Carnaval 2014
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

Carnaval staat weer voor de deur.

1 Ga jij carnaval vieren?
60%
50%
50%

49%

Ja

Nee

40%
30%
20%
10%
0%

Toelichting
















: Sinds onze Dochter is overleden vieren wij geen Carnaval meer, dat wil zeggen, we versieren
wel het huis, maar we gaan niet uit, ook gaan we wel naar de optocht kijken, en op onze manier
genieten wij van alles.
: Weet ik nog niet
1: Alleen zaterdag en zondag
1: Ben dan op wintersport
1: de gekke maondaag in grubbenvorst, verder alleen optocht in horst kijken
1: Een paar keer gaan we uit
1: Geen 3 dagen; meestal op zondag optocht kijken en daarna Mèrthal
1: Ik ga wel de optocht kijken met Ger (mijn man) De merthal of naar een cafe gaan gaat
moeilijk. Zit namelijk in een rolstoel en dan zien je niet veel. Plus het risico dat de banden stuk
(lek) gaan.
1: Ik vier elk jaar carnaval. Dit jaar zal het wat minder zijn omdat mijn man dan net geopereerd
is.
1: Lid joekskapel
1: Meeste vooraf aan de carnaval en een beetje met carnaval.
1: Met Joekskapel Ald Iezer
1: Misschien één dagje, en niet meer zoals vroeger 5 dagen!
1: Niet in de kroeg maar door op de achtergrond e.e.a te doen
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1: Optocht kijken
1: waarschijnlijk alleen de optocht
1: wij zitten in het boerenbruiloftsgezelschap!!
1: zaterdag en zondag. Andere dagen niet
1: Zittingsavond
2: alleen optocht kijken
2: Alleen optochten kijken
2: Ben 76 jaar, dus laat maar.
2: BEN BIJNA 77
IK HEB HET WEL GEHAD!!!
2: Carnaval vieren is z`n doel voorbijgeschoten. Van de oorspronkelijke viering van carnaval
staat niets meer overeind. Tegenwoordig is het een complete overlevering aan Bachus voor
minimaal vijf dagen..(met alle overlast vandien)
2: Geef er niets meer om,jaren gevierd toen ik jong was
2: Ik help alleen mee met een van de carnavalsballen
2: Niet meer, de jaren gaan meetellen
2: Niks voor mij
2: Te oud
2: Vervelend
2: Vier al 4 jaar geen carnaval meer vanwege ziekte
2: Vindt carnaval leuk jaren met optocht mee gedaan. vanwege mijn leeftijd nu niet meer.
2: Wij gaan geen carnaval, meer vieren. Dit geld wat wij hieraan uitgeven gebruiken we liever
voor de jaarlijkse vakantie, in mate. We gaan wel, ieder jaar elders een optocht kijken.
2: Wij zijn 70 en 71 jaar.

Traditiegetrouw verbeelden loopgroepen en individuen actuele onderwerpen in de optocht.
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Zwarte pieten discussie
WEET NIET
Van alles wat.
Uitkijkpunt Golfhorst
Toverland
Politiek uit eigen dorp, waarom nou weer alleen van Horst
Onder 18 geen alcohol
Nieuw medisch centrum
Meerdere antwoorden: koopzondagen, hippisch centrum, verkiezingen,
zwembad
Laten ons verrassen
Koopzondagen
Heb echt geen idee
Gooien met geld banken, gemeentes e.d.
Gericht op het eigen dorp of prins
Geen idee – meerdere malen genoemd
Een ander onderwerp dan hierboven genoemd
Dorpspolitiek
Dorpsaangelegenheid
Crisis
A-politieke onderwerpen
Alcohol op 18 jaar
...

1.2 Vier je ook zomercarnaval?
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2: Zomercarnaval is geen carnaval
2: Voor mij zijn carnaval en zomer alleen met elkaar verbonden als je het over Rio de Janeiro
hebt.
2: Slechte parodie van een plaatselijk kastelein deze vraag hoort hier niet in de enquête
2: Geen zin
2: Flauwe kul
2: Eenmalig gevierd, maar niet structureel.
2: Carnaval vier je in de winter volgens christelijk gebruik We willen toch ook geen
zomerkerstmis of winterpasen
2: Carnaval moet massaal zijn.
2: Alleen als erkenden bij zijn die we kennen
1: Leuk initiatief wat meer mensen zouden moeten steunen. Het weer is zoveel beter voor een
optocht en buiten carnaval.
1: Ik vind het wel een slap aftreksel van het echte carnaval. Maar wel gezellig

1.3 Waarom vier je geen carnaval?
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Ik hou niet van carnaval

Anders

Zit in rolstoel is met zo`n dagen niet te doen alleen al omdat je bijna nergens
naar het toilet kunt
Ziekte echtgenote
Zie toelichting , punt 1
Werken – 2x
Wel leuk maar op gepaste afstand.
Weet niet
Vroeger genoeg gedaan nu op uitgekeken
Vooral voor de jeugd
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Voelen ons te oud, interesse is minder
Vind er niet veel meer aan word wat ouder
Vanwege ziekte
Uitstapje nuttiger
Thuis blijven
Te oud voor de moderne carnaval
Te oud – 4x
Te lang met en in de carnaval gewerkt
Te duur
Rustig een glaasje drinken vind ik aangenamer
Rio de janero
Privé-omstandigheden
Passief, wel optocht kijken etc
Ouderdom
OP mijn leeftijd 67 heb je niet meer zo`n behoefte aan al die herrie en drukte.
Nog niet aan toe gekomen met verbouwen en ziekte
Niet meer
Na het overlijden van medecarnavalisten vinden we er niet meer, wat vroeger
wél trok.
Mijn man wil niet mee.
Mijn leeftijd.
Leeftijd, harde muziek, lang staan
Leeftijd 72 jaar
Leeftijd – 4x
Laten we aan de jeugd over
Laat het aan de jeugd over.
Kunt niet roken
Jehovahs getuige en die vieren geen caranaval is een katholiek viering
Is meer iets voor de jongeren
Ik moet werken
Ik hou niet (MEER) van carnaval
Ik ga weekend op vakantie
I.v.m. gezondheid
Hoogzwanger :)
Heb ik ooit graag gedaan, maar nu geen zin meer in
Gezondheidsreden
Gezondheid – 2x
Geen zin meer in – 2x
geen zin
Die tijd is voorbij
De jeugd mag in onze plaats gaan
Bezoek wel zittingsavonden maar met carnaval alleen optochten kijken
Ben wegens ziekte niet in staat om carnaval te vieren
ben er niet mee opgegroeid en ik vind er niets aan.
Ben 61 hoeft niet meer.
Alleenstaand en daardoor geen behoefte meer aan carnaval
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Alleen optochten kijken
Alleen optocht kijken
Al genoeg gevierd vooraf

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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