Drie vragen aan…
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie,
vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen
volhouden. Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het
beantwoorden van drie vragen. Dit keer vertelt Remco Moekotte, de nieuwe voorzitter
van de Deurningse carnavalsvereniging de Nettelkörnkes, hoe hij de coronaperiode
beleeft.
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“In eerste instantie was alles onzeker en onduidelijk. Want wat zou er op ons afkomen? Een
paar weken thuisblijven en dan weer gewoon verder? Nou, nee dus. De Nettelkörnkes
bestaat dit carnavalsseizoen 55 jaar en ons werd in de loop van afgelopen jaar al duidelijk
dat we dat niet groots zouden gaan vieren. Carnaval is namelijk allesbehalve coronaproof.
Veel mensen bij elkaar, ook nog in de polonaise… Toen het OverlegOrgaan Carnaval
Dinkelland in september besloot geen grote carnavalsactiviteiten te gaan houden, was er
grote teleurstelling: we kunnen ons jubileum in 2021 niet gaan vieren zoals we graag zouden
willen. Aan de andere kant was het juist fijn dat er vanaf dat moment duidelijkheid was.”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Geen carnaval, geen jubileum; het was nogal wat om te verwerken. Maar dat deed iedereen
ontzettend goed. Uithuilen en weer door. Heel knap, die mentaliteit. Het is leerzaam om mee
te maken hoe snel iedereen kan schakelen. Teleurstelling aan de kant zetten en op zoek
gaan naar dingen die wél kunnen. Het 55-jarig jubileum vieren we niet zoals gepland, maar
we weten er toch wat van te maken. Onze jubileumcommissie heeft Tjielp in het leven
geroepen. Dat is de cartoonversie van onze mascotte het Nettelkörnke (winterkoninkje).
Tjielp werd op de 11e van de 11e gepresenteerd als prins Tjielp, Covid de 19e. Tja, je moet er
toch iets van maken hè? In plaats van het jaarlijkse gala komt er een flashbackgala, een
online show met beeldmateriaal uit de galahistorie. Eigenlijk wilden we dat nu maken, maar

dat kan niet. Dan zouden er teveel mensen achter de schermen samen moeten werken aan
het flashbackgala. Maar wees gerust. Wat in het vat zit, verzuurt niet en we zorgen voor een
nieuwe datum. Het carnavalsweekend vieren we volgens het motto ‘wie jarig is, trakteert’.
Maar hoe we dat doen, is nog een verrassing.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Carnaval en de jubileumactiviteiten uitstellen, dat sowieso. De Nettelkörnkes verplaatsen
het hele jubileumcircus naar volgend jaar én we doen er nog een extra jubileumweekend bij.
Dan heeft iedereen iets extra’s om naar uit te kijken. We weten alleen nog niet of we dan het
55- of 56-jarig jubileum gaan vieren. Het 55+1-jarig jubileum misschien? Hoe dan ook
moeten we positief blijven met z’n allen. Vooral in dorpen zoals Deurningen is het heel
belangrijk dat verenigingen intact blijven. De Nettelkörnkes proberen de inwoners zoveel
mogelijk bij de vereniging betrokken te houden, zodat men het contact niet verliest. Niet met
de vereniging en niet met elkaar.”

