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Jaarverslag 2021
Er waren op woensdag 13 oktober geen paarden te zien op de Voorstraat. Het bleek helaas dit jaar
niet mogelijk om 750 jaar Paardenmarkt Vianen te organiseren. In augustus 2021 gold nog steeds
de coronamaatregel van 1,5 meter afstand houden. Het is onmogelijk om een Paardenmarkt te
houden met deelnemers én publiek én de handhaving van deze regel. Ook de binnenstad afsluiten
en maximaal 750 mensen met coronatoegangsbewijzen toelaten, was natuurlijk geen oplossing.
Het Paardenmarktcomité heeft gekeken naar wat wel mogelijk was en heeft daar alle energie
ingestoken. Zo werd het toch nog een beetje feest voor de inwoners van Vianen in dit
jubileumjaar.
De lichtornamenten werden weer de gracht ingevaren en ook de verlichting van de Julianastraat
werd niet vergeten. Daarnaast kregen wij van de gemeente Vijfheerenlanden een vergunning om
de lampionnenoptocht, de kermis en het vuurwerk te organiseren. Als extraatje was er een
prachtige lichtshow op de Lekpoort tijdens de Lampionnenoptocht. Op de woensdag zorgden de
lokale ondernemers voor erwtensoep, oliebollen en paling, zoals gebruikelijk.
In opdracht van het Boazbank Beheersfonds heeft
kunstenaar Jeroen Hermkens een litho gemaakt ter
ere van 750 jaar Paardenmarkt Vianen. Er zijn slechts
honderd exemplaren gemaakt. De Boazbank heeft
deze litho’s geschonken aan het Paardenmarktcomité
om te verkopen en de opbrengst mag het comité
gebruiken om extra activiteiten te realiseren bij de
volgende Paardenmarkt. Er zijn nog een aantal van
deze unieke litho’s te koop. Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar:
vrienden@paardenmarktvianen.nl.
Ellen Verburg, secretaris
Januari 2022
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Paardenmarktcomité 2021
Staand van links naar rechts:
Wim Veen, Trude Oorschot, René Molenaar, Huib Burggraaff, Ben Heinink, Jeroen Dekker, Ellen
Verburg, Kees de Kruif en Gerard van Wiggen

Tijdens de voorbereidingen van de 750e Paardenmarkt bestond het Paardenmarktcomité Vianen
uit:
Ben Heinink
voorzitter
Kees de Kruif
kermis / vice-voorzitter
Jeroen Dekker
penningmeester
Ellen Verburg
secretaris
Wim Veen
technische zaken; aftredend
Trude Oorschot
publiciteit / website
René Molenaar
kinderplein
Huib Burggraaff
coördinatie paarden
Gerard van Wiggen sponsoring
De heer Piet Kastelein is erelid van het Paardenmarktcomité Vianen.
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Ontsteking van de verlichting
Vanaf 1 september is de gracht weer het domein van de
technische groep.

De drijvers, de kabels en de ornamenten gaan weer naar de waterkant.
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Met een groep vrijwilligers worden de ornamenten de gracht in gevaren en de slinger met lampjes
opgehangen in de Julianastraat.

Op vrijdag 17 september 2021 werd om 20.00 uur de verlichting in de gracht ontstoken.
De ontsteking werd verricht door Herman Hello, voorzitter van het Boazbank Beheersfonds,
en Ben Heinink, voorzitter van het Paardenmarktcomité Vianen.
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Lampionnenoptocht
Na lang in onzekerheid te hebben gezeten of de
lampionnenoptocht door mocht gaan op dinsdagavond 12
oktober kreeg het comité op vrijdag 8 oktober ’t officiële
groene licht van de gemeente Vijfheerenlanden.
Heel veel kinderen met hun begeleiders namen deel aan deze
lampionnenoptocht, die muzikaal werd begeleid door drie
muziekkorpsen.
Ter ere van 750 jaar Paardenmarkt Vianen was er een
spectaculaire lichtshow op de Lekpoort te zien. De route was
iets aangepast zodat de stoet via de Voorstraat recht op de
Lekpoort afliep en volop kon genieten van deze lasershow.
Traditiegetrouw eindigde de tocht op de kermis.
Vanwege de positieve reacties op de lichtshow werd deze op
woensdagavond 13 oktober nog eens geprojecteerd op de
Lekpoort.
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Kermis
Voor veel inwoners van Vianen en omstreken was het een geweldig bericht dat de kermis mocht
doorgaan. Weliswaar onder bepaalde voorwaarden, maar wat was het een welkome afleiding en
een sociale ontmoetingsplaats. De attracties trokken veel publiek. De allerkleinsten konden zelfs
ponyrijden op de Kanaalweg. Op de donderdagmiddag was er een prikkelarme kermis voor
mensen die niet tegen harde muziek of knipperende lichtjes kunnen. Zo konden ook zij genieten
van de attracties.
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Vrijdagavond
Inmiddels is het traditie dat er op de
vrijdagavond iets extra’s is te beleven op
de kermis.
Dit jaar was er gekozen voor een
Flyboardshow in de kolk naast de kermis.
Door middel van twee krachtige
waterstralen opgewekt door een
waterscooter voerde een stuntman allerlei
acrobatische toeren uit in de lucht.
Begeleid door muziek en met lichteffecten,
fakkels en de Paardenmarktvlag was ’t een
waar spektakel. De belangstelling van het
publiek voor de drie stuntshows was
enorm.

