Carnaval
1. Gaat u dit jaar carnaval vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Ja, in mijn eigen
Ja, niet in mijn
dorp
dorp maar wel in de
gemeente
Meijerijstad

Ja, zowel in mijn
eigen dorp als in
een ander dorp in
onze gemeente

Ja, buiten de
gemeente
Meijerijstad

Nee, ik vier geen
carnaval

Toelichting







-verplicht lol hebben, baba, je kan ook plezier hebben zonder carnaval, -en iedereen is ineens je
vriend en na die dagen zien ze je niet staan van de zeik(sorry) -en dan gelek gekus en geflikflooi
van mensen die het alleen met die daag willen, want dan MO
Carnaval is voor mij een feest dat je in je eigen omgeving viert. Ik blijf altijd nog hopen dat de
optocht wat politieker en socialer wordt en niet alleen gaat over zuipen en wat die smeer zij.
Gaan een paar dagen met het hele gezin, kinderen en kleinkinderen, op vakantie.
Ski vakantie
Wij gaan met de hele familie op vakantie
Wintersport
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1.1 Waar gaat u carnaval vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:














Bij de optocht
Cafe's
De tent
Feesttent
Jeugdtent
Met Carnavalsvereniging
Met mijn klein kinderen
Muziek maken - band
Niet een specifieke plek. In ieder geval naar de optocht kijken.
Optochten kijken
Papgat x
Tent
Tent markt
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1.2 Met wie gaat u carnaval vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alleen

Met familie Met vrienden

Met
Met collega’s
Met
buurtgenoten
teamgenoten

Anders

Anders, namelijk:










Bandleden
Blaaskapel
Carnaval Club
Carnavals club
Carnavalsclub (3x)
CV de Kruugeniers
Met blaaskapel
Met vrienden en kapel
Sambaband
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1.3 Hoe gaat u dit jaar verkleed met de carnaval?

(n=88)
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0%
Met kleren van
voorgaand jaar/jaren

Ik ga nog kleren maken Ik ga nog kleren kopen

Weet (nog) niet

Met kleren van voorgaand jaar/jaren, namelijk als:




























Boa -met een hoed
Boef
Boer (2x)
Boerenkiel
Club kleding
Clubkleding
Clubkleren
Clubkleuren/clubkleding
Courreur
Cowboy
Hartelijk mens
Hippie
Ik
Jaren 80 stijl
Kiel met hoed
Kleding van de carnavalsclub
Lid van c.v.
Muzikant (2x)
Narrekap
Oud-prinsenkiel
Piraat
Ratje toe
Tenue van de carnavalsvereniging
Van carnavalsclub
Vogelverschrikker
Zigeunerin en/of indiaan
Zomaar wat
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Ik ga nog kleren maken en verkleed me als:





Assistent vd goochelaar
Een echte rooise
Jeroen van de Sande
Kroket

Ik ga nog kleren kopen, verkleed me als:






Fries schaatspak
Skileraar
Spanjaard
Zigeuner
Zuid duitser, Lederhoze.
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1.4 Carnaval is voor mij geslaagd als…











































