Vastelaovend
De tijd van de vastelaovend is weer aangebroken de eerste prinsen zijn of worden binnenkort
uitgeroepen.

1. Gaat u dit jaar vastelaovend vieren?

(n=203)

60%
48%

50%
40%

36%

30%
20%

16%

10%
0%
Ja

Nee

Weet (nog) niet

1.1 Waarom gaat u geen vastelaovend vieren?
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Andere reden, namelijk:




Andere activiteiten vind ik leuker
Ben niet meer gemotiveerd
Dat is mij te druk en te lawaairig
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Door lichamelijke klachten
Fysiek niet mogelijk
HEB HET WEL ALLEMAAL GEZIEN EN OOK TE DUUR
Ik ben ziek
Ik heb altijd graag vasteloavend gevierd, maar heb de laatstwe jaren geen zin meer.
Interesse is voorbij
Kom uit het Westen
Met wie? veel te duur consumptie word onbetaalbaar
Slecht ter been
Sparen om later op vakantie te kunnen gaan
Stedentrip
Te druk
Vind de sfeer niet leuk meer
Vind het feest een zwak aftreksel van wat het ooit was; een gezellig feest van het volk en niet
een geregeld feest voor het volk!
We vinden het niet meer leuk.
Werken in buitenland
Ziek
Ziekte
Ziekte van mijn ouders
Ziekte, kan niet tegen straling
Zit in de ww geen geld dus!!!

