Vastelaovend
Vastelaovend wordt steeds groter gevierd. Vroeger trokken carnavalsvierders van kroeg naar
kroeg nu komen ze samen op een locatie zoals ’t Raodhoes in Blerick of ’t Witte Hoés in
Tegelen. Of op een evenement zoals bijvoorbeeld de Boétegewoeéne Boétezitting in Venlo.

1. Gaat u dit jaar vastelaovend vieren?
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Doe het rustig aan: een keer naar een zitting en een keer buurtcafé
Enkele zittingen optocht kijken Boerebroelof
Heel klein beetje. Zaterdag de 'blauwe neuzen' en verder niet.
Maar niet in Venlo, Tegelen of Blerick
Als ik niet hoeft te werken.
De leeftijd gaat meetellen en voor ouderen is er in de kroegen niet veel meer te
zoeken jammer jammer
Gezein mijn leeftijd wordt de kans om bekenden te ontmoeten steeds kleiner. En dat is
toch ook een van de charmes.
Ik ben niet zo piepjong meer en ik heb geen zin meer om zoveel kou te lijden. Er zijn
vele jaren geweest dat ik zei: de vastelaovend gaat niet door als ik er niet bij ben. De
aller aller eerste keer (en daar verschil ik met de heer Sef Derkx mee) was ik bij de
Boetegewoene Boetezitting. Ik (wij) waren bij de eerste Blauwe Zaoterdaag, maar ook
bij de eerste Hofbal. En `s morgens vroeg al bij de uitzending van de Stadsomroep.
Wellicht naar de optocht en korte tijd nadien. `s Avonds in ieder geval niet vanwege de
ongewenste uitspattingen.
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1.1 Waarom gaat u geen vastelaovend vieren?
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Ben er niet mee opgegroeid
Geen zin meer om actief mee te doen
Gekke maandag in grubbenvorst
Herstel van ziekte
Het bier is te duur, kan dit niet meer betalen.
Het is te groot aanwezig en te vaak in het jaar. Vooral in het winkelcentrum van Venlo
Is me te druk. Ik ben 74
Kunnen niet meer tegen drukte
Te kolossaal
Te veel drukte / lawaai en zattigheid
Ziek
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Maak de volgende zin af:

2. De vastelaovend is voor mij geslaagd als…
(22% = weet niet, n = 145)
 ... het gezellig was met goed weer en zeker geen regen!
 't gezellig is
 't tot aswoensdaag is good gegaon
 Alles ordelijk verloopt
 Alles zonder incidenten verloopt. Bier in glas
 Als alles verloopt zonder ongelukken en vechtpartijen.
 Als alles zonder problemen (agressie) verloopt.
 Als er niets ergs gebeurd is in de stad.
 Als er veel samen gezongen wordt. Als er ook een locatie beschikbaar komt voor het vieren van
vastelaovend voor de jeugd van 14-16 jaar.
 Als het allemaal ordelijk verloopt,en er niet zoveel gedronken wordt doo de jeugd.
 Als het geweldloos en vredig verloopt
 Als het gezellig is
 Als het minder georganiseerd is en ik veel mensen met de juiste instelling heb getroffen.
 Als hij zonder al te veel incidenten verlopen is
 Als ie weer voorbij is!
 Als iedere carnavalsvierder het na de zin heeft gehad en er geen gekke dingen gebeuren.
 Als iedereen ongeacht afkomst MET elkaar flauwekul maakt
 Als ik 3/4 dagen met plezier heb kunnen feesten. Met diverse vriendengroepen op diverse
locaties in de gemeente.
 Als ik er niet aan mee hoef tedoen
 Als ik me goed geamuseerd heb,als de sfeer keigood is en we schitterend weer hebben.
 Als ik mij heb geamuseerd
 Als ik terug kan kijken op een aantal creatieve geslaagde momenten van mezelf.
 Als mensen lekker SAMEN genieten van het feest en iedereen gezellig met elkaar omgaat.
 Andere mensen er veel plezier aan beleven en er geen ruzie, geweld of drankgewonden raken.
 As weej in de ganse stad hebbe genaoten van velose vastelaovend meziekðŸ‘•
 Ben 83 dus doe niet meer mee
 De boerebroelof is aafgeloupe.
 De geest van samen vieren uitgedragen wordt.
 De optocht door gaat
 De sfeer goed is, live-bands en joekskapellen spelen.
 De spontaniteit terug komt. Er is tegenwoordig zoveel gepland.
 Degenen die vastelaovund vieren zich deze drie dagen (of 5) geweldig hebben geamuseerd
 Deze rustig zonder akelige incidenten verloopt
 Doe niet mee.
 Er een leuke optocht is en het weer ook meespeelt.
 Er eens een keer geen rotzooi en vernielingen voor de rest van de bevolking achterblijven
 Er geen ernstige incidenten voorkomen
 Er geen negatieve incidenten zijn geweest.
 Er geen problemen of aanslagen plaats vinden
 Er geen rottigheid is geweest, maar normaliter gaat de Venlonaer goed met elkaar om met
vastelaovend
 Er geen rotzooi geweest is en een week niet genolt wordt

