Carnaval
De eerste preenseproclamaties zijn al geweest de komende weekenden staan er meer
gepland. De carnavalstijd breekt weer aan.

1. Ga je dit jaar carnaval vieren?:
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Ga voor het eerst weekend weg, vier alleen dinsdagmiddag
Optocht in dorp.
Vooral de Horster Carnavalsparade is leuk.
Ws alleen gekke maandag
Elke dag, ook meedoen met de optocht
Is gezellig. Zeker in eigen dorp. vooral boerenbruiloft.
Lekker in mijn eigen dorp , zeerzeker niet in Horst .
Dochter zit bij de Dansgarde dus als zij op moet treden ben ik erbij.
Een beetje carnaval vieren is leuk maar het is een kostbaar feest. Het is
niet meer goed te betalen als je flink wil vieren
Ik wil niets missen!
In Lottum Gekke Maondig
Ons gezin viert zeker carnaval incl. de activiteiten die voor carnaval plaats
vinden! Dit is een traditie die zeker in Limburg niet verloren mag gaan!
Zaterdagavond: carnavalsbal. Zondag: optocht met kroegentocht.
Maandag: kinderboeren bruiloft. Dinsdag: optocht met na afloop soep en
eieren met spek!
Zijn lid vd carnavalsver.
Al jaren niet meer. Dat schijnheilig gedoe!. Als je ze op straat tegen komt
kijken ze de andere kant op, terwijl in de kroeg, na enkele glazen bier, ze
je om de nek vliegen.
Al kan dat nog veranderen misschien laatste Karnaval in HORST.
Alleen naar de optocht kijken en dan de kroeg in
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Carnaval laat ik tegenwoordig aan mij voorbij gaan, veel te druk en ik heb
geen behoefte aan allemaal dronkenlappen.
Consumpties te duur; onaantrekkelijke shows e.d.
Die tijd hebben we gehad.
Die tijd hebben we gehad.....
Er zijn ook mensen waaronder ik die moeten werken en vroeg op.
Ga op vakantie
Heb niets met carnaval.
Heel veel gedaan maar het is helemaal over
Ik hou er niet van
Ik werk de hele carneval heb nachtdienst
Kan niet meer wegens gezondheid
Kijk alleen naar de optocht.
Muziek veel te hard
Sinds een aantal jaren helemaal niet meer. Voorheen heb ik er ook altijd
van genoten
Sinds onze Dochter is overleden lukt t`niet meer.
Tegenwoordig is er het hele jaar door carnaval.
Vier de laatste jaren geen carnaval. indien we thuis zijn kijken we de
optocht in ons dorp.
Voorheen altijd actief carnaval gevierd maar de laatste vijf jaar niet omdat
ik in een rolstoel zit .wel geprobeerd maar helaas als het zo druk is kijk je
alleen tegen konten aan is niet zo plezierig en je kunt met niemand
praten.ben ook naar de horster carnavalsparade geweest en had binnen
een uur drie dienbladen bier over mn hoofd,dus na dat uur maar de taxi
geb eld en zeiknat weer naar huis,dit is helaas niet meer mogelijk in een
rolstoel
Waardeloos vanwege het onzinnig zware alcoholgebruik. Traditie is
achterhaalt. Was voor de verlegen minkukels decenia terug om hen ook
aan de vrouw te helpen.
Was ooit,te oud om te vieren vind ik
Wel leuk om te zien maar in feite elk jaar hetzelfde. Zou het waarderen als
men carnaval verzet naar de zomermaanden, meer Braziliaans, warmer
weer, drukke terrasjes, Swingende muziek en een koel glas bier.. Heel wat
anders dan koukleumen voor een optocht met gaten, bedompte zaaltjes
die overvol zijn, Jassen die niet meer terug te vinden zijn, de
onherroepelijke griepaanval na carnaval.. Dus verzetten naar juni-juli...
Wij gaan zondag wellicht optocht kijken in Horst en daarna misschien nog
even naar een lokaliteit. De andere dagen gaan we weg.
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1.1 Hoe ga je dit jaar verkleed met de carnaval?
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Ald preense pak
Baby en met sjieke piratenjas
Bestuurslid van de CV en diverse andere pakken, keuze genoeg
gelukkig!
Bestuurspak en steek
Boerenbruid en wat ik nog heb liggen enk ik.
Circusdirecteur,
Clown (4x)
Diverse
Diversen soorten
Dreumelinneke
Elke dag iets anders
Flower power
Geen naam
Generaal
Gewoon verkleed
Gewoon wat in de kast hangt
Heeft geen naam
Iedere dag anders, bambi, theezakje, clown, misschien bedenk ik nog
iets anders
Iedere dag vershillend
Ik ga in de grote kist vol met spullen kijken en maak dan een keuze
Ik trek de doos van zolder en zie wel wat voor combinatie er dit jaar
weer uitrolt....
Jas aan
Jasje met pet
Joekskapel
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Ik ga nog kleren maken










