Carnaval

1. Ga je carnaval vieren?
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1 dag
Alleen Boerenbruiloft als lid muziekkapel.
Niet enthousiast, maar het orkest waarin ik speel doe mee, en dan doe ik ook mee.
Moet alle dagen eerst werken in restaurant
Ga wel optocht kijken.
Geen geld
Gezondheid
In het verleden hebben wij genoeg carnaval gevierd maar zo intensief als toe kan niet
meer
Lekker op vakantie
Vanwege vergevorderde zwangerschap
We kijken alleen de optocht.
Werken op zaterdag en vakantie vanaf zondag
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2. Heb je ooit meegedaan aan de
carnavalsoptocht?
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Als lid van harmonie.
Bij gevolg boeren bruiloft
Dat is denk ik wel 30 jaar geleden
Heel lang geleden met de buurtvereniging
Jaren geleden met jongerencentrum `t Kot
Maar niet in Aarle Rixtel, wel in Helmond met bewoners van mijn werk.
Maar niet in Laarbeek
Met 25 jarig bestaan van volleybalver. BEDOVO en met het Sint Leonardus gilde omdat toen
een gilde broeder prins carnaval was.
Met de Harmonie St Cecelia
Toen ik klein was
Wij doen al verschillende jaren met de buurt mee met de optocht van Mariahout/Lieshout.
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Dit jaar mogen er aan de carnavalsoptocht in Beek en Donk geen buitendorpse
groepen deelnemen. Dit i.v.m. (mogelijke) herrie, drankgebruik, etc..

3. Wat vindt u van deze maatregel?
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Toelichting
1 Als de wagens van Beek en Donk zich dan ook aan de regels houden in andere plaatsen, zou ik dat
zeer toe juichen.
1 Er werd de laatste jaren te veel alcohol gedronken en veel te veel lawaai geproduceert door de
groepen die niet uit Beek en Donk kwamen.
1 Het is ook een dorps gebeuren en ik zou dan ook op het Laarbeekse richten. De rest is vaak toch
herrie of aangekochte pracht en praal zonder boodschap. Ik vind vaak een pakkende tekst het beste.
1 Ik heb begrepen dat ze de veroorzakers al meerdere keren de kans hebben gegeven zich aan te
passen. Ze hebben dat niet gedaan, dus goede actie van de Teugelders.
1 Komt er eindelijk eens een eind aan die verschrikkelijke herrie. Bovendien werd er vooral op die
wagens door jongeren veel alcohol gedronken.
1 Normaal moet ieder zich aan allerlei regels houden oa. geluid maar met carnaval is het een
gigantische herrie wat niets met carnaval van doen heeft.
1 Vorig jaar waren er idd wagens die qua geluid ver over de norm gingen, waarop een BBQ stond en
voldoende drank om de hele buurt vrij te houden
2 Dezelfde eisen moeten ook voor binnendorperse groepen gelden.
2 Het is een plaatselijke aangelegenheid
2 Laat ze maar herrie maken in eigen stad of dorp. een goed besluit genomen.
3 Beetje jammer voor de groepen die wel een serieuze"wagen hebben voor deelname, die herriegroepen hoeven van mij ook niet."
3 En Beek en Donkenaren mogen wel herrie maken en drank op de kar hebben???? ik ben het wel
eens dat het geen drankMISbruik moet zijn. En sommige wagens maken idd te veel lawaai, maar
contrleer dit dan met een Db-meter en neem hierop maatregelen.
3 Er mogen andere groepen uit regionale plaatsen meedoen maar geen overlast veroorzaken.
Veroorzaken ze overlast meteen verwijderen dan blijven alle gezellige groepen over.
3 Wat een gezever om niks allemaal, vroeger was het nog gezellig, toen kon alles.
4 De strozakken uit Beek en Donk, die zijn de drankgebruikers!
4 Je trekt zo ook minder bezoekers van buitenaf en er zal een terugloop zijn voor de lokale horeca
4 Niet alle buitendorpse groepen maken zich schuldig aan drankgebruik en (mogelijke) herrie.
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4 Sommige wagens hadden inderdaad teveel herrie en drank, maar een aantal waren wel een
toevoeging op de optocht.
4 Te veel regels maakt uiteindelijk carnaval kapot. Nu scheer je alle buitendorpse wagens over 1 kam.
Je had ook beter de regels kunnen handhaven. In de basis is het toch ook leuk dat de jeugd mee
doet met eigen wagens.
4 Voornamelijk jammer. Begrijpelijk, maar misschien wat extreem.
4 Vraag me af of het altijd door buitendorpse komt laat het een feest zijn voor iedereen..en vooral ook
de jongeren een kans geven..iedereen is jong geweest
4 Waarom zouden het alleen de buitendorpse groepen zijn en wil je de jeugd actief houden moeten ze
wel de kans krijgen om in optochten te rijden.
4 Waarom zouden wagens van buiten niet mee mogen doen. De optocht wordt er alleen maar
mooier van. Ook maken zij flinke kosten om een mooie wagen te maken. Laat er meerdere optocht
van genieten. Ze moeten wel aan de optocht regels voldoen. o.a. niet drinken. Houden ze zich niet
aan de regels, dan ook resoluut er uit zetten met een verbod voor komend jaar. Dit moet echter
voor alle wagens gelden!
4 Ze kunnen deze problemen denk ik beter op een andere manier oplossen. Deelnemers uit beek en
donk moeten toch ook gecontroleerd worden!
5 Belachelijk, of alleen de `buitenorpers` herrie etc. maken.
5 Carnaval is voor iedereen en als je wil dat mensen nog wagens maken dan is het beter als ze aan
meerdere optochten kunnen meedoen. Je kunt ook drankgebruik en herrie verbieden/controleren
op ipv gewoon allemaal deelnemers ontmoedigen om nog iets moois te maken.
5 De Beek en Donkse groepen hebben in het verleden in aarle-rixtel altijd bier gedronken heel veel
zooi gemaakt en heel veel herrie. In Aarle-Rixtel mag geen alcohol gedronken worden in de optocht.
5 De regel zou moeten zijn: Geen herrie en geen drankgebruik toestaan. Dit heeft niets te maken met
het feit of een groep uit beek en donk komt of niet.
5 ER mogen dus wel herriewagens en of zuipende groepen uit Beek en Donk mee doen. Veel clubs
waaronder wij zelf komen uit verschillende dorpen van Laarbeek. Bijna mochten we niet meedoen
omdat ons correspondentie adres Aarle Rixtel was
5 Hoe meer wagens, hoe meer vreugd! Herrie hoort erbij en drankgebruik kan aan banden worden
gelegd.
5 Indien een vriendengroep leden bevat uit beek en donk en de wagen wordt elders gebouwd
ontneem je hiermee het recht aan de jongens/meisjes uit beek en donk om hun creatie te tonen in
het eigen dorp. restricties op geluid en drankgebruik kunnen ook anders uitgevoerd worden.
5 Ook buitendorpse groepen kunnen voor meerwaarde zorgen in de optocht en niet alleen overlast
bezorgen
5 Zeer bekrompen.Zo jaag je de jeugd wel buiten het dorp. Is er alleen nog maar ruimte voor
bekrompenheid. Volgend jaar zeker het laatste jaar van Wish. laarbeek stevent af om ouwelullen
dorp van nederland te worden. |Jammer deze bekrompenheid.
Dit is in Lieshout en Mariahout al langer zo, maar daar zegt niemand wat over. Altijd maar over Beek
en Donk......
Het zijn inderdaad meestal wagens met heel veel bier en lawaai maar hiermee blocken ze ook de
leuke deelnemers.
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