Carnaval
Over een paar weken is het weer carnaval in het Zuiden van het land.

1. Gaat u dit jaar carnaval vieren?
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Ja
Nee







Weet (nog)
niet





Waarschijnlijk, naar de optocht en daarna ergens nog wat drinken.
Ben niet thuis, familiebezoek.
Mijn man ligt voorlopig nog in t ziekenhuis
We gaan op vakantie. Was anders ook niet gegaan. In Boxtel is het niet meer zo
leuk om carnaval te vieren.
Wel naar ludieke dingen zoalsPollitiek cafe en dat heeft te maken met mijn
leeftijd oftewel ik kan moeilijk staan
Ivm dat ik nu in de ziektewet zit..
Ligt aan het weer en aan mijn stemming en of er zin komt
Misschien de optocht kijken mits het weer dit toelaat
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1.1 Waar gaat u dit jaar carnaval vieren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet (nog) niet
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Maar ook naar pleinfeest
Zondag intocht prins oeteldonk, overige dagen in Liempde

1.2 Hoe gaat u dit jaar verkleed met de carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Met kleren van Ik ga nog kleren Ik ga nog kleren Ik verkleed me Weet (nog) niet Ik verkleed me
voorgaand
maken
kopen
als hetzelfde als
niet
jaar/jaren
de rest van de
groep

Met kleren van voorgaand jaar/jaren, namelijk als:






Bij/ sneeuwwitje en tiroler
Boer
Clown (2x)
Clubkleding
Elke dag anders
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Elke dag wat anders
Gevaarlijke vrouw
Harmonie jas
Heb verschillende outfits op zolder
Heks
Heks of met carnavalsjas
Hippie (2x)
Jasje met embleems/speldjes
Kleurrijk
Liempdse boer/boerin
Markiezin, van alles bij elkaar geraapt op een andere dag
Muis
Muisje en Roodkapje
Oeteldonkse kiel
Overall, oeteldonk kleuren
Pater en boef
Piraat (2x)
Sukkel
Tja...ben niet specifiek iets. Heb een leuk jasje.
Van alles
Witte werkjas

Ik ga nog kleren maken en verkleed me als:


Kanariepiet

Ik ga nog kleren kopen, verkleed me als:










Aardbei
Alice in wonderland
American football speler
Cleopatra
Harley Quinn
Hofdame
Maffia
Piccolo
Schoonmaakster en fitnessinstructrice

Ik verkleed me als hetzelfde als de rest van de groep, namelijk als:








Buurman en buurman
Clubkleding
Fan van Echdweil, in paars en geel
Knokker
Oeteldonker
Vampier
Zwart rood kleuren van de club
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1.3 Carnaval is voor mij geslaagd als..











































