Rapportage TipVenray
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 62% 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 4%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venray, waarbij 207 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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Nee, maar ik vier wel carnaval

Nee, ik vier geen carnaval

Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Ja




Al jaren lid van de Piélhaas
IN HART EN NIEREN EEN VASTELAOVENDSMENS ZO GEZEGD

Nee, ik vier geen carnaval




Overwinter in Spanje
Vier niet meer...
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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





Alleen maar mannen is niet meer van deze tijd.
Waarom niet !!!
Waarom zijn dit soort zaken toch altijd mannendingen. Raad van 11 ook allemaal
mannen, adjudanten ook allemaal mannen. Alsof vrouwen niet bestaan. Die tijd is
toch al lang voorbij.

Mee eens



Een prins of prinses zou niets uit moeten maken. Wat ik persoonlijk jammer vind is
dat vrouwen in Venray geen prinses, adjudant, lid van raad enz. mogen zijn.
Jammer wat dit zou zeker een waardevolle toevoeging kunnen zijn.
In het kader van de emancipatie natuurlijk.
Vanuit emancipatorische redeneren zeker!



Neutraal







Als de vereniging dat wel, geen probleem mee
Dot is voor de carnavalsclubs zelf om te beslissen
Ik heb niet zo zeer een mening over een prinses maar ik vind wel dat het een zeer
mannen aangelegenheid is. I.p.v. een prinses zouden er ook vrouwen in de raad
van 11 kunnen komen
Prinsessen moeten er zelf op toe zien dat ze mee gaan tellen. Ambities leg je niet
op, die heb je!
Waarom is er nog geen prinses carnaval??????



Wat mi betreft is het er 1. Een prins of een prinses.



Mee
oneens
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Zeer mee
oneens





De traditie is PRINS CARNAVAL.Ik kan me voorstellen dat er uitgezien moet worden
naar een Prinses als er in een klein dorp niet de beschikking is over een prins. In
geval van nood dus. Waarom alle tradities veranderen? nergens voor nodig.
Niet én maar of.
Als je nu weer naar sexe gaat kijken dan is de volgende stap een transgender prins.
Gewoon de meest geschikte persoon kiezen, prins óf prinses dus.
TRADITIES ZIJN TRADITIES. men pakt toch ook niet een vrouwelijke deken of
pastoor. Nee, men hoort ergens aan vast te houden!
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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=2018)
Weet ik niet / maakt me niet uit (87%)
Thema (13%):




























Arbeidsmigranten (2x)
Arbeidsmigranten / Loonen
Bieb in AH pand
Brexit, effecten energietransitie
Frank van Gool (OTTO) als koning makelaar van stacaravans
Gemeentehuisinwoners wakker maken.
GlaswebVenray
Heb elkander lief! Niet alleen deze dagen, maar alle dagen van het jaar.
Het pielhazeriek
Het Roekenbosch
Het Roekenbosch debakel
Huisvesting arbeidsmigranten
Huisvesting Arbeidsmigranten.
Kinderpardon
Klimaatgekte
Klimaatopwarming
Me too, glasvezel, arbeidsmigranten
Milieudoelen en gele hesjes protest
Nog niet bekend ien Rooj. Zaoterdag kumpt de prins pas uut mit beejbehuurend motto
Ook voor de pielhazen geen plek in de levende kerststal
Polenhotel
Roekenbosch
Rondweg
Rutte III door het ijsgezakt. Inclusief CDA wethouder Loonen
Samhorigheid en veel plezier
Trump
Zuipen
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Toelichting
Thema:



We zijn er weer op dezelfde manier mee bezig als in de jaren 60. Stop ze bij elkaar
in SanDamiano. Pluk ze leeg en stuur ze naar huis. En velen zullen blijven om hier
zich als immigrant te vestigen.Kop in het zand politiek en Otto wordt er rijk van.
Dan komen allerlei maatschappelijk problemen voor rekening van de Gemeente
Venray.Taal en sociale aanpassing en integratie is geen oog voor. En dan hun
kinderen, met ouders in een achterstandspositie en zo herhaalt alles zich weer.

Weet ik niet
/ maakt me
niet uit



Het maakt me niks uit omdat er gewoon geen thema gemaakt moet worden, doen
wat je leuk vindt ! ik doe in ieders geval mee aan de optochten in het dorp en
Venray
Maakt me niets uit.
Voor de niet-carnavalvierder is het wel erg saai in Venray met deze dagen.
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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 4%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Matigen in drank, eten van ongezond eten, minder vlees eten kan het hele jaar

Neutraal






Dat is persoonlijk, daar moeten wij niet over oordelen, ook dat is traditie, wat men
wil, moet je doen, en respecteren van je buren toch !
Geen regels aub. Laat de mensen zelf hun eigen initiatief nemen en ervaren.
Het is goed om af en toe met minder te doen. Afzien geeft karakter en ontwikkelt
je zelfdisciplinekracht. Verhoogt intelligentie en coopingsvermogen. Het heeft nu
nog steeds een rooms karakter. En dat werkt allang niet meer.
Iemand die wil vasten moet dir zeker doen. Ik betracht te hele jaar door matiging
in alles. Dat helpt de wereld en ons milieu het meest, in mijn ogen.
Mag iedereen voor zich uitmakenn
Moet iedereen zelf weten

Mee
oneens





Geen 40 dagen vasten, wel een poos minder tot geen alcohol.
Iedereen moet dat zelf weten
Is toch niet meer van deze tijd

Zeer mee
oneens





Doe ik niets mee
Echt niet das waar einmaal!!
Wat een onzin. Gaan we weer 50 jaar terug in de tijd??????
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Venray
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 05 februari 2019
242
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
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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