Als alles prettig en netjes en goed georganiseerd verloopt
Als deze zonder wanklanken is verlopen.
Als het gezellig druk is, en er veel vrienden en bekenden zijn
Als het gezellig gemoedelijk verloopt
Als het niet regent en niet te koud is.
Als we met z''n allen veel plezier en lol kunnen maken en iedereen in zijn waarde wordt gelaten
Carnaval is altijd geslaagd
De humor de boventoon voert
De sfeer in de club goed is geweest
Er een gezellige sfeer is.
Er een strakblauwe lucht is tijdens de optocht(en).
Dat levert prachtige foto's op met een kleurrijk carnaval.
Er fatsoenlijke carnavalsmuziek gedraaid wordt, geen apres ski
Er maar bier is en hoop lol.
Er veel gezelligheid, vrede (veiligheid), vrienden en familie is en genoeg drank aanwezig met
bijhorende carnavalsmuziek
Feest met vrienden en onverwachte momenten
Geen ruzie alleen plezier maken
Geen vervelende dingen zijn gebeurt gezelligheid voorop
Gezellig is geweest
Gezellig samen zknn
Goede sfeer, ruimte om te dansen (geen stampvolle cafés waar bazen zich niet aan de
geluidswetten houden). Ons kent ons.
Heel thuis kom
Het gewoon gezellig is: lekker dansen, zingen en niet te zat.
Het gezellig en druk is geweest in de cafe's en in het dorp, met een mooie optocht op zondag.
Het gezellig druk is
Het gezellig druk is maar niet met de benen buiten hangt, er voldoende opties om te carnavallen
zijn. (Voor ieder wat wils)
Het gezellig is
Het gezellig is (4x)
Het gezellig is geweest
Het gezellig is geweest voor mijn hele gezin
Het gezellig is geweest zonder ruzie, en als we vrienden en bekenden gezien en mee gebuurt
hebben.
Het gezellig is geweest! (2x)
Het gezellig is met goede muziek.
Het gezellig is! en als iedereen lol heeft, even lekker geen werk en ontspannen!
Het gezellig is.
Het hele gezin er van genoten heeft
Het Leuk en vriendelijk is
Het super gezellig is geweest
Het voor iedereen gezellig is geweest
Ieder het naar zijn zin heeft.
Ik een gezellige middag heb gehad met veel blije gezichten en mooie sfeervolle beelden op mijn
netvlies
Ik er geen griep aan over houd.
Ik kan terug kijken op gezellig feest zonder incidenten
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Ik lekker veel muziek heb gemaakt en veel plezier heb gehad met mijn familie, vrienden en
vriendinnen.
Ik leuke dagen gehad heb waarbij gezelligheid centraal staat!
Ik niet ziek,ben ik namelijk vaak,lekker plezier maken,even al je zorgen vergeten
Ik terug kan kijken op veel gezanik , gezever en gezelligheid.
Ik veel lol heb gehad.
Ik veel plezier heb gehad (2x)
Mensen er iets ludieks met elkaar van hebben gemaakt en een paar dagen heerlijk uit hun bol
zijn gegaan.
Mn kinderen het naar hun zin hebben en het niet te koud is.
Mooie optocht en lekkere oliebollen
Veel bekenden ben tegengekomen en gezellig is
We 5 dagen lang met z'n allen een mooi feestje gevierd hebben met veel gezelligheid onder
elkaar
We gezellig hebben gekletst, gedanst en feest hebben gevierd met elkaar. Een mooi verzorgde
optocht hebben gezien waarin iedereen plezier heeft. Oude bekende hebben gesproken en
herinneringen hebben opgehaald.
We het publiek langs de kant van de optocht weer hebben kunnen verbazen met onze creatie, de
kinderen genoten hebben en ik spierpijn in mijn kaken heb van het lachen.
We plezier hebben...
We veel plezier hebben en lekker muziek kunnen maken.
We veel plezier kunne make met zun alle.
We weer 'n stel skon daoge hebben gehad !
We weer hebben gelachen
Wij het leuk en gezellig hebben gehad
Willemke Pap afgebrand is.
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1.5 Waarom viert u geen carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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7%

10%
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0%
Ik geef niets
om carnaval

Ik moet
werken

Ik ga op
vakantie

Geen passend Ik ben hier te
gezelschap
oud voor
(vrienden
gaan niet
meer)

Anders

Weet niet

Anders















Ben chronisch ziek
Carnaval is het mooist in Duitsland
Gaat nergens over alleen maar zuipen en de boel vernielen en overlast veroorzaken.
Geen zin meer inzicht alleen de optocht
Gehandicapt
Ik heb mijn tijd gehad
In het verleden teveel gevierd!
Kleinkindjes :)
Operatie echtgenoot
Te veel onnozele mensen
Vanwege beperkingen
Waardeloze ski-hut muziek
Zie toelichting hier net boven
Ziek
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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