Vastelaovend
> Viert u Vastelaovend?
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Ik doe collectedienst in de Sint Martinuskerk waar ook wij tijdens de
Vastelaovenddeeênst verkleed moeten gaan. Ik ga altijd naar de optocht kijken en s'
avonds op stap maar niet elke dag.
Zit bij een vereniging
Als ras-echte Limburger heb ik dit nog nooit gedaan. Vanuit ons gezin viert helemaal
niemand carnaval en dat zal ook nooit meer gaan gebeuren.
Wij hebben daar geen enkele positieve binding mee.
Ben altijd op wintersport.
Heb er toaal niks mee.
Niet meer v.w. Leeftijd
Niet meer v.w. Leeftijd. Vroeger 4 dagen!
Ouderdom en weinig interesse
Skivakantie
Te oud voor
Vastelaovend, als ik me goed herinner heb ik het in 1983 voor de laatste keer
gevierd.
Vroeger wel.
Gezien leeftijd niet meer.
Ivm de finacele inkomsten
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>> Vastelaovend valt vroeg. Hoe zorgt u dat u op tijd in de
juiste stemming komt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Allerlei evenementen bezoeken
Ben lid van een VV vereniging
Bezoek Bonte Avonden en div.bals
Bezoek van activiteiten
Bezoeken evenementen
Bezoeken van bonte avond
Bij de eerste gaat het vanzelf kriebelen
Bonte avond
Bonte Avonden
Boonte aovundj
Boorebal en kuit op zuid
Gewoon beginnen
Hele seizoen mee maken
Het maken van kostuums
Ik ben altijd in de juiste stemming voor welk evenement dan ook
Ik hoef me hier niet op voor te bereiden, de stemming komt vanzelf als ik in de stad ben
Komt vanzelf begin februari
Muziek maken
Muziek maken met vereniging
Naar de bonte aovundj gaan
Naar de bonte avond en kijken naar de uitroeping van de prins(es)
Naar de Boonte Aovundje in Munttheater
Niet (2x)
Niet.
Standaard begin is de prins uitroeping
Stapje voor stapje
TV programma's kijken met carnavalsmuziek
Wagen bouwen
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Werken aan optochtidee
Zit in de organisatie

Toelichting


Onder andere. Kom vanzelf in de stemming!
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>> Gaat u alleen tijdens de drie dolle dagen op stap, of
bezoekt u ook voorbals?
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Afhankelijk van andere activiteiten bezoeken we nog wel eens iets anders.
Kuit op Zuid, vroeger Harry en de G of een Bonte avond
Gaat voor mij teveel tijd inzitten om mij overal voor in te zetten.
Misschien een enkele voorbal maar niet specifiek.
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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 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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