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1. Samenvatting
Op vraag "1 Ga jij carnaval vieren?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Nee".
Op vraag "1.1 Wat geef je jaarlijks gemiddeld uit aan een pak?" antwoordt 36% van de
respondenten: "€25,- tot €50,-".
Op vraag "1.1 Waarom vier je geen carnaval?" is het meest gekozen antwoord (59%): "Ik hou niet van
carnaval".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 581 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Carnaval
Op zaterdag 2 maart barst het carnavalsfeest weer los in Horst aan de Maas.

1 Ga jij carnaval vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ja, alleen in het
eigen dorp

Ja, in de gemeente
Horst aan de Maas
(in meerdere
kernen)

Ja, buiten de
gemeente Horst
aan de Maas

Nee

Weet (nog) niet

op vraag "1 Ga jij carnaval vieren?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Nee".

Toelichting
















Alleen optocht
Alleen optocht kijken
Begin wel. Voora lvrijdags is errug leuk in het dorp
Buitenlandse reis
Carnaval vier ik in eigen dorp, wel bezoek ik op zaterdagmiddag het inluiden van de carnaval op
het Wilhelminaplein in Horst
Carnaval vier je in je eigen dorp. Zorg dat de dorpsvasteloavend blijft bestaan en laat je zien en
horen in je eigen kern!
Dialect carnaval mis in Meerlo
Sleuteloverdracht Horst
De rest in Meerlo
afsluiting woensdag askruisje
Die tijd ligt (ver) achter ons...….
Een feest waar iemand die je het hele jaar voorbij loopt, dan ineens je vriend is en denkt dat hij
een biertje met je moet drinken.
Familie in Brabant zijn boere bruidspaar
Verder in kronenberg en Sevenum
Jaren gedaan,nu te oud.
Op zaterdag is de Parade in Venlo vaste prik, vorig jaar de Horster Parade een kans gegeven,
maar helaas. Dit was wat mij betreft te druk en te weinig “dansen en swingen”.
Op Zaterdag naar Venlo BB zitting
Pas op de kleinkinderen

3



We hebben helemaal niets met carnaval. Ga dan liever het dorp uit. Maar we kijken het wel op
de TV (maar selectief) . Dat vinden we soms wel leuk.
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1.1 Wat geef je jaarlijks gemiddeld uit aan een pak?
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0%
Niets, ik ga €0,- tot €25,- €25,- tot €50,niet verkleed

€50,- tot
€100,-

Weet niet

Op vraag "1.1 Wat geef je jaarlijks gemiddeld uit aan een pak?" antwoordt 36% van de
respondenten: "€25,- tot €50,-".

Toelichting
Niets, ik ga
niet verkleed




Ik werk alle dagen in de horeca
ZOEK WAT BIJ ELKAAR

€0,- tot €25,-





Heb een shirt en dat is voldoende
Heb nog genoeg kleding om een keuze uit te maken
We hebben zoveel carnavalsspullen liggen, dat ik niet ieder jaar iets nieuws ga
kopen.

€25,- tot €50,-





Doe er meestal meer jaar mee
Incl. versiering en kleren
Inmiddels een voorraad met kleding opgebouwd. Met wat nieuwe accessoires
worden deze elk jaar aangevuld en hergebruikt.

€50,- tot
€100,-



Wij doen elk jaar mee aan de optocht in de Meterik en afhankelijk wat we doen
hoort daar ook kleding bij. Soms kunnen we wat bij elkaar zoeken en soms
wordt er wat nieuws gekocht of gemaakt.

Weet niet









Heb nog voldoende in voorraad.
In de grote dekenkist zit voldoende carnavalskleding
Kijk op zolder.....staat altijd wel iets
Kleed me in spullen van vorige jaren
We doen het met wat we nog hebben van vorige jaren.
We hebben al jaren vaste kledij met de joekskapel
Zeer verschillend per jaar
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1.1 Waarom vier je geen carnaval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=241)
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Ik moet werken

Andere reden

Weet niet

op vraag "1.1 Waarom vier je geen carnaval?" is het meest gekozen antwoord (59%): "Ik hou niet van
carnaval".

