Carnaval
5 Ga jij dit jaar carnaval vieren?

(n=204)
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51% antwoordt "Nee" op vraag "5 Ga jij dit jaar carnaval vieren?."

Toelichting
Nee



De kinderen wel en we gaan de optocht bekijken

Weet niet



Nog geen zin in
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5.1 Waar ga jij carnaval vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=97)

81%

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

20%
10%

4%

7%

3%
Weet (nog) niet

Buiten de gemeente Boxtel

Zowel binnen als buiten mijn
woonplaats, binnen de gemeente
Boxtel

Niet in mijn eigen woonplaats, maar
wel in de gemeente Boxtel

In mijn eigen woonplaats

0%

Het meest gekozen antwoord (81%) op vraag 5.1 Waar ga jij carnaval vieren? is: "In mijn eigen
woonplaats".
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5.2 Hoe ga jij dit jaar verkleed met de carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (57%) op vraag 5.2 Hoe ga jij dit jaar verkleed met de carnaval? is:
"Met kleren van voorgaande jaren".

Toelichting


Moet voor mijn kinderen wel ooit andere kledibg kopen.
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5.3 Carnaval is voor mij geslaagd als … (n=96)
Aanvulling zin (80%):













































Alle jeugd dit kan vieren. In Boxtel is een grote groep kinderen 13-17 jaar die bijna nergens
terecht kan.
Alles plezierig verloopt zonder ruzies of vandalisme
Alles veilig verloopt en gezellig is
Als de kinderen genoten en uitgeput zijn.
Als de veiligheid gewaarborgd wordt en men elkaar respecteert en tolereert
Als het gezellig is (2x)
Als het gezellig is geweest
Als iedereen plezier maakt , boxtel een eenheid is. Geen agressie
Als ik er de volgende dag niets meer van weet ;-)
Als ik zoveel heb gelachen en gefeest dat ik buikpijn heb
Carnaval is eigenlijk altijd geslaagd
De jeugd
De kinderen het leuk hebben gehad
De kroegen "gezellig druk" gevuld zijn
De optocht leuk is en gezelligheid in de kroegen
De politie en de ambulancedienst zich helemaal kapot vervelen!
De sfeer goed is en de veiligheid gewaarborgd wordt.
De sfer
Er geen ruzie is
Er geen ruzie is en ik de raad van 11 niet tegenkom
Er geen ruzies zijn
Er leut wordt gemaakt. En anderen er geen overlast van hebben.
Er veel bekenden zijn
Er veel echte carnavalsliederen worden gespeeld
Er veel gezelligheid is en geen vechtpartijen of dronken vervelende agressieve mensen
Er veel gezelligheid is en mijn vrienden er ook zijn.
Gezellig is
Gezellig met zijn alle op stap
Gezelligheid en geen rotsooi
Het 1 groot feest is
Het 5 dagen feest Isa geweest
Het 5 dagen la
Het druk is
Het een gezellig feestje is geweest
Het een leuk feest was
Het een leuk feestje was met veel mensen op de been
Het een paar gezellige dagen met vrienden en bekenden zijn geweest!
Het gezellig druk is en er geen incidenten zijn.
Het gezellig en betaalbaar is
Het gezellig en druk is.
Het gezellig is (2x)
Het gezellig is en geen geknok
Het gezellig is en ik bekenden tegenkom.
Het gezellig is geweest (2x)
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Het gezellig is zonder vandalisme/geweld
Het heel gezelllig is met veel oude bekenden
Het verloopt met veel plezier en zonder ruzies of andere perikelen of irritaties over en weer
Het voor iedereen gezellig is
Het weer een gezellig feestje was
Ik een gezellige avond heb gehad (2x)
Ik en nijn gezin weer een leuke tijd hebben
Ik gelachen heb bij politiek cafe
Ik het gezellig heb gehad
Ik het naar mijn zin heb
Ik kan terugkijken op een gezellige dag met vrienden.
Ik lekker in oeteldonk op straat sta met mijn vrienden en een biertje lekker carnaval kan vieren.
En zeker niet onbelangrijk iedereen wordt geaccepteerd wat hier in boxtel niet is
Ik lekker kan dansen
Ik leut heb gehad
Ik met een groot saamhorigheidsgevoel huiswaarts kan keren
Ik met vrienden en bekenden gezellige dagen heb gehad en veel heb gelachen
Ik muziek maak en het gezellig is
Ik plezier heb
Ik plezier heb gehad
Ik plezier met vrienden heb
Ik terug kan kijken op een paar gezellige dagen in het Boxtelse carnaval en me voorneem om het
jaar erop weer te gaan.
Ik veel bekenden ben tegengekomen om bij te kletsen.
Ik weer een hoop ouwe bekenden ontmoet heb.
Lekker dansen
Mijn kinderen het leuk vinden.
T gezellig is en veel oude bekende tegen kom.
We een paar dagen gezelligheid hebben gehad en er geen vervelende dingen gebeurd zijn (en als
ik geen kater eraan over heb gehouden)
We met Ech
We met z'n allen er een gezellig feest van hebben gemaakt.

Weet niet (20%)
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5.4 Neem jij speciaal vrij voor de carnavalsdagen?

(n=93)
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Weet niet

50% van de respondenten neemt sommige dagen of zelfs de hele carnaval vrij. 48% antwoordt "Nee"
op vraag "5.4 Neem jij speciaal vrij voor de carnavalsdagen?."

Toelichting
Ja, sommige
dagen



Om bepaalde attracties te bezoeken bijv. Pettazie

Nee






Als ZZP'er kan ik mijn werkdagen flexibel indelen.
Ben gepensioneerd
Ben met pensioen
Ben met pensioen. En hou deze dagenmijn agenda vrij en neem geen taken
aan als bijv. andere afspraken, en vrijwiligerswerk e,d.
Ik heb verplicht vrij.
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5.1 Waarom viert u geen carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=103)
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0%
Ik geef niets om Ik moet werken
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Anders

Het meest gekozen antwoord (67%) op vraag 5.1 Waarom viert u geen carnaval? is: "Ik geef niets om
carnaval".

Anders, namelijk:

















Ben actief bij het rodekruis
Carnaval is niet meer gezellig en spontaan
Ga vrijwilligerswerk doen tijdens de carnaval
Heb vaak carnaval gevierd, trekt niet meer
Ik geef niets MEER om carnaval
Leuke gelegenheden gesloten
Omstreeks carnaval bevallen we van onze dochter. Als we niet zwanger waren gingen we wel.
Privéomstandigheden
Sinds de
Te duur
Vier carnaval in Oeteldonk
Vind er niets meer aan.
Vind het niet meer leuk
WAAR WORDT NU NOG ECHT CARNAVAL GEVIERD EN WAAR KUNNEN DE JEUGD VAN 14 TOT 17
TERECHTE VROEGER BLU RP TENT NU NIKS
Word ingezet als EHBOer
Zit niet in het bloed
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