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

1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 51% 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 43% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. 7% van de respondenten antwoordt:
“(zeer) mee oneens”. Het meest gekozen antwoord (25%) is: “Neutraal”.
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt 13% van de
respondenten: "mee eens". 55% van de respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (30%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Voerendaal, waarbij 65 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?

(n=61)
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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
wel carnaval



Ik ga naar de optochten kijken en even wat drinken..

Nee, ik vier geen
carnaval





Gezien leeftijd alleen optocht Voerendaal en via TV carnavalsuitzendingen
Kijk wel naar optochten met carnaval
Met 66 voel ik me veel te oud voor carnaval. Vroeger was dat 'zoehpe en op
de wiehver kroehpe'. Die tijd heb ik gehad.
Te oud
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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 stelling "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 43% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. 7% van de respondenten antwoordt:
“(zeer) mee oneens”. Het meest gekozen antwoord (25%) is: “Neutraal”.

Toelichting
Zeer mee
eens



Een prinses maakt het hebben van een prins/prinsenpaar extra speciaal,
aangezien het meestal een koppel is. Ook is het leuker voor het jeugdprinsenpaar
om een volwassen prinses te hebben, zodat de jeugdprinses zich hieraan kan
optrekken.

Neutraal




Ik vind dit eigenlijk geen discussie, het zet een stempel op het feest, zonder er
een discussie over te starten, die dan weer een stempel geeft op dit feest zou dit
al mogelijk moeten zijn....
Mij zou het niet uitmaken

Mee oneens



Prins is traditie laten we deze in stand houden

Weet niet /
maakt me
niet uit




Carnaval boeit mij niet meer
De prins carnaval heeft reeds zijn eigen prinses. Of wat bedoelt u????? Wilt u zich
ergens mee bemoeien???? Is dit een vraag met een politiek correcte
bedoeling???? Wilt u zich met de statuten van de carnavalsverenigingen
bemoeien????
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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=61)
Thema (26%):

















Beide carnavalsverenigingen hebben eigen thema’s en dat werkt prima,ook de samenwerking is
top.
Café wordt kinderopvang
Clumme hingkt de vaan oèt
Clumme hingt de vaan oet
Gezellige samen zijn en plezier hebben
Iets met vlaggen geloof ik
K.v. Molmuus 2018-2019 met als motto : Klumme hingk de vlag oet!
Kerk Kunrade
Klimmen hangt de vlag uit
Klumme hingt de vlag oet
Li-exit
Moet een verrassing zijn
Op de hak nemen van de plaats en landelijke gebeurtenissen
Plus helpt kleine middenstand om zeep
Vrede tussen de volkeren
Wilde westen

Weet ik niet / maakt me niet uit (74%)
Toelichting
Thema:



K.v. Molmuus 2018-2019 met als motto : Klumme hingk de vlag oet!
Dat kunt u zelf op hun website lezen!!!!!

Weet ik niet
/ maakt me
niet uit



Ik weet het niet, ik hoop dat het positief is, :-) het zouden bijvoorbeeld gele
hestjes kunnen zijn, trump of rutte, misschien komen de opkomende
pensioenprotesten ter sprake, ik vind dat het vooral gezellig moet blijven en een
lichte politieke boodschap mag wel, hoeft niet altijd
Liever geen optocht meer.
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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
13% van de respondenten: "mee eens". 55% van de respondenten antwoordt: "mee oneens". Het
meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Is goed voor ons lichaam om af toe sober te leven. De jongeren kennen dit helaas
niet meer.

Neutraal




Doe nog wel wat aan de oude traditie .. ..
WIJ DOEN WEL MEE AAN DE VASTEN MAAR DAN ALLEEN OP ASWOENSDAG EN
GOEDE VRIJDAG .

Zeer mee
oneens



Hoewel ik omwille van mijn gezondheid wil vasten, koppel ik dat niet aan
carnaval. Ik weiger om mijn geloofsbeleving geïnstitutionaliseerd te zien.
Ik ben niet gelovig maar snap de oorsprong van het vasten. In mijn optiek
vergelijkbaar met de Ramadan. Hoort een tijd van bezinning te zijn denk ik.
Ieder voor zich moet bepalen of dit voor hem of haar nuttig is.
Niet gelovig.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Voerendaal
Vastelaovend
18 januari 2019 tot 26 januari 2019
65
12,1% (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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