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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op stelling "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 16% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. 3% van de respondenten antwoordt:
“(zeer) mee oneens”. Het meest gekozen antwoord (44%) is: “Weet niet / maakt me niet uit”.
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal
11% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 87 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vastelaovend
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Limburg maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de vastelaovend.
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, maar ik vier
wel carnaval



Vroeger lid geweest van carnavals vereniging. Vieren nu met de
kleinkinderen, optocht kijken enz. Bezoeken buutteavond, medammecour
en volgen het op tv.
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Vastelaovend valt dit jaar laat, toch zijn de eerste prinsen al bekend. Graag horen we of de
tijd rijp is voor een prinses carnaval.
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Op stelling "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 16% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. 3% van de respondenten antwoordt:
“(zeer) mee oneens”. Het meest gekozen antwoord (44%) is: “Weet niet / maakt me niet uit”.

Toelichting
Mee eens



Dames- Carnavalsvereninging de Unskes heeft een prinses. Zij noemen haar
het Ponk

Neutraal



Bij traditionele verenigingen hoort een prins. Ik ben absoluut geen
tegenstaander van vrouwe carnaval en hier hoort uiteraard een prinses te zijn.
Ook als stadprinses vind ik dit zeer in orde

Weet niet /
maakt me niet
uit



Moet dat naast een prins carnaval ? Waarom zou je beiden moeten hebben ?
Volgens mij moet dat gewoon of een vrouw of een man worden, toch ?
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Ook de voorbereidingen op de vastelaovendsoptochten zijn in volle gang.

3 Wat wordt, volgens u, hét thema van de vastelaovendsoptocht in uw dorp
of stad? (n=85)
Thema (15%):














Beter een banaan in je oor dan een windmolen in je achtertuin.
Biste krank of haste pien, d'r optoch is de medesien
Biste krank of haste pien, d’r Optoch is wie middisien…
Brexit
Brexit, pastoor verlaat UOW,
Carneval maakt gezond
Der beerpries erraaf landgraaf alaaf
Fusering gemeentes
Kleinzielige bestuurders
Milieu/verhouding inkomensverhoging vs belastingverhoging groente en fruit.
Nieuwe zwembad
Samen vieren
Vur blieve woh vuur zint" ín Landgraaf"

Weet ik niet / maakt me niet uit (85%)
Toelichting
Thema:



Weet ik niet /
maakt me niet
uit





De weinig overblijvende kasteleins maken hun zaken ook nog kapot door
gedurende het hele jaar overtrokken prijzen te vragen.
Hoe kom ik daar achter?
Ik vier in geboortedorp Schinveld Carnaval. Daar heeft de optocht geen thema
Ik vier wel carnaval maar ik ben alleen rond de carnavalsperiode zelf ermee
bezig en heb niks meegekregen van zaken als thema's tot nu toe.
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Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de vastelaovend, met uitzondering van de
6 zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens
kunnen ze zich onthouden van luxe dingen.

4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te
vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal
11% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens



Kanaval is een christelijk feest, en als goed christen laten we alle medebewoners
meedoen en meegenieten van ons feest, maar dat betekend niet dat de dogma
moet zijn "meegevangen,meegehangen". de moderne christen bepaald zelf hoe
hij leeft.

Neutraal



Dat moet iedereen zelf weten.....ik geloof niet dat voor het grootste gedeelte van
de carnavalisten, carnaval nog veel met geloof te maken heeft.
Vasten is in ieder geval voor je lichaam niet slecht, zeker niet als carnaval samen is
gegaan met overmatig alcohol gebruik....
Ik vier niet meer zoveel met carnaval.Meestal moet ik met die dagen werken.


Zeer mee
oneens




Ben bijna 80 en hoef niet meer te vasten.
Dat is ouderwetse Flauwe Kul. waarmee in het verleden de mensen gepiezakt
werden, toen het catholisisme Hier REGEERDE !!

Weet niet /
maakt me
niet uit




Ben niet gdsdienstig, dus waarom zou ik vasten.?
Moet iedereen zelf weten
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Vastelaovend
18 januari 2019 tot 26 januari 2019
87
10,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
30 januari 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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