Rapportage TipMookenMiddelaar
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 68% 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 38% 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: "(zeer)mee eens". In totaal 48% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 101 deelnemers zijn
geraadpleegd.

2

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=103)

80%
68%

70%
60%
50%
40%
30%
21%
20%
11%
10%
0%
Ja

Nee, maar ik vier wel carnaval

Nee, ik vier geen carnaval

Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 68% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Ja




Nee, ik vier
geen carnaval






Ik ben lid maar vier geen carnaval. Omdat het bij het dorp hoort steun ik wel
de carnavalsvereniging
Wel van twee binnen het dorp
Ben onlangs in Mook komen wonen vanuit de Randstad. Heb geen ervaring
met carnaval.
Ik heb wel mijn hele leven vastelaovend gevierd, maar na het overlijden van
mijn broer met wie ik dat altijd samen deed, kan ik er niet meer van genieten.
In verband met mijn leeftijd ben ik geen lid meer, maar vroeger met heel veel
plezier wel lid geweest.
Kom oorspronkelijk uit Maastricht en heb het daar wel altijd gevierd. Dat is
toch anders dan in Mook.
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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 38% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons




In Mook heeft een aantal jaren geleden prinses Silvia al de scepter gezwaaid. Was
mooi dus graag een vervolg.
In Mook was er in de jaren zeventig al een Prinses Sylvia de 1e

Zeer mee
eens



Is in Mook al eerder gebeurd. Wordt ook tijd in Middelaar en Molenhoek

Mee eens
Neutraal




Niet naast, maar een prins óf prinses.
Dat werkelijk niets uit of het een man of vrouw is. Moet natuurlijk wel zo zijn dat
beide mogelijk is.
Ik vind het achterhaalde vraag; er bestaan al jaren prinsessen carnaval. Dit hoeft
niet náást een prins, maar moet dan in plaats van een prins. Het is of een prins of
een prinses en dat mag niet uitmaken.



Mee oneens







Er moet maar één leider van carnaval zijn. Dat kan een prins zijn of een prinses,
maar niet allebei tegelijk
Gewoon eerlijk loodjes trekken, maar vrouwen zich natuurlijk wel schrijven. Maar
je moet er geen speciale titel van maken.
In de gemeente Mook en Middelaar is in de jaren '90 als eens een prinses carnaval
geweest. Zeer geslaagd. In de statuten van de plaatselijke vereniging staat
vermeld dat zowel mannen als vrouwen lid kunnen worden van een raad van elf.
Dus kunnen er ook prinses carnaval gekozen worden.
Laat een traditie gewoon in stand. We zeuren toch ook niet dat er geen mannen
mee mogen doen aan de Marikenloop?

4

Zeer mee
oneens




Je moet tradities handhaven!
Niet ernaast maar het een of het ander, een prins of een 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? (n=103)
Thema (17%):



















Brug/ lob / MFC
De plaatselijke politiek
Dementie
Dorpspolitiek?
Fietstunnel - alles wordt duurder - achteruitgang inkomen uit pensioen
Gemeente irt. Bouwprojecten Mook /fietstunnel Eendracht, bezwaren MTB route Mook
Gemeente zaken...!!!
Groen, natuur
Hart van mook
Maar de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn
Maaskade
Milieu
Mook en middelaar EN MOLENHOEK
Pensioen tekort
Poort v. Limburg plein als supermarkt. 1 is genoeg. Raadhuisplein met sociale woningen
Terugkeer van dynamiek in het dorp (denk aan de vele bouwactiviteiten die van start zijn
gegaan in de gehele gemeente)
Toekomst gemeente Mooken Middelaar
Wonen

Weet ik niet / maakt me niet uit (87%)
Toelichting
Weet ik niet / maakt me niet uit



Er wordt geen vasteloavendsoptocht gehouden.
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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: "(zeer)mee eens". In totaal 48% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens".

Toelichting
Mee eens
Neutraal
Mee oneens





Ik doe wel mee aan IkPas (40 dagen geen alcohol - hoort dat ook bij vasten?)
Is een persoonlijke keuze
Leef al gezond en drink weinig.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Kerstboomverbranding
Huurwoningen op plek vervallen Centra-supermarkt
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 05 februari 2019
106
9,5% (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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