Kan van alles zijn.
Kleurig figuur
Markies
Markiesjas
Meerdere outfits
Meerdere verschillende
Nar
Niets speciaals
Oud Prins
Piraat (2x)
Quizmaster
Roed gael greune man
RV11
Steampunk, fantasie creatie met pruik hoed petticoat en jasje
Tiroler deere
Van alles en zelf gemaakte hoeden
Van alles wat persoon
Verschillend/ mix van kleding uit afgelopen jaren
Wat er uit de doos komt van alles skan dat zijn ligt aan de
omstandigheden dan
Zomaar iets
Clown
Keine ahnung
Laura Ashley
Moet ik nog bedenken
Piraat
Poppy
Wat er in me op komt
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2.2 Waar ga je dit jaar carnaval vieren?
100%

(n=257)

90%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
15%

20%

12%

10%

3%

0%
In mijn eigen dorp

Niet in mijn dorp, maar
wel in de gemeente
Horst aan de Maas

Buiten de gemeente
Horst aan de Maas

Weet (nog) niet

Niet in mijn dorp, maar wel in de gemeente Horst aan de Maas, namelijk:









Dicht bij optocht kijkrn
Hegelsom (2x)
Horst (11x)
Horst, lottum
Melderslo en lottum horst
Sevenum (2x)
Sevenum en Horst
Wel in mijn eigen dorp en ook in Horst !!!

Buiten de gemeente Horst aan de Maas, namelijk:












Blerick om te truijen
Castenray en Venray
Duitsland
Gassel
Heerlen
Heeze
Meerlo 1 avond
Roermond en keulen
Venlo (8x)
Venray (2x)
Venray veulen
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2.2.1 En waar ga je binnen de gemeente carnaval vieren?
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Anders, namelijk:











Bij fam.
Carnavalsmis, in de kerk dus, ook dat is canraval, maar wel op een andere manier.
En in de feest zaal in het dorp
En op zaterdag waarschijnlijk naar de horsterparade.
Feestzaal .We hebben gelukkig geen merthal (te massaal )
Het MFC
In de optocht
In de zaal
Tijdens de optocht
Werken in de merthal

6

2.3 Welke evenementen bezoek je tijdens de
carnavalsperiode?
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Anders, namelijk:












Achter de schermen nog wat mee helpen tijdens activiteieten
Boetezitting
Carnavalsconcert Harmonie-orkest Noord Limburg
Carnavalsconcert HONL Horst
Gekke moandaag
Klosavond
Oëtkome nieje Prins / hoesfist Prins Zaerum
Vrijdag t/m dinsdag carnaval vieren in het centrum van Horst en de Merthal
Werkzaam tijdens verschillende activiteieten om de cli
Wij viernen carnaval in Castenray en Venray vanwege afkomst.
Zie vraag 8
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2.4 Waarom vier je geen carnaval?
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Alles begint te laat
Ben van boven de rivieren en heb niets met carnaval
Carnaval is niet leuk in mijn dorp
Dan ben ik hoogzwanger
De mensen doen zich met deze dagen HEEL anders voor dan dat ze in werkelijkheid zijn.
Door lichamelijke klachten
Een zin in
Gaat niet meer
Gebrekkig
Geen interesse meer
Geen zin
Heb dementie en de drukte kan ik niet hebben
Heb er geen zin meer in
Ik ben niet katholiek opgevoed
Ik doe al 263 dagen waar ik zin in heb!!
Ik geef nu niks mneer om carnaval
Ik vier niet zelf, maar maak het mogelijk voor anderen door te helpen
Ik vind dat Carnaval bij het dorp hoort, maar blijf zelf liever langs de zijlijn erbij betrokken
Kan mijn geld beter anders besteden
Lichamelijk niet mogelijk
Lichamelijke gebreken
Mantelzorger
Mijn man is gehandicapt
Mijn sfeer niet
Muziek veel te hard
Niet leuk in Horst
Nog te flauw om los te lopen.
Operatie tijdens.
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Te veel lawaai/geluid
Verhuizen
Vroeger wel, ik voel me niet te oud voor carnaval maar ga liever op vakantie
We gaan met de hele familie enkele dagen weg.
Wegens geloofsovetuiging
Wij geven de jeugd voorrang
Zie boven
Zie toelichting vraag 8
Zie vr 8. ik vind de muziek waardeloos. ik hoef me niet gesminkt aan alcohol te buiten te gaan
om mijn velegenheid te verhullen.
Ziekte van partner
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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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