Elfde van de elfde
Op 11 november opent het carnavalsseizoen, deze dag wordt de 'Elfde van de elfde'
genoemd.

1 Viert u dit jaar de 'Elfde van de elfde'?'
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1e Keer. Omdat het op een zaterdag is
Dé start van het vastelaovesseizoen in Venlo, vastelaovesstad nummer 1! Wanneer ik er
niet bij ben, gaat het feest niet door!
Gezellig hoort er ieder jaar bij
Ik was ook bij de eerste boetezitting,die volgens mij nog niet eens een naam had en je liep
die morgen voor Jan L. verkleed door de stad op de 11 v,d, 11 de. Er waren volgens mij
niet meer dan 30-40 mensen in de miezelregen en natte sneeuw. WATERKALT WAAS UT.
Het preciese jaar weet ik niet meer,maar er zullen best wel reacties komen op mijn
schrijven.
Wee vieren altijd vastelaovend.









Door werk verhinderd, anders waren we erbij geweest.
Ik ben zo vroeg nog niet in carnavalsstemming.
Ik heb helemaal niets met carnaval.
In Februari wel.
Niet meer mogelijk om gezondheidsredenen
Nog nooit gedaan
Nooit gevierd. Is voor mij nog geen carnaval. Dit vind ik ook vzn het zgn. Halfvasten.




Nee

1

De 'Elfde van de elfde' valt dit jaar op zaterdag, voor veel mensen een vrije dag.

2 Heeft het feit dat de 'Elfde van de elfde' dit jaar in het
weekend valt invloed op hoe en of u het viert?'
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Anders, namelijk:



Houd er normaal gesproken geen rekening mee, maar wie weet dit jaar eens gaan proeven
mijn verjaardag, dus elk jaar wel-of niet kunnen inpassen!

Toelichting
Nee, het heeft geen invloed




Totaal geen invloed. Heb er altijd vrije dag voor opgenomen!
Vier het niet

2

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 'De 'Elfde van de elfde' moet een vaste feestdag worden in
Limburg vanwege de start van het nieuwe carnavalsseizoen''
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Als het Suikerfeest e.d zorgt voor vrij van school etc.is het in het belang van de
inwoners van Limburg dat dit gebeurt.Met name onze cultuur en identiteit mag
nooit verloren gaan.
Vastelaovend is cultuur, traditie, een kwestie van "in de genen zitten". Factoren
die we (toren)hoog in het vaandel moeten houden!

Mee eens



Vind dit prima voor de liefhebber, maar ik doe niet mee.

Neutraal



Soms vraag je je af of er in Venlo nog gewerkt wordt

Mee oneens



Erg overdreven. Daarbij zijn er genoeg inwoners die helemaal geen carnaval meer
vieren of ooit gevierd hebben.
Nee, niet nodig. Er zijn ook genoeg mensen die niks om vastelaovend geven
We hebben feest en feestdagen meer dan genoeg.
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11 november is oorspronkelijk de datum van het St. Maartensfeest. I vind het erg
jammer dat er elk jaar met de datum van dit feest wordt geschoven vanwege de
11de van de 11de
1weekje carnaval is genoeg.

3

In Venlo wordt de opening van het carnavalsseizoen sinds enkele jaren gevierd met een
evenement in de open lucht.

4 Denkt u dat Venlo binnen 10 jaar kan concurreren met
groots opgezette evenementen in onder andere Keulen en
Maastricht?
60%
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Misschien 


Nee








Dan moet er wel voor gezorgd worden dat evenementen een échte toegevoegde
waarde hebben voor de stad en de mensen. Een evenement zoals de kermis in
Keulen heeft ontzettend veel sfeer en beleving. De kermis bij ons daarentegen totaal
niet. Dit is een voorbeeld maar zo zijn er nog meer evenementen.
Hebben we reeds: Venloop en BB-zitting.
Venlo concurreert reeds met de zogenaamde hochbürgen des carnavals. Maastricht
wordt steeds meer platvloers door invloeden van buitenaf (lees vreemd volk) met
name door studenten die geen enkele binding hebben met " Vastelaovend".
Hoef niet laat het klein
Moet dat dan ? Laat anderen een keer nummer 1 zijn. Venlo is verreweg de “numero
uno” van de Boerebroelof !!!!
Waarom zou dit een streven moeten zijn??? Hou het liever kleinschalig en Venloos!!
Daar zijn we gewoon te klein voor.
De duitse karneval is veel meer op de politiek gericht als in Nederland, de wagens
zijn veel groter en er wordt sinds jaar en dag veel meer snoep en bloemen gestrooid
daarnaast heeft bijna elke keulse wijk zijn eigen karnevals vereniging en zijn er veel
meer schouwburgen waar grote evenementen zijn. Tevens wordt deze ook op de
nationale televisie en op de duitse rtl uitgezonden. Al dat zie ik hier niet gebeuren.
Dit is weer een gemaakt feest en leeft alleen van de carnavalsverenigingen. Toevallig
valt het nu op een zaterdag en als het weer slecht is komt het hier niet van de grond.
Dit moet ook niet daar dit een stuk van Venlo is ze kunnen wel iets aan gaan met alle
carnavals verenigingen in de gemeente zodat ook die erbij betrokken raken
net als met de opsteker.
En dat hoeft ook niet, kleinschalig is fijner
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Weet niet







Het gemeente bestuur van Venlo en haar ambtenaren, geven mij niet dat
vertrouwen, om iets groots in Venlo te organiseren.
Ze hebben helemaal niets geleerd van de financiële blunders, die ze gemaakt
hebben in het verleden.
Het bestuur en hun ambtenaren zouden zich diep moeten schamen over het
gevoerde financiële beleid.
De rekeningen van de verliezen, komen altijd bij de inwoners van Venlo terecht.
Hoeft ook niet, hou het maar kleinschalig, veel leuker!!!
Ik mag dan wel hopen dat het buiten het winkelgebied wordt gehouden. Winkeliers
hebben zo'n dag aanzienlijk minder inkomsten.
Is ook niet nodig. Hou het kleinschalig
Moet venlo ook niet willen, moet een feest voor de stadsmensen zijn en niet voor
"het hele land"
Moeten we ook niet willen, als het een prominent evenement in Limburg wordt is
voldoende
Nee, Keulen en Maastricht is van een andere orde. Laat Venlo zijn eigen
vastelaovend koesteren. Het is een geweldig feest. Verander ook in godsnaam de
vastelaoves zaoterdaag...... Stop die Joekstrein, of hoe heet dat ding.... Al die
vervelende zatte Zuid Limburgers. Laat ze lekker naar Maastricht, Heerlen, Sittard of
Roermond gaan.
Niet relevant en niet het doel om 11 v 11 in Venlo te organisere
Te klein. Maastricht meerdere pleinen en betere horica.
Vraag is of men dat überhaupt wil! Niet alle grootschaligheid is goed of beter.
Waarom zou je dat willen?
Waarschijnlijk overal wat minder in de loop der jaren.
Is deze concurrentie zo belangrijk?
Moeilijk te bepalen gezien de beperkte ruimte die er is bij het stadhuis. Uitbreiding is
niet mogelijk. Ditt evenement groeit door de jaren heen erg langzaam!
Moet dit dan? Ga toch geen concurrentie aan.
Moeten we dit willen. Ik denk het niet. laat het dit gezellige karakter behouden
Zie nut er niet van in, houdt het gewoon klein gezellig!
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