
Helaas, het alternatief voor Levende Kerststal kan óók niet doorgaan! 
 
Vanwege de huidige en de komende 
coronamaatregelen was het eind september al 
ondenkbaar dat we op 24 of 23 december met zo'n 
kleine 200 tot 250 inwoners uit Tricht en 
omstreken rondom de Levende Kerststal gezellig 
dicht bij elkaar zouden staan te zingen, te drinken 
en te praten. Laat staan, dat we elkaar stevig 
‘huggend’ of misschien wel zoenend een paar hele 
mooie feestdagen zouden wensen! Dat zit er 
helaas dit jaar niet in. Beter gezond blijven dan ziek 
worden of iemand anders ziek maken. 
 
We hadden een sfeervol en veiliger alternatief bedacht: "Wandelend op weg naar de stal" met een 
wandeltocht in Kerstsfeer in kleine groepjes langs zes locaties.. Eigenlijk twaalf locaties, verdeeld in 
twee routes, een in Tricht-West en een in Tricht-Oost, waar in 11 tuinen én in de kerk, afwisselend 
muziek en zang in kerstsfeer te beluisteren is, waar vertellers een kerstverhaal laten horen en waar 
her en der chocomel, erwtensoep en dergelijke wordt uitgedeeld. 
Na de oproepen in de dorpskrant heeft zich spontaan een flink aantal inwoners gemeld. Met een 
mooi afdak of grappige schuur waar de muzikant of verteller plaats mocht nemen en waar de 10 
bezoekers op een stoel of staand in het gras, in de buitenlucht van hun presentatie zouden kunnen 
genieten. Steeds op anderhalve meter afstand van elkaar. Overal 10 minuten luisteren en kijken en 
dan weer 5 minuten lopen naar de volgende locatie. Zes locaties met elk een heel verrassend en 
verschillend programma, door zes spannende vertellers en zes interessante muziekgroepjes en 
koren. 
 
De eerste aanvraag voor een vergunning hebben we geschreven binnen de toen geldende 
coronamaatregelen, toen er nog een maximum van 10 personen in de buitenlucht met elkaar op 
straat mocht lopen en in een tuin staan of zitten op anderhalve meter van elkaar. 
Maar..... nu is dat niet alleen naar 4 maar, sinds verleden week, naar maximaal 2 personen op straat 
gegaan. De besmettingsgraad is nu bovendien nog steeds te hoog. Ook in Tricht. 
Dus dan is het eigenlijk gelijk heel helder en kan ook dát alternatief gewoon niet doorgaan! 
Ja, je mag hopen dat rond 15 december de gedeeltelijke lockdown wordt afgezwakt omdat er steeds 
minder besmettingen voorkomen en minder ziekenhuisopnames zijn. Dat zou heel mooi zijn. 
Maar om dan alles nog in drie of vier dagen te organiseren, in te richten en voor te bereiden inclusief 
de inschrijving van de deelnemende wandelaars en de correspondentie daarover… dat gaat niet 
lukken. Alle inwoners met hun schuur of afdak en alle muzikanten, zangers en vertellers en ook de 
vrijwilligers van het dorpshuis vinden dat heel jammer maar…. wie wat bewaart die heeft wat!  
Reken maar dat er ooit nog iets met dit plan met tuinen en optredens gedaan zal worden! 
 
Gebeurt er dan helemaal niets rond de Feestdagen in 2020? 
Wij zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen en zijn al nieuwe plannen aan het uitwerken. 
Hopen en dromen kán én mág altijd. 
Daarover meer in de Dorpskrant van half december.  
Blijf gezond, pas goed op en houd oog voor elkaar! 
En een mooi plaatje van toen het nog kon én mocht…. 
 
 