Andere reden, namelijk:

























Altijd volop carnaval gevierd maar a.g.v. kleine lichamelijke gebreken door ouder worden,
gestopt
Ben 84 geen zin meer
Ben er te oud voor
Ben geen carnavalvierder
Ben niet thuis
Ben te oud ,heb het wel gezien
De tijd van uitgaan is voorbij kijken wel carnaval op TV
Deze tijd heb ik gehad en niet meer zon behoefte aan
Die tijd heb ik gehad.
Die tijd is geweest
Geen behoefte meer an
Genoeg gedaan "in het verleden". Verzadigd.
Gezondheid (2x)
Gezondheid laat het niet meer toe
Heb die tijd gehad.
Heb het allemaal al gehad
Heb het altijd gedaan, maar ben er op uitgekeken. Enkel de activiteiten voor carnaval bezoek
(zitting, proclamatie enz)
Heb mijn tijd gehad, laat het aan de jongeren over.
Heb mijn tijd gehad.
Heb voldoende aan de muziek en de kinderoptocht
Het is iets voor de jeugd wij gaan liever zo een keer uit waar je rustig een pilsje kunt drinken.
Hoge leeftijd
Hou niet meer van carnaval, vroeger des te meer
Houd er wel van, maar ben het ook moe geworden. Alktijd en alles hetzelfde...
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Ideaal moment voor steden trip. Reis liever
Ik ben steeds verder van carnaval verwijderd
Ik doe die andere 362 dagen wel waar ik zin in heb
Ik doe liever andere dingen
Ik ga liever op vakantie
Ik ga op vakantie tijdens de carnavalsweek
Ik geer er niets meer om
Ik heb gips
Ik heb mijn tijd gehad en laat het nu over aan anderen.
Ik heb veel carnaval gevierd, ben nu 72 en daar geen zin meer in.
Ik hou niet van carnaval.
Ik houd niet meer van carnaval. Groot struikelblok is de keiharde muziek. Je kunt niet fatsoenlijk
met andere mensen praten.
Ikzelf heb een drankgelegenheid gehad. En met deze dagen, menen de "vierders" dat ze meer
megen als op andere tijden. Bah..............
Is genoeg geweest
Jaren gevierd. Hoef niet meer.
Jehovah’s getuige
Kleinkinderen
Leeftijd (4x)
Leeftijd , gezondheid
Leeftijd (81)
Leeftijd 80 jaar.
Leeftijd aan alles komt een einde
Leeftijt
Let veel op de kleinkinderen zodat de ouders kunnen gaan
Lichamelijke klachten.
Lichamelijke ongemakken
Medische redenen
Mijn gezondheid laat dit niet (meer) toe ... helaas
Mijn leeftijd nodigt daar niet meer voor uit
Mobiliteit niet meer goed
Muziek staat vaak veel te hard
Niet meer i.v.m. uiteen vallen groepje waar we mee gingen en leeftijd speelt ook een rol heerlijk
op vakantie
Niet meer omdat vrienden ook niet meer gaan
Op onze leeftijd houden we meer van rust!
Operatie
Ouderdom (2x)
Prive zaken
Stedentrip
Te druk
Te druk, te duur
Te druk, te luidruchtig en vaak geen carnavalsmuziek
Te duur
Te harde muziek
Te oud (7x)
Teveel drukte, ga liever lekker ergens eten...
Teveel lawaai
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The oud
Vakantie (4x)
Vakantie en ouder geworden
Vanwege het vele lawaai
Veel drinken en zuipen,
Verkeerde contacten
Voor mij teveel te hard
Vriendengroep gaat niet meer
Vroeger hebben we genoeg carnaval geviert
Vroeger wel gedaan, tegenwoordig geen interesse meer
Wahr einmahl
Wat teveel drukte, we zoeken elders de rust.
We laten het voortaan over aan de jeugd
Wij hebben onze Dochter verloren....nu lukt `t niet meer om uit de bop te gaan.
Woon te ver weg.
Zie hiervoor
Ziek (2x)
Ziek familie lid
Ziekte (2x)
Zwanger dus bewust niet vieren dit jaar

Toelichting




En al helemaal niet van gekke moandaag. En daarna nog eens dunnetjes overdoen met
carnaval.
Enkel Carnaval in Mèrthal en niet in café's. Is slecht voor sfeer!
Ik hou zelf niet van Carnaval maar vind het wel fijn dat er Carnaval is
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Carnaval
04 februari 2019 tot 10 februari 2019
581
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
3 minuten en 20 seconden
11 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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 > 60 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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