Rapportage TipMaasgouw
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
22 januari 2019
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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 "28%" van de respondenten: 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.
Op stelling 4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt 16% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 60% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maasgouw, waarbij 32 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, ik vier geen
carnaval



Ik ga wel kijken naar een of twee optochten maar ben geen carnaval
vierder.
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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 "28%" van de respondenten: 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.

Toelichting
Dit is al
het geval
bij ons



Ik begrijp dat het niet makkelijk is om ieder jaar weer een prins en prinses te vinden,
maar toch lukt het in ons dorp bij de jeugd al jaren. Bij de volwassenen mag er
misschien iets vaken ook een prinses zijn, maar zoals gezegd het is niet makkelijk om
het ieder jaar weer voor elkaar te krijgen.

Mee eens



In Ohe en Laak is er al een keer een prinses geweest.
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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:





Dat weet ik niet
Er is geen thema
Heel veel "Trump" , Twitter enz.
Trump
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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 16% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 60% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee
eens



Ik zal niet meer vasten zoals vroeger gebruikelijk was maar bepaalde zaken bewust
overslaan dat doe ik wel.

Neutraal



Jaarlijks vasten wij een maand in het jaar om het lichaam te ontgiften. Dat betekend
minder suikers, tussendoortjes, snacks en geen alcohol. Maar dit staat los van een
geloof. Wij zijn atheïsten. We hebben voor iedere geloofsovertuiging respect en
vinden carnaval een mooi feest.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maasgouw
Vastelaovend
10 januari 2019 tot 18 januari 2019
32
17,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 16 seconden
22 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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