carnaval 2021 te 

kunnen vieren. 

 

Ook het bestuur van Stichting Prinsentreffen Nijmegen realiseert zich, dat een evenement als het Internationale 

Prinsentreffen Nijmegen, met meer dan 75 Prinsenkabinetten en ruim 1.300 bezoekers dicht op elkaar, onmogelijk 

doorgang kan vinden. 

Het Stichtingsbestuur heeft dan ook voor uw en onze veiligheid moeten besluiten om het geplande en eerder 

aangekondigde; 

Internationale Prinsentreffen Nijmegen 2021 

op zondag 24 januari 2021 te ANNULEREN. 

 

Met u hopen wij dat aankomend jaar het coronavirus door een goed werkend vaccin wordt bedwongen en 

verbannen, de beperkende maatregelen worden opgeheven en we weer terug kunnen keren naar een sociale 

maatschappij zoals wij deze kennen van voor februari 2020. We ontvangen u graag weer op zondag 30 januari 

2022 op ons Internationale Prinsentreffen Nijmegen 2022. 

 

Rest ons om u en uw dierbaren alle goeds te wensen voor de komende periode, houd u aan de maatregelen en 

BLIJF GEZOND !! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

  

Secretariaat Stichting Prinsentreffen Nijmegen 

Simon Overdijk 


