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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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Al 50 jaar een traditie die in mijn Vasteloavend hart zit.
TV programmas
50 st. Verjaardag zoon,11_11!
Been interesse
Door hersenletsel door een ongeluk kan ik dit dit jaar niet vieren
Geen behoefte
Geen geboren Limburgers en wij spreken geen Limburgs.
Ik ben geen carnavalsvierder meer. Maar ik vind de elfde vd elfde overdreven.
Ik drink niet voel me daarbij ook niet op mijn gemak en niet veilig,overmatig
drankgebtuik brengt altijd problemen met zich mee
Ik heb een hekel aan carnaval
Leeftijd. (85)
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1.1 Hoe gaat u dit jaar verkleed?
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Aantuielen
als Lucifer
Als speldjes prins
Datgene wat ik als eerste tegenkom
In Fobmötsepak
Raad van Elf
Romein
'vastelaovesjeske mit allerlei attributen'
viking
wat me die dag invalt

Toelichting
Anders, namelijk:



Ik trek datgene wat ik als eerste tegenkom aan.
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1.2 Waar viert u de 'Elfde van de elfde'?
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Elders

Weet het (nog) niet

Thuis

In het plaatselijke café/ bij
de eigen vereniging

In Maastricht op het Vrijthof

Tijdens het inschieten op 11
november om 11.11 uur
door Stadtsgarde Faubourg
St. Jacques

Tijdens 'Aad op Nuuj' op het
Munsterplein van 10 op 11
november
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Boetefestijn Berg
Stationsplein
venlo
zowel bij aad op nuuj munsterplein als in maastricht

Toelichting
Tijdens 'Aad op Nuuj' op het
Munsterplein van 10 op 11
november



Ben ook bij het inschieten, snap niet waarom er niet meer
antwoorden mogelijk zijn.

Tijdens het inschieten op 11
november om 11.11 uur door
Stadtsgarde Faubourg St. Jacques



De traditie van de Stadtgarde is mooi om te openen.
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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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Ga misschien de stad in
gaat aan mij voorbij
hou dit ‘feest’ niet openbaar maar alleen binnen de verenigingen.
Ik vier het niet
Ik vier het nooit
kan is dat ik het niet ga vieren omdat het in het weekend valt.
Met de auto i.p.v. trein

Toelichting
Nee, het heeft geen invloed




Ik ben 70 plus en laat het vieren over aan de jongeren!
Ik ben geen carnavalist!
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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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Hoef echt niet, maar mag wel.
Geen vaste feestdag invoeren. de feestdagen die we nu hebben is genoeg. Alleen
mag voir mij 5 mei een officiële jaarlijkse feestdag zijn.
Roermond viert Aad op Nuuj en dat is ook een mooi initiatief. Dit kan uitgroeien
tot een mooi evenement, net als de stasiefestasie heeft bewezen.
Zoals ik al aangaf vind ik deze dag overdreven. Ik ben werkzaam in het onderwijs.
Mijn leerlingen komen uit de gehele provincie. Zij verzuimen de elfde en de dag
erna zijn ze brak.



Carnaval duurt al van 11-11 tot Aswoensdag, dat is al heel lang, dat hoeft geen
echte feestdag te worden.
Er zijn ook veel mensen die geen carnaval vieren!
Er zijn al genoeg carnavalsactiviteiten.



Wat is een vaste feestdag. Iedereen vrij of zo ?
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In Roermond wordt de opening van het carnavalsseizoen sinds enkele jaren gevierd tijdens
'Aad op Nuuj' op het Munsterplein.

4 Denkt u dat Roermond binnen 10 jaar kan concurreren met
groots opgezette evenementen in onder andere Keulen en
Maastricht?
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Dan zullen alle verenigingen zich moeten mobiliseren, en zorgen voor traditioneel
programma, en dan bedoel ik niet Beppie Kraft en consorten, bv alle Blaasmuziek
verenigingen moeten zich presenteren met Vasteloavendmuziek.
Het zou goed zijn om de toppers in midden Limburg hier voor uit te nodigen.
Zodra wij een nieuw College van B & W hebben, dit College maakt alles kapot.
Dat is helemaal niet belangrijk; carnaval vier je vooral in eigen stad, dorp of buurt;
alweer een MEGA evenement met MEGA artiesten heeft niets met carnaval te
maken maar met het op een commerciële manier uitbuiten van carnaval. Dus fijn
klein houden in eigen stad. Alaaf !
Daar is de stad te klein voor
Dit is geen vergelijking. En is veel te hoog gegrepen.Wie verbeeld zich zoiets?
Het moet gaan om de kwaliteit, niet wie de grootste is.
Hier komt toch geen mens op af. Die paar omstanders, belachelijk
Ik denk dat Roermond dit niet moet willen.
Ik hoop dat het dat niet doet, het kleinschalige vind ik beter. Het is voor mensen van
Roermond
Ik vermoed dat ons budget te beperkt is.
Moeten we ook niet willen
Moeten ze ook niet willen, dit zijn feesten die het fijnste kleinschalig moeten, in
eigen kring van de vereniging. Het ware karakter van carnaval gaat door al die
grootschalige evenementen totaal verloren.
Nee, daar is het veel te klein voor, het moet zich ook niet zo'n grote broek aan willen
trekken.
Niet wat de elfde van de elfde betreft, wel m.b.t. andere evenementen
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Weet niet




Verkeerde voortrekkers met als scheidslijn de spoorweg.
Waarom concurreren? Verzin eens iets origineels!



Wat maakt uit .. als je van carnaval houdt... waarom moet altijd alles het grootste
evenement zijn.. waarom die concurentie.. brengt alleen maar nog meer overlast
met zich mee waar de burger voor op moet draaien..
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