Vastelaovend
Over een paar weken is het weer vastelaovend in het Zuiden van het land.

1. Gaat u dit jaar vastelaovend vieren?
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VOlgt dit aan de kantlijn.
Weet nog niet....
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1.1 Waar gaat u dit jaar vastelaovend vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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In Praag h
Resistent + optocht

1.2 Loopt u tijdens de vastelaovond mee met een
(kinder)optocht?
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In Roermond en Maasniel
Er is geen kinderoptocht in Remunj
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1.3 Hoe gaat u dit jaar verkleed met de vastelaovend?
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Met kleren van voorgaand jaar/jaren, namelijk als:





















Alle bij elkaar geraapt...
Carnavalstenue
Clown (2x)
Count
Dame in barokstijl
Dier
Diverse
Diverse uitdossingen
Fantasie
Fantasy
Garde officier
Geen thema,
Lakei
Raad van elf
Ridder
Romein
Rood/geel/groen
Secondante, raadspak
Van alles door elkaar. Het eerste wat ik tegenkom in de kast.
Zomaar iets

Ik ga nog kleren maken en verkleed me als:


Zie ik wanneer ik stof zie!
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Ik ga nog kleren kopen, verkleed me als:







In het roze met bloemen, ik beeld niet echt iets ui
Kleurrijke dame
Markies
Piraat
Tony Marshall
Verrassing

Ik verkleed me als hetzelfde als de rest van de groep, namelijk als:






Iedere dag iets anders
Lid van raad van 11
Vastelaovesgroep de Fobmötse
Voetballer
Werkgroep Jeugd

1.4 Wat doet u op Aswoensdag?
(Leesinstructie: Aswoensdag is de dag na de vastelaovend en
van vroeger uit de start van de vastenperiode meerdere
antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:














Ben nog .in Praag
Bijkomen, huis schoonmaken. buurthuis opruimen
De boel opruimen
De dingen van de dag weer oppakken
Duiken
Huis poetsen
Huishoudelijk werk
Luieren
Op vakantie
Opruimen
Opruimen en bijkomen en nagenieten
Opruimen voor de verening.
Poetsen (2x)
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Vakantie

1.5 Vastelaovend is voor mij geslaagd als..












































Alle dagen goede sfeer met vrienden
Als alle dagen goed en rustig verlopen zijn met veel plezier en lol
Als alles goed verlopen is.
Als er veel lol en plezier is
Als het een gezellig feest is
Als het weer goed is niet te koud
Als iedereen plezier heeft. Zonder vandalisme.
Als ik me lekker rustig een pilsje kan drinken en wat kan ouwe hoeren met de vriendengroep
Als ik plezier heb gehad
Als ik plezier heb gehad en de rest van de carnavalsvierders ook
Als ik samen met vrienden in de stad naar de roerkade en Bacchusverzoepe kan gaan
Als we met hele gezin pret hebben gehad
De muziek goed is
De sfeer goed is en ik me onder gezellige mensen bevind
Dit vredige gezellige dagen worden voor iedereen
Droog weer.
Een prachtige tijd heb gehad!
Er een aantal kritische noten in de optocht zitten
Geen ruzie niet te veel dronken mensen .
Een grote saamhorigheid dan is de carnaval geslaagd .
Gelachen met al mijn vrienden
Gezellig beginnen en gezellig afsluiten
Gezellig met ons vriendengroepje lol en plezier hebben . Samen lachen,drinken en eten en
kletsen met een ieder die je tegen komt.
Gezellig met vrienden, en oude bekenden, die je maar zo af en toe ziet. Lekker ontspannen
kletsen, dansen, en een paar drankjes.
Gezelligheid
Gezelligheid en vooral goed weer
Gezellligheid en goed weer, zonder vernielingen en geweld.
Goed geamuseerd heb
Het een lekker weertje is geweest, en hierdoor alle festiviteiten goed door zijn kunnen gaan
Het een leuk feest was waarop ik met tevredenheid kan terugkijken.
Het gezellig is
Het gezellig is en een voldaan ontspannen gevoel heb achteraf
Het gezellig is en goed weer is!
Het gezellig was
Het goed weer is om buiten met veel mensen dit feest te vieren.
Het leuk en gezellig is geweest
Het weer goed is
Het weer meezit.
Iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Goed gelachen samen. Veel lol gehad.
Iedereen in harmonie feest viert
Iedereen met elkaar plezier heeft
Iedereen veilig en wel verder kan met werken nadien.
Iedereen zich amuseert en alle ongerein veel plezier hebben.
Ik een boel lol heb en me lekker kan uitleven in dans en zang
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Ik een leuke dag heb gehad, met muziek en dansen met gezellige mensen
Ik het gezellig heb gehad
Ik niet meer aan de ernst van alledag die dagen gedacht heb. Als ik totaal andere onnozele
prioriteiten heb nageleefd, of niet.
Ik op Aswoensdag kan zeggen 'zo, det waas weer eine sjone!'
Ik samen met anderen plezier heb kunnen maken
Ik veel kan lachen en ouwehoeren
Indien ik mooie vrouwen ontmoet en een interessant contact met ze heb.
Mijn vrouw en kinderen het ook leuk hebben gevonden
Niet te koud is en niet regent
Plezier beleven en er geen ongewenste zaken plaatsvinden
Slaagt altijd. dat ligt aan mezelf.
T mooi weer is, gezellige sfeer met jong en oud, leuke gesprekken, genieten van t Sjpeel,
vasteloavesontbijt met buren en kinderen
We er samen een mooi feest van hebben gemaakt.

1.6 Waarom viert u geen vastelaovend?
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Alleen de optocht kijken is leuk
Ben het ontwend
Elders
Geen zin meer in.
Hartoperatie echtgenoot
Het alcohol gebruik en hoe mensen met elkaar omgaan
Het is allemaal veel te duur geworden
Ik heb een hekel aan de dronken mensen en de handtastelijke mannen.
Ik heb het lang gedaan maar mijn partner geeft er niets om
Ik hou niet van Carnaval
Ik hou niet van mensenmassa's
Klotemuziek
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Komt niet overeen met mijn geloof
Te druk en te duur
Te druk voor mij
Vind er niets meer aan.
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