Carnaval
3 Carnaval valt vroeg. Hoe zorgt u dat u op tijd in de juiste
stemming komt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik vier geen
carnaval

Muziek luisteren

Het
Het bezoeken
maken/kopen van voorbals
van de carnaval
kleding

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:









Betrokken zijn bij organisaties en activiteiten
Door terug te gaan naar waar we vroeger woonde
Gewoon gaan
Huis versieren
Ik vermijd carnaval
Muziek maken
Organiseren boerebroelof
Zittingsavonden,en bonte boetebelaeving Panningen

Toelichting







Carnavalsmuziek wil ik niet voor oud en nieuw horen, en na 1 januari gaat het snel. Zodra de
prins uit komt in ons dorp (het 1e weekend van januari) hang ik de vlag uit en gaat het feest
beginnen.
Ik moet werken
Ik reis met Ghielen naar Bournemiuth
Ik vier zo geen carnaval, maar geniet er wel van, ik werk met verstandelijk gehandicapten, dan
doe ik wel mee.
Heb de hele carnavalazaterdag de boetegewoene zitting op tv staan.
Ik ga wel ook wel eens enkele dan weg, want hetnormale leven ligt hier stil.
Ik vind wel dat hetcarnavalsseizoen tegenwoordig veel te vroeg actief begint!
Mooiste tijd van het jaar!
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4 Naar welke lokale carnavals evenementen gaat u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Bezoeken van LVK
Boete zittng optocht venlo
Bonte middag
Britse Boete Zitting, Boetegewoene Boete Zitting (Venlo)
L.V.K.
LVK
LVK en de Zoepkoel
Minse kinder
Misschien wel eens optocht!
Optocht (5x)
Optocht in het dorp
Optocht kijken
Optochten bekijken
Optochten en parade in venlo
Prins uitroepen
Sleuteloverdracht
Zittingsavonden,en bonte boetebelaeving Panningen

Toelichting



Als lid van de fanfare loop ik mee in de optocht en verdien ik, samen met andere leden, wat
voor de vereniging (garderobe, worstverkoop enz.)
Ik vier alleen carnaval in eigen dorp. Provinciale of zelfs landelijke evenementen vind ik niet
leuk, te druk, niet gezellig en vaak (zeer) slechte muziek.
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5 Wanneer u geen carnaval viert/zou vieren, wat doet u dan
met uw tijd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Naar school
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Alles wat ik iedere dag doe
Gewoon de normale dingen van de dag
Gewoon mezelf zijn, net als altijd. Geen flauwekul.
Hetzelfde als andere dagen. Gewoon mijn ding doen.
Hetzelfde als anders
Hetzelfde wat ik normaal in het weekend doe.
Hobby (2x)
Klussen
Klussen in huis (2x)
Lekker thuis ontspannen, klussen
Lezen, sporten, tv kijken en bezoek andere niet vierders
Net als op andere dgn of we gaan enkele dgn weg!
Niets
Normaal, niks anders. Alleen optocht bekijken.
Optochten kijken
Rustig aan doen
Thuis c
Thuisblijven .Gasten ontvangen.
Van mijn rust genieten
VASTELAOVEND VIEREN
Wandelen b.v.
Wandeltochten

Toelichting


Mensen met kinderen hebben in mijn ogen voorrang met vrij in de schoolvakanties, dus dan
zou ik werken.

3

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 raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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