Rapportage TipVenlo
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 31% van de respondenten: "Neutraal".
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 9%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 280 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.

1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Ja



Zit in bloed van vroeger

Nee, maar ik vier wel
carnaval



Als met "vieren" wordt verstaan optochten kijken, dan vieren we ook. In
de kroeg komen we niet (meer)
Een heel belangrijk stuk eugen identiteit, creativiteit en verbondenheid
Joekskapel
Meestal 1 avond / dag




Nee, ik vier geen
carnaval







Dit jaar geen carnaval vieren ivm ziekte
Maar vind het wel leuk om naar te kijken...
Ook als ik het niet vier zijn deze verenigingen belangrijk
Vier na de 60 eigenlijk geen carnaval meer. Nu meer voor jongere
generaties.
We genieten wel van optochten en de tv uitzendingen.
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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.

2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 31% van de respondenten: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens







Bij slechts één vereniging.
De meest geschikte persoon, dat is belangrijk, de sexe niet. Het is niet meer van
deze tijd dat alleen een man Prins Carnaval kan worden
Het lijkt mij een goed idee als er ook een prinses carnaval komt. Wel niet apart
van een prins, gewoon wat meer afwisseling.
Met de tijd meegaan
Niet prins en prinses, maar prins of prinses




Dat moet de vereniging zelf uitmaken.
Maakt me niet veel uit.



Neutraal

Gelijkheid der seksen
Het is ongelooflijk dom om geen gelijke behandeling man en vrouw door te
voeren en in strijd met de limburgse grondwet
Niet naast, maar een prinses ipv een prins. Dit mannenbolwerk kan toch anno
2019 niet meer blijven bestaan.
Waarom geen prinses!?! Carnaval/vasteloavend is niet alleen van voor en door
mannen! Ik zou best graag prinses worden.
Waarom niet een gay of Lesbo prins ? In het kader van voorbereidingen Roze
Zaterdag.
Laten we 'het hokjes denken' zo is het altijd geweest en zo moet het, eens
loslaten, en laten we iemand kiezen die geschikt is ! (Man Vrouw/ LGBTi of niet.

4

Mee oneens




Zeer mee
oneens

Weet niet /
maakt me
niet uit





Ik heb geen hekel aan vrouwen. ( ben ruim 55 jaar getrouwd met een vrouw).
Maar vrouwen dringen zich tegenwoordig overal op. Schuttersverenigingen,
carnavalsverenigingen enz.. Persoonlijk vind ik dit iets voor mannen. Wij dringen
ons toch ook niet op bij dames kransjes of gemengd voetballen.
Is al meerdere honderd jaren een Mannenwereld.



Het is maar een spel. In dit spel doet al jaren een prins mee.
Hoezo naast de prins een prinses. Waarom niet alleen een prinses?
Laten we de traditie nou eens traditie zijn we hebben al dansmarietjes en boer
en boerin in de boerebroelof
Tradities moeten blijven



Niet óók. Waarom niet gewoon óf? Prins of prinses.
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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?
Thema: (17%)











































"" Tango" aande Maas !!
11jaor Ut Wittehoes Tegele
Actuele zaken: Daar is het nog te vroeg voor
Afketsen van plannen voor het Kazerneterrein, Afschaffing Kabelbaan
Beelden terug op maasboulevard
Blerick Laef d`n daag
Brexit
De beer pries
De codegekte geel,oranje,rood
De joeks is veur 't laeve waat 't zalt is in de pap.
De windmolens
Draai met ons mee
Geenn idee als het maar leuk is.
Geluif in ôzze toekôms
Gemeentebeleid venlo
Gemeentekalender......
Granaatvinder
Het thema van de Jocus
Jocus
Jocus Vitae Quod sal Coenae
Jocus vitae, quod sal coenae. De joeks is veur ut leave, waat ut zalt is in de pap.
Jonk gek en gaaf
Kabelbaan
Klimaat
KLIMAATPERIKELEN
Krangs öm
Krangs um (3x)
Krangs-um
Krangs-Um
Kranksum
Laef d,n daag
Laef d'n Daag
Laef den daag
Late Vastelaovend?
LEEF MET DE DAG
Leegstand.
Lol en feest gezellig samen
Maak plezier met iedereen
Plezeer as nitVenlonear
Plezier maken op een nette manier
Roze zaterdag en of Huisjesmelker zit in de Venlose politiek !
Trek der op uut
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Trots op Belfeld
Trots op Belfeld en historische plekpleatjes
Trump, muur
Vluchtelingen
Wij werken niet met thema's bij ons in het dorp

Weet ik niet / maakt me niet uit(83%)
Toelichting
Thema:
Weet ik niet / maakt me niet
uit







Daar wordt men helemaal dol van.....
We lopen al geruime tijd met onze groep mee in de optocht!
Als ge maar leut hebt
Doe niet mee aan de optocht
Vastelaovend zit in het hart en heeft niets met thema's te maken!
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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 9%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens



Ik drink al jaren ná Aswoensdag tot Goede Vrijdag geen alcohol.
Dit heeft totaal niets met het geloof of vastelaovend te maken. Ik doe dit voor mijn
gezondheid en om wat kilootjes af te vallen.
Volgens geloofsovertuiging



Het is voor iedereen goed om eens pas op de plaats te maken en bewust te
worden hoe goed we het hier hebben
Ik vind het prima, als mensen willen vasten, maar ik doe er niet zoveel mee, beetje
opletten.

Neutraal








Bepaalt ieder zelf
Dat mag ieder voor zichzelf uitmaken!
Ieder zijn eigen keuze
Is hedendaags niet meer van toepassing.
Soms denk ik er aan en let op wat ik eet, maar ben er niet strikt in.
Zeer gezond voor ziel en lichaam, maar het blijft iets zeer persoonlijks

Mee
oneens



Ben mij los van de carnaval bewust dat ik niet alle luxe nodig heb .Hoef geen
gadgets.
Ik ben katholiek, maar ik vast niet.
Ik probeer wel om 40 dagen zonder alcohol doobte brengen
Ik zie er het nut niet van in
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Zeer mee
oneens



Vastelaovend is pure commercie gewaore en haet naet vuul mier met het alde
vastelaovend te doon daorum viere weej het auk neet miër.



Dit is achterhaald.
Net zo als de "katholiekenkerk"
Ik hoef niet e vasten en vier geen carnaval
Never nooit
Onzin, we zijn met z’n allen niet meer zo kerks, en ik weet nog van vroeger, dat je
er best wel last van had als je hard moest werken, en vooral als het koud was. Het
was net zoiets als Ramadan maar dan voor Katholieken.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 05 februari 2019
311
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
5 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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