Rapportage TipLeudal
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 51% 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 25% van de respondenten: "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 8%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 49% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 98 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 51% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, maar ik vier



45 jaar carnaval gevierd met veel plezier maar nu mag de facebook generatie
dat doen.. Deze heeft een andere humor die niet de mijne is.

wel carnaval



Wel merk ik dat de weerstand groter wordt, vanwege.... het aantal
decibellen!
Elke voorbij rijdende wagen in de optocht leidt tegenwoordig gegarandeerd
tot een gehoorbeschadiging. Hetzelfde geldt voor het volume van de muziek
in de horeca.

Nee, ik vier geen
carnaval



Ik voel me geen carnavalsvierder, maar ik vind het wel altijd leuk om een
aantal carnavalsoptochten te bekijken.
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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?)
(n=95)
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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 25% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons



Afgelopen jaar prinses als prins carnaval

Zeer mee
eens



Ik vind het zeer middeleeuws dat vrouwen geen prinses kunnen worden. dit is een
vorm van institutionele ongelijkheid die bij wet al lang en breed afgeschaft is maar
onder het mom van traditie nog steeds door iedereen normaal wordt gevonden.
Niet alleen "naast een prins", maar "in plaats van een prins"!!!!
Het is volkomen achterhaald om vrouwen te weren in de raad van elf of in de
functie van prins. (Prinses dan.)
In het schutterswezen kunnen vrouwen ook meer en meer de vogel afschieten en
koning worden.
Dat is toch ook een oude traditie die zich heeft durven aan te passen aan de
huidige tijd.
Wij hebben al eerder een prinses gehad ipv prins




Mee eens



Voor de jeugd is er in veel dorpen tegenwoordig al een prinsenpaar (dus een prins
én prinses). Dus waarom zou dit bij de volwassenen niet kunnen of mogen? Men
moet niet in ouderwetse dogma's blijven steken, maar wel een beetje met de tijd
gaan. Natuurlijk wel enigszins rekening houden met de oude tradities.
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Neutraal



We leven niet meer in de middeleeuwen dus onder het mom van 'traditie' is een
prinses niet mogelijk slaat natuurlijk nergens meer op. Maar de prinses hoeft niet
naast de prins carnaval te bestaan. Het is logischer om of een prins of een prinses
te hebben.
Verder wil ik even laten weten dat ik in dit panel serieuze vragen mbt Leudal
verwacht. Waarom bijvoorbeeld geen enquête over het profiel van de nieuwe
burgemeester?
Als dit het niveau van de vragen blijft, zal ik niet lang meer meedoen aan uw
enquêtes.

Mee oneens




Het moet zijn prins OF prinses
Ik heb geen problemen met een Prinses Carnaval, maar dan of een prins of een
prinses, afhankelijk van de keuze van de commissie. Niet geforceerd een prinses
er bij zetten.
Ik vind het hoog tijd voor een prinses carnaval als autonoom voorgangster in dit
feest. Dus niet náást een prins maar gewoon in-plaats-van.
Prinses of prins. Niet prins EN prinses. Prins en raad van elf is toch eigenlijk een
schaduw gemeenteraad? Prins als vervanger van burgemeester en raad van elf als
vervanger van gemeenteraad? Nou dan mag de prins ook een prinses zijn. Maar
twee vervangers van de burgemeester is overdreven.




Weet niet /
maakt me
niet uit




Het moet kunnen. Maar dan 1 prins / prinses. Niet beide.
Zoiets moet je in ieder geval niet van ‘boven’ willen opleggen aan die
verenigingen.
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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=95)
Thema: (18%)


















BMV - Nassaurie
Bomen snoeien
Brexit
De nieuwe burgemeester van Leudal OF de Brexit.
De Nuje Burgemeister.
Dorpshuis Nassaurie.
Geen thema... algemene onderwerpen
Gemeentelijke dwalingen in Leudal
Hie dreijtj 't óm.
Ik ben Christen en geloof dat carnaval een heidens feest is,het Poerimfeest is bijbels gezien het
echte feest!!!
Jongste prins in Nunhem
KLIMAATVERANDERING of DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN LEUDAL
Leegloop van voorzieningen
Ligt meestal aan de prins
Prins Toyboy
Scholenfusie
Virtueel

Weet ik niet / maakt me niet uit (82%)
Toelichting
Thema:




Dan is alles mogelijk, als het maar bijzonder oogt!
Hoewel ik de deelnemers aan de carnavals optochten bewonder ,ben ik ervan
overtuigd dat alleen het Poerimfeest in het bijbel boek Ester het werkelijke feest
is !!Zelf ben ik een christen van Joodse huize!!!

Weet ik niet /
maakt me
niet uit



Ik vier liever carnaval in Venlo/Tegelen waar ik vandaan kom. Carnaval hier heeft
daar voor mij nooit aan kunnen tippen.
In ons dorp is geen thema.
Thema's maken voor vastelaovendj niks uit, zolang ze maar carnavalesk gebracht
worden.
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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 8%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 49% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".

Toelichting
Neutraal





Beetje minder van alles geen probleem
Dit is niet meer van deze tijd. De bovengenoemde facebook generatie lacht je
uit, maar dat doen ze met meer zaken.
IK heb geen religieuse reden om te vasten. Toch denk ik dat af en toe in het
leven een pas op de plaats nuttig kan zijn en de vastentijd zou zo'n periode
kunnen zijn

Mee oneens



Deed het vroeger wel, maar in zeer uitgeklede versie. Alleen thuis geen
snoepjes eten, maar wel koekjes en bij anderen mocht het ook. Als ik het
volhield, kreeg ik een zak snoep. Op een gegeven moment bedacht ik dat als ik
zes weken lang gewoon snoep had, dat dat meer was dan een zak dus vond ik
het wel goed met dat vasten.
Inmiddels ben ik van mening dat vasten iets is dat je niet per se op een
bepaald, door anderen vastgesteld, moment hoeft te doen. Maar het idee van
sober leven vind ik wel een mooie boodschap, ook voor de aarde. Nu leef ik
sowieso al niet super luxe (zes dagen per week werken, in mijn vakantie
werken, bijna nooit op vakantie, weinig spullen kopen). Het zou mooi zijn als
mensen bijvoorbeeld tijdens hun vastenperiode het geld dat ze normaal
besteden aan luxe dingen als snoep of sigaretten of frisdrank (ik noem maar
wat) op zouden sparen en aan een goed doel zouden geven.

Zeer mee
oneens



Ik ben benieuwd met welk van de bovenstaande antwoorden u informatie
krijgt om welke actie dan ook te ondernemen.
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Weet niet /
maakt me niet
uit



Is toch wel uit de tijd
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 03 februari 2019
98
9,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
5 februari 2019

8

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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