Vuurwerk
Het laatste onderdeel van de Paardenmarkt 2021 was op zaterdag 16 oktober om 21.30 uur.
Alle voorbereidingen waren getroffen voor een grotere vuurwerkshow in verband met het 750jarig bestaan van de Paardenmarkt Vianen.
Vanaf de groenstrook aan de westzijde van het Merwedekanaal tussen de ophaalbrug en de Lek,
maar ook vanaf de Lekdijk was het zicht op de vuurwerkshow prima.
De weergoden waren ons de hele week al gunstig gezind. Zo ook op zaterdagavond waar heel veel
publiek van het extra lange vuurwerk stond te genieten. Na de vuurwerkshow gingen velen terug
naar de kermis om nog een rondje in een van de attracties te maken.
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Media, website, twitter, facebook, instagram
Na de evaluatievergadering in november 2020 ging het Paardenmarktcomité gelijk weer aan de
slag voor de Paardenmarkt 2021. Dat de Paardenmarkt Vianen in 2020 niet doorging was een
teleurstelling, maar met goede moed en de nodige twijfels is het comité weer aan de slag gegaan
met organiseren.
Zolang de wetsregel van 1,5 meter afstand houden van kracht zou blijven, zag het comité geen
mogelijkheden om de editie 750 jaar Paardenmarkt Vianen te organiseren. De persconferenties en
afgekondigde coronamaatregelen werden nauwlettend in de gaten gehouden.
Met pijn in het hart heeft het comité op 20 augustus moeten besluiten dat alle activiteiten met
paarden geen doorgang konden vinden.
Het comité richtte zich nu op de
onderdelen die mogelijk wel door
konden gaan: de kermis, de
lampionnenoptocht en het
vuurwerk.
Tot op het laatst was dit spannend.
Via de verschillende mediakanalen
werden de inwoners van Vianen op
de hoogte gehouden: via
berichtgeving in Het Kontakt en het
AD en op de website trof men
steeds de laatste ontwikkelingen
aan.
Twitter, Instagram, en Facebook werden ingezet om zo snel mogelijk een ieder te informeren.
Het was voor velen, maar zeker ook voor het comité, een opluchting dat er uiteindelijk
toestemming van de gemeente Vijfheerenlanden kwam dat er toch een aantal onderdelen
mochten doorgaan.

www.paardenmarktvianen.nl

Onze dank gaat uit naar allen die ons bleven steunen. Als comité hopen wij
er in 2022 een schitterend feest van te maken!
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Op 5 december verscheen er een mooi gedicht op de website van de Paardenmarkt Vianen:
Lieve Vianezen,
Vol goede moed gingen de vrijwilligers weer aan de slag.
Er was veel te doen, dag na dag.
Dit jaar vierde Vianen tenslotte een mijlpaal.
Het moest een mooi feest worden, voor allemaal!
Al 750 jaar paarden op de Voorstraat!
Maar toch rook Sint een beetje onraad.
Dat nare virus was nog steeds niet uitgewoed.
Hoe moet 't nu verder met ons erfgoed?
Er was weinig reden voor blijdschap
met avondklok, anderhalve meter en mondkap.
En het virus maar muteren...
Dat betekende onzekerheid en improviseren.
Sint besloot een handje te helpen en regelde een mooi cadeau.
Een waar kunstwerk, die litho!
Je hoort hoefgetrappel en gehinnik in de straten…
Bezoekers die gezellig staan te praten...
Het coronabeleid gooide echter roet in het eten.
Steeds andere maatregelen: het comité slaakte moedeloze kreten.
Een afgesloten binnenstad en coronatoegangsbewijzen:
dat waren onmogelijke eisen.
Dus helaas geen paarden tijdens het 750-jarig feest.
Maar kijk eens wat er allemaal wél is geweest!
Een prachtig verlichte gracht.
Dat heeft de inwoners veel vreugde gebracht.
Een vrolijke slinger van kinderen met lichtjes.
Sinterklaas werd warm van zoveel blije gezichtjes.
Een prachtige lasershow op de Lekpoort.
Er werden veel oh’s en ah’s gehoord.
De kermis met alle toeters en bellen
deed de jeugd ernaartoe snellen.
De week werd knallend afgesloten
en velen hebben er van genoten.
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Sint zag de Spaanse griep, pokken, cholera en de pest.
Er was toen nog geen prik of test.
Maar deze oude baas weet: er komen betere tijden.
En dan kunnen de paarden weer op de Voorstraat rijden!
Dus lieve mensen, help elkaar, blijf gezond en houd goede moed.
Dan zien we elkaar in 2022, alles komt goed!
Sinterklaas en zijn Pieten

Aan het einde van het jaar verscheen er een speciaal ontworpen kerstkaart op de website:

Gebruikte foto’s in dit verslag zijn gemaakt door:
Hennie Marks, Marijke Verhoef, Nico van Ganzewinkel, André Bijl, Trude Oorschot en Ellen
Verburg.
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