't ook buiten leuk weer is, beetje zon/geen regen/sneeuw en veel kapellen
Alle dagen gezellig zijn verlopen zijn zonder vervelende incidenten
Alles zo verloopt zo als gepland en als de kinderen het leuk hebben, dan hebben wij het ook.
Als er veel lol gemaakt wordt en dus gelachen wordt zonder negatieve accidenten
Als het gezellig is. Zonder trammelant
Als het gezellig is
Als het gezellig is en gemoedelijk. Geen geruzie of gedreig.
Als het gezellig is en niet te koud
Als het gezellig is en veul lol heb
Als het maar gezellig is
Als iedereen carnaval kan vieren op zijn eigen manier.
Als mensen die geen carnaval wil vieren van niemand last heben.
Als ik het leuk heb gehad
Als ik met een voldaan gevoel naar huis ga, mijn oren tuitend van de muziekskes.
Als ik mezelf vermaakt heb
Als ik wederom tranen van het lachen heb tijdens Politiek Café!!!
Als wij het heel gezellig hebben gehad en veel plezier hebben
De gezelligheid overheerst. En dat is elk jaar weer!
De jeugd weer een top carnaval heeft in de Kwekpoel
De ki deren het naar hun zin hebben en als ik in ieder geval 1 avond zelf bog op oad ben geweest
met vrienden
De kinderen het naar hun zin hebben
De kinderen het naar hun zin hebben.
De kinderen zich vermaken!
De politie niets te melden heeft op
Woensdag na carnaval
De sfeer gezellig is met niet te zatte mensen en een hoop trammelant.
Er geen herrie
Er geen overlast is
Er geen ruzie wordt gemaakt
Er veel plezier wordt gemaakt en geen ruzie, lekker ontspannen en flauwe klets verkopen, lekker
drinken en snacken
Er voldoende ruimte is in de kroegen en alles goed geregeld is. Rookruimtes zo veel mogelijk in
de buurt van de kroeg zodat je toch gezellig met de niet rokers carnaval kan vieren.
Er weer genoeg gezelligheid is geweest.
Gezellig
Gezellig met vrienden kan zijn.
Gezellige tijd met vrienden, leuke gesprekken met mensen die ik anders niet of nauwelijks
zie/spreek, lekker ontspannen, leuke muziek, mooie optochten
Goed naar mijn zin heb gehad.
Het een gezellig groot feest is geweest.
Het een gezellige dag met vrienden is geweest
Het feest weer zo is dat we allemaal familie zijn, betrokken met elkaar!!
Het gezellig druk is geweest in het centrum
Het gezellig en druk is
Het gezellig is (7x)
Het gezellig is en de sfeer goed is. (Dus geen ruzie of opstootjes)
Het gezellig is en leuk
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Het gezellig is geweest. ðŸ˜Š
Het gezellig is met een goede sfeer
Het gezellig is met veel bekenden
Het gezellig is, zonder ruzie, met veel carnavalsmuziek en muzikale klanken van ons eigen clubje
the Ducktownband en natuurlijk een drankje
Het gezellig met met fijne vrienden om mij heen en een hoop flauwekul
Het gezellig was
Het lekker weer is en als iedereen het naar zijn/haar zin heeft, zonder dat het uit de hand loopt
Humor de boventoon voert en er pakkende liedjes voorbijkomen
Iedereen een leuke tijd heeft gehad.
Iedereen gezellig is en er geen agressie plaatsvind
Iedereen het gezellig heeft ,en geen ruzie of problemen zijn
Iedereen leut het!
Ik alle dagen ben geweest, goede muziek gedraaid is, voldoende bier en als er geen rellen of
opstootjes zijn
Ik de carnaval doorkom zonder kater
Ik de prinsenvereniging nergens tegenkom, als er geen agressie is, wanneer er gezelligheid is in
de kroegen waar ik kom.
Ik een fijn gevoel heb van gezelligheid
Ik een gezellige paar dagen heb gehad met vrienden en mensen tegen ben gekomen die ik lange
tijd niet gezien heb.
Ik een gezellige tijd met vrienden heb gehad
Ik elke dag met mijn vrienden en familie feest heb kunnen vieren. En als we op een fijne manier
deze dagen hebben doorgebracht, voor het eerst zonder mijn schoonvader, een fervent
carnavalsvierder.
Ik en mijn gezelschap een gezellig feest hebben gehad.
Ik even de alledaagse zaken kan vergeten.
Ik gezellige dagen heb met mijn vrienden
Ik gezellige dagen heb met mijn vrienden en vriedinnen. En als ik lekker kan dansen en kletsen
met iedereen
Ik heel veel heb gelachen!
Ik met mijn vrienden een gezellige avond heb gehad.
Ik met vrienden en bekenden een gezellige avond heb gehad.
Ik plezier heb gehad
Ik plezier heb gehad en er geen vervelende dingen zijn gebeurd.
Ik veel bekenden tegenkom.
Ik veel heb kunnen lachen
Ik veel lol heb (kroeg, biertje, muziek) en er geen gekke dingen gebeuren.
Ik veel plezier heb gehad en oude en nieuwe vrienden tegen kom
Ik woensdagmorgen moe en voldaan in mijn bedje plof
Je ergens gezellig plezier kunt maken met elkaar, het liefst als het niet te koud is.
Lekker in mijn vertrouwede stad met vrienden lekker leuten en lallen
Mijn gezin, vrienden en ik veel plezier hebben met een hoop gezelligheid en een goede sfeer.
Mijn kind het leuk heeft gehad in de kwekpoel
Mijn kinderen het naar hun zin hebben
Mooi weer bij de optocht, een gezellig Pleinfeest en niet te druk in de kroegen.
Mooie optocht vrolijke mensen eenheid onder en met elkaar .
Onze kwekpoel heel goed gevuld is ener een hele goede
sfeer is
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Veel te veel drinken en slechte muziek
We elke dag de klok rond gefeest hebben, zonder verveling en met veel gezelligheid
We met vrienden lol hebben gehad
We met z'n allen veel plezier hebben gehad en leuke dingen verzonnen hebben - ff lekker out of
the box!
We veel lachen, het niet te druk is en ik lekker kan dansen.
Ze op een hand niet kan tellen.

1.4 Waarom viert u geen carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Geen geld
Geen geld voor
Geen leuke lokatie
Geen zin
Geen zin meer
Genoeg carnaval gevierd
Ik ga de jassen van de carnavalsvierders ophangen bij Rembrandt.
Ik sta achter de bar in de dynamo
Kan mijn geld beter gebruiken.
Kleinkinderen passen
Lichamelijke klachten
Lichamelijke/medische conditie
Maar kijken altijd
Maar vind het een heel leuk feest
Te duur
Teveel herrie
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