Vastelaovend
1 Viert u Vastelaovend?
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Echte venlonaren vieren vastelaevend
Vanaf de geboorte meegekregen!

Soms



Van 1965 t/m 1979 maakte ik als accordeonist deel uit van amusementsorkesten, die
optraden tijdens de vastelaovend.
Van 2009 t/m 2015 begeleidde ik Diashantlappenkoor Venlo tijdens de Kôffietuiterie van
de Boérebroélof in De Maaspoort.
In 2016 en 2017 waren mijn echtgenote en ik op vakantie in Albufeira/Portugal.
Waarom?


Nee







Eerst altijd elke dag. Nu na de 60 niet meer.
Ga enkel naar de ouderen zitting van het SOB en het Vastelaovendconcert van
Fortissimo, en bekijk vanaf de parade de optocht.
Ik vier zelf geen vastelaovend meer maar het hoort er hier zeker bij.
Alleen wordt het in de binnenstad in de aanloop iets te overheersend.
Op leeftijd
Vroeger wel, maar nu gaan we het weekeind weg.
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1.1 Vastelaovend valt vroeg. Hoe zorgt u dat u op tijd in de
juiste stemming komt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Af en toe een plaatje draaien
Als je de muziek hoort, kom je al in de Vastelaovend stumming, zit in 't blood, allemaol
gekreege van ôs elders
Ben aangesloten bij VG de Törvers dan gaat het vanzelf!!
Ben altijd in vasteaovend stemming
Ben d'r heel 't jaar veel mee bezig, zingen schrijven van vastelaovesliedjes, lid van Jocus...
stemming is er altijd
Bezoek zittingen
Bezoeken zittingen
Bouwen van een wagen
De algehele gedachtengang van ons gezin, iedereen kijkt hier elk jaar weer naar uit.
Deelnemen aan de activiteiten
Dit jaar geen vastelaovend
Een mix van alles
Eerst naar De Waus!
Feestje met vrienden en bekenden
Gewoon op die dagen de stad in, al die heisa van te voren vind ik niet nodig
Ik ben altijd in de stemming
Ik stort me er gewoon in
Indrinken
Komt vanzelf
L1 kijken
Lid van Vastelaovesgezelsjap
Mee dingen organiseren.
Muziek maken
Naar festiviteiten gaan
Niet (3x)
Niet nodig. zit in de genen
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Niets bijzonders
Nvt
Omroep Venlo kijken
Optreden als solo-accordeonist tijdens diverse vastelaoves-gerelateerde feesten.
Samen met de mensen in verzorgingshuizen vastelaovend liedjes zingen
Voorbereiding optocht en vastelaovesevenementen bezoeken
Wagen bouwen
Zie toelichting

Toelichting





Er zijn vele evenementen, per buurt. Zittingen liedjesavond buutavond, enz.
Hangt van alles af
Heb ik niet nodig
Woon in Velden, dus vier ook Gekke Maondaag...... dan is 'in de stemming komen', niet zo
moeilijk
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1.2 Gaat u alleen tijdens de drie dolle dagen op stap, of
bezoekt u ook voorbals?
50%

(n=115)

45%

45%
40%
35%

30%

30%
25%

17%

20%
15%
8%

10%
5%
0%
Alleen tijdens de drie
dolle dagen

Alleen de voorbals

Zowel de drie dolle
dagen als de voorbals

Weet (nog) niet

Toelichting
Alleen tijdens
de drie dolle
dagen





Van zaterdag tot en met dinsdag en woensdag het huis opruimen en bijkomen
Vroeger ook de voorbals tegenwoordig, gezien de leeftijd en de kosten, niet
meer
Weet ik niet

Alleen de
voorbals



Te beperkte vraag stelling. Gekke Moandaag.

Zowel de drie
dolle dagen als
de voorbals




2 weken met Jocus Prinsekepèl op stap met het dreejspan mee
Ben niet zo'n vierder omdat de dochter dit jaar bij het boere bruiloft
gezelschap zit gaan we naar het boere moos bal en boere bruiloft wat ik nog
nooit gedaan heb
Geen 3 dagen. Alleen de boerenbruiloft en naar de optochten kijken


Weet (nog) niet






Gedeeltelijk,
Elfde van de elfde dit jaar gedaan.
Optocht in ut ven en gekke maondaag Velde.
Jocus joetsaovend.
Zondaag blierick
Maondaag venlo
Werk auk nog in de zorg dus det mot auk gebeure
Wat is Voorbals?
We gaan sowieso 3 dagen, soms wel 4 dagen. Voorbals ligt helemaal aan het
gebeuren, of dat er een bekende ergens prins of adjudant is.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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