3









































Er geen rotzooi komt er er niet te betuttelend wordt opgetreden. De gemeente maal
Kat geen carnaval dat zijn de mensen
Er geen ruzie en vechtpartijen zijn
Er geen ruzie is geweest en alle geplande dingen door de verenigingen goed en rustig zijn
verlopen!
Er niet zo veel nep carnavals muziek wordt gedraait, het feest veel vroeger begint en niet vooral
's avonds laat.
Geen gewonden/doden zijn gevallen
Gezellig
Gezellig heb gehad met de andere vastelaovend gasten en aanwezige mensen
Gezelligheid, Lol en Plezeer
Het aangenaam weer is en er geen ernstige dingen gebeuren.
Het bij de 11e van de 11e begind
Het een feest voor iedereen is en zonder wanklank is verlopen.
Het een feest wordt voor jong en oud. Een feest van verbinden om zo deze traditie in ere te
houden.
Het een gezellige vastelaovend is zonder incidenten
Het feest zich zonder incidenten heeft afgespeeld en eenieder plezier heeft
Het gezellig druk is en er niet van te voren polsbandjes etc gekocht moeten worden om ergens
binnen te komen
Het gezellig is en goed weer.
Het gezellig is zonder (drank) problemen
Het goed weer is
Het goed weer is en iedereen in goede stemming. De Vastelaovend in Venlo is niet te evenaren.
De saamhorigheid is groot tussen jong en oud.
Het goed weer is om buiten op straat te vieren
Het met veel vrienden is.
Het niet overal super druk is
Het rustig (zonder ruzies of dergelijk) verloopt; het gezellig is
Het weer en meer een feest is van 'alle' mensen. En dan een feest van lol en plezeer, zonder
negativisme.
Het weer goed is
Het zonder incidenten verloopt.
Hij met zo weinig mogelijk problemen plaatsvindt, weinig overlast alcohol, vandalisme, ruzie enz.
Ieder venlonaar een geweldig festein heeft beleefd zonder
ongeregeldheden .
Iedereen eens heel aardig is voor de ander.
Iedereen er met z'n allen een grandioos feest van heeft gemaakt.
Iedereen het heel gezellig heeft gehad, zonder incidenten.
Iedereen plezier heeft en iedereen in zijn eigen waarde gelaten wordt.
Iedereen plezier heeft, het zonnetje schijnt, geen agressie
Iedereen plezier heeft.
Iedereen samen plezier kan maken, jong en oud, mooie liedjes worden gezongen, mooie optocht
kunt kijken, je even de 'last' van alledag kunt vergeten. Ongeacht of je er zelf deel van uit maakt
of niet.
Iedereen zich geweldig geamuseerd heeft en er geen opstootjes of ongelukken gebeurd zijn.
Ik een gezellig avond heb gehad met vrienden
Ik een paar gezellige dagen heb gehad met vrienden, bekenden en onbekenden.
Ik houd van buitencarnaval. Geslaagd wanneer het feest verbroederend werkt.
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Ik kan uitgaan met een aardig stel mensen, hoeven geen venlonaren te zijn,die zijn mij te
hollands
Ik lekker op vakantie ben geweest zonder er iets van mee te krijgen.
Ik me op mijn eigen wijze fijn heb kunnen amuseren. Het liefste met mijn (schoon-)kinderen en
kleinkinderen.
Ik mee kon doen zonder ergernissen
Ik meej geamuseerd heb en kleug heb gehad
Ik met bekenden en onbekenden een leuke tijd heb.
Ik met vrienden en bekenden een leuke tijd heb. Met Venlose vastelaovesmuziek en in een
gezellige kroeg.
Ik met vrienden en bekenden een pilsje kan drinkende een fijne kroeg met goede muziek
Ik met vrienden totaal verkleed van kroeg naar kroeg trek en Venlose liedjes hoor!
Ik mret een paar vrienden / vriendinnen naar de optocht heb kunnen kijken en een uurtje in de
kroeg ben geweest. Het leukste vind ik om gezellig bij een dierbare vriendin van mij, ons
geschminkt te worden aan de keukentafel als het hele huis vol is daar. Met een stukje vlaai en
een jaigemaister. Traditie en veel plezier. Wellicht nog meer plezier daar onder het sminken dan
buiten op straat / in de kroeg !!!!
Ik nao dees daag oetgeteld bin!
Ik op aswoensdag lees dat de vasteloavend zonder incidenten is verlopenog. Geeve
baldadigheid, geen geweld en ik een top tijd achter de rug heb
Ik plezier heb
Ik samen met vrienden en familie weer een gezellige week (zonder calamiteiten) heb mogen
beleven.
Ik veel bekende mensen zie, en dan gezellig slap ouwehoeren, dat is Vastelaovend..
Ik veel vrienden en bekenden ontmoet.
Ik vrienden heb ontmoet die ik uit het oog verloren ben
Ik zes dagen lang feest heb gevierd.
Ik zou het niet weten als u het mij vraagd.
Jong en ald, riek en erm, samen viere en ff de boel de boel kenne laote. Authenticiteit behouden
blijft, dus niet commercieel uitbuiten.
Kinderen en kleinkinderen zich goed hebben geamuseerd.
Met mijn vrienden en familie samen feest kan vieren. De spontane en overwachte moment
maken het nog toffer. De sfeer is de stad is altijd goed
Plezier met anderen en eventjes de zorgen vergeten
T gezellig is zonder ruzie. En wij met ons groepje een leuke optocht mogen beleven
T lekker sunke lekker windje lekkerweerke is geweest
Veel lol, plezier en gezelligheid.
Veel plezier heb gehad.
We gezellig met vrinde en onbekenden schaele wazel verkoupe mit un klepke in de hand. Als we
geen last hebben gehad van ruzies of geweld.
We met vrienden hebben genoten en het weer meewerkt.
We na afloop kunnen zeggen dat het weer ouderwets gezellig en zonder rottigheid verlopen is.
We veel plezier hebben gehad in een leuke sfeer.
Ze eerst eens de Drankprijzen gaan verlagen
Zie vraag 3.1. ik geef niets om vasteloavend.
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