2. Maak de volgende zin af: De vastelaovend is voor mij geslaagd als…
(31% = weet niet, n = 202)
 .. de optochten het droog houden en de deelnemers beloond worden voor al hun moeite met
een mooi zonnetje...
 ...iedereen in mijn carnavalsvereniging zich super geamuseerd heeft!
 ...ik van de straatcarnaval kan genieten en af en toe in een kroegje een hapje en drankje voor de
inwendige mens samen met mijn partner
 Alles rustig verloopt
 Alles rustig verloopt en dat de carnavalvierders veel plezier mogen hebben
 Alles rustig verloopt zonder ruzies in cafees
 Alles rustig verloopt, en de mensen die hiervoor een passie hebben ook tevreden terug op
kunnen kijken.
 Alles vredig is verlopen en de massa zich goed gedraagt.
 Als alleboel is opgeruimd , en niet alles op straat gegooid is
 Als de carnavalsvierders er een gezellig en 'Sjpassieg' feest van hebben gemaakt, zoals wij dat
vroeger ook hebben meegemaakt !!
 Als de feestavonden een goed kanaval programmabieden en de dagen in alle rust maar feestelijk
verlopen.
 Als de kinderoptocht droog verloopt
 Als een sfeer en uitbundigheid samen positief zijn ingevuld.
 Als er geen rotzooi is getrapt en geen varkensstal is achter gelaten op straat.
 Als er geen vrouwen worden lastig gevallen en er geen vandalisme plaats vindt.
 Als er plezier is gemaakt zonder uitspattingen.
Dat men ook het askruisje ziet als afsluiting van de vasteloavend
 Als het gezellig is geweest
 Als het gezellig is in het centrum en de wijken
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Als het gezellig is zonder ruzies
Als het klone trekke op dinsdag weer als vanouds zou zijn
Als het kloone konkoer weer terug komt in Kerkrade is alles weg.
Als het mooie weer is
Als het niet te veel overlast bezorgd
Als hij om is
Als ik het gezellig vond, en geen rotzooi heb meegemaakt
Als ik met de juiste mensen opstap ben.
Als ik op maandag de grote optocht heb gezien en erna nog een drankje en een dansje heb
gedaan in de rodahal
Als ik veel heb kunnen dansen en springen.
Als je plezier hebt
Als overal de Wi-Fi uit is
Als t word afgeschaft
Anderen zich geweldig amuseren.
De eerstehulpposten van de ziekenhuizen minder te doen hebben dan voorgaande jaren.
De geluidsvolumes beperkt zijn, waardoor gezellig vasteloavend vieren weer gezellig word.
De mensen vrolijk blijven en feest vieren zonder ruzies.
Tegenwoordig kunnen mensen steeds minder hebben dat was voor mij de rede om een paar jaar
geen carnaval meer te vieren maar nu gaan we alleen nog maar naar de Rodahal.
De mensen zich amuseren
DE MENSEN ZICH AMUSEREN EN DE SFEER IN ZIJN TOTALITEIT GOED IS.
De optocht mooi en gezellig is. dinsdag de markt goed gevuld is en er een gezellige sfeer is.
De optochten met droog weer kunnen trekken met eventueel een waterig zonnetje..................
De sfeer goed is
De straatcarnaval weer zoals vroeger van de grond komt en er meer Kerkraadse carnavalsmuziek
gedraaid wordt die iedereen kan meezingen
De vasteloavond wordt gevierd zoals hij bedoeld is.
De vierders zich hebben geamuseerd en er geen ongelukken zijn geweest.
Deze wordt afgeschaft
Die onzin afgeschaft wordt
Dit feest in broederschap en gezelligheid plaatsvindt
Een bont gezelschap smaakvol verklede carnavalisten door de straten trekken, de optocht
succesvol is en het alcoholverbruik geen overhand heeft.
Er een andere Raad van Elf komt!!
Er een goede sfeer is, met mooie (en oude) Kerkraadse en Keulse liedjes, geen ongeregeldheden,
een mooie kleurrijke optocht, en dan ook nog een stralend zonnetje :)
Er een leuke optochten zijn met niet teveel gaten
Er geen bier wordt gedronken.
Er geen gekke dingen gebeuren!!
Er geen geweldilicten plaats vinden
Er geen incidenten zijn
Er geen nare dingen gebeuren.
Er geen vernielingen zijn aangericht en geen dronkaards Door de Straten lopen en iedereen lastig
vallen.
Er gezellig, authentiek gevierd wordt met zoveel mogelijk sjun Kirchroädsjer sjlajere
Er weer eens veel karnavalsmuziek gedraaid zou worden
Er weer gewoon kloonetrekke is zonder dat er sprake is van een festivalterrein en optredens van
niet kerkraadse artiesten,
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Goede muziek en gezellige sfeer in ons Kerkrade samdn met vrienden
Hat weer goed is en geen gekke dingen gebeuren.
Het een weekend van plezier, en mooi weer is, en de optochten goed verlopen, met veel publiek
Het 'klonetrekke i Kirchroa' weer op de originele spontane manier gevierd kan worden en de
Kirchröadsjer klone met de sjpaskapelle maar zonder televisie-uitzending, na jaren weer op hun
eigen marktplein terecht kunnen.
Het alle dagen gezellig is geweest.
Het gezellig en leuk verloopt
Het gezellig in Kerkrade is
Het gezellig is en de optochten, waar ik meeloop, niet verregenen.
Het gezellig is met veel spontane muziek
Het gezellig is.
Het gezellig verloopt zonder veel problemen, dat iedereen ervan genieten kan. Betaalbaar blijft.
Het leuk en gezellig was en rustig verloopt
Het mooi weer is en ik de optocht kan kijken.
Het mooi weer is met de optocht
Het niet regent en er geen vervelende dingen gebeuren
Het tijdens de optochten drrog weer is.
Het veilig is
Het veilig is maar t wel op de juiste mensen is gericht. Groepen met alcohol en hockeysticks mag
wel in rodahal. Een pak vruchtensap voor je kindje die geen prik mag wordt over gevallen. En
bovendien gezelligheid met niet te dure prijzen
Het volksfeest zonder incidenten verloopt en op dinsdag dat de mensen weer op een normale
manier de Markt op mogen, zonder de poespas van hekwerker en beveiligers.
Het voor iedereen een mooi en leuk feest is.
Het vredevol en gezellig is verlopen.
Het weer goed is
Het weer goed is, de optocht goed verloopt het 'nieuwe' Klonetrekke een succes wordt.
Het weer mee zit, als het gezellig is en als de optocht in Kerkrade centrum niet tot 18.00 uur
duurt.
Hij gezellig is en er geen raddraaiers zijn.
Hij in de toekomst niet door gaat.
Hoeft niet groots maar moet gezellig zijn.
Ie ongemerkt aan mij voorbij gaat.
Iedereen die het wilde vieren plezier heeft gehad en als er geen nare zaken zijn gebeurd tijdens
het vastelaovond.
Iedereen in mijn gezin plezier heeft
Iedereen zich amusseert en er geen agressie en vandalisme geweest is
Iedereen zich goed vermaakt en er weinig rotzooi wordt uitgehaald. En ikzelf tussen het werk
door leuke foto's kan maken van optochten.
Iedereen zich weer heeft geamuseerd en uitwassen 'uitblijven'.
Iedreen plezier heeft, goed weer, optochten gaan kijken,
Schitterende costuums bewonderen, en je ziet iedereen
Vrolijk zijn, maar vooral kom je heel veel bekende tegen, die je door het jaar heen niet ziet, enne
sjunne vateloavend.
Ik in een ontspannen sfeer vasteloavend heb kunnen vieren iedereen plezier heeft gehad
Ik actief mee kan doen
Ik allemaal leuke mensen op zoek.
Ik alweer een jaar als Aintseljenger met de grote optocht heb mee gelopen,en hem helemaal heb
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uitgelopen.
Ik de optocht in Kerkrade heb gelopen.
Ik een gezellige dag heb gehad met mijn gezin en vrienden
Ik een gezellige tijd heb gehad met vrienden en familie.
Ik er niet heen hoef.
Ik er zo min mogelijk last van heb.
Ik gun ieder zijn plezier, maar niet ten koste van anderen.
Ik even rustiger oorden opzoek en even geen nl gezeur hoor!beter geen nl om me heen , heeft
niks met kerkrade te doen want kerkrade heb ik doch wel mijn hats! ook al woon ik in buurt van
terwinselen h, baan
Ik geef niets om vastelaovend
Ik gezellig3 mens3n om me heen heb
Ik het gezellig heb gehad
Ik kerkraadse muziek kan horen.Ik me niet meer hoef te ergeren omdat ze van ons kloonetrekken
een commercieel feest proberen te maken .Zou nog eens graag ouderwets van cafe naar cafe
trekken zonder afgesloten markt en optredens waar niemand op te wachten staat.Hele
gezelligheid is eruit.
Ik me leuk kan verkleden en schminken
Ik me met de groep goed geamuseerd heb zonder problemen.
Ik met vrienden en bekenden een vrolijk en jemütlich feestje heb gevierd.
Ik met vrienden samen spjass had
Ik mij op een ontspannen manier heb geamuseerd
Ik mij vermaakt heb en er geen ruzie is geweest.
Ik naar een leuke zietsong ben geweest.
Ik rust heb
Ik veel heb kunnen lachen
Ik vier geen carnaval
Ik vier geen vastelaovend meer, het is lang niet meer zo leuk en gezellig, als 10 jaar geleden.
Ik zondag de optocht in west, maandag de grote in het centrum en dinsdag het klonentrekken
met een beetje droog weer heb gehad.
In de wijken als van oudsher het klonetrekken weer terug komt.
Is altijd leuk als het weer maar goed is
Men dit op gepaste wijze zonder overlast voor anderen viert.
Mooi weer zodat het buiten plaatsvindt.
N.v.t.
Nvt (2x)
Plezier met vrienden
Redelijke weersomstandigheden. Geen ernstige dingen gebeuren
T voorbij is
We leuke optochten en aansluitend gezellige middagen/avonden hebben in de kroegen.
We met de hele carnavalsgroep er een paar gezellige dagen van hebben gemaakt: van
Vetdonnesjdiegzietsóng en Blauw Sjuut via de kinderoptocht en de optocht in West tot de
jroeësse tsóg en het klonetrekken!
We normaal doen en binnen de perken blijven. Nu duurt die onzin van 11-11 tot aan Pasen.
We samen thuis de tv opzetten en een paar pilsjes drinken als we naar de verschillende
programma's kijken.
Weer de oude plaatselijke carnavals liederen gespeeld worden inplaats van boem ,boem...etc
Wij weer bekende zien en ouderwets meezingen met onze CARNAVALS LIEDJES
Zo min mogelijk mensen ziek worden tijdens carnaval vieren.
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