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1. Rechte tellingen
Sinterklaas
Weken voordat Sinterklaas in het land komt liggen de pepernoten al in de winkels, zijn de
speelgoedboekjes al verspreid en worden de eerste chocoladeletters opgegeten. Daarnaast
zijn de eerste kerstshows geopend en liggen de kerstballen klaar om gekocht te worden. Hoe
denk jij over Sinterklaas en Kerst?

1 Vier je Sinterklaas?
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Echter het begint veel te vroeg, ook Kerst
Gezellig samenzijn met de kinderen (28 en 25) en partners, en uiteraard een cadeau
voor hen.
Met de kinderen van 4 en 6 jaar oud
Om dat het een mooi feest voor kinderen.
Samen met de kleinkinderen houden we Sinterklaas in ere!!
Sint is een kinderfeest
De kinderen zijn te oud geworden
Geen kinderen
Geen kleine kinderen meer
Ivm leeftijd kind geen Sint meer
Kinderen zijn het huis uit
Kleinkinderen overvol met Sint.Daarom bij ons kertskadootjes.
Te oud en we hebben geen kinderen
Voor de grap misschien een kleinigheidje.
Vroeger wel. Nu heb ik de leeftijd er niet meer voor
Wij mijn vrouw en ik zijn maar met zijn tweee en de kinderen zijn volwassen de
kleinkinderen zijn te oud om zoiets te vieren
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Als anderen mij uitnodigen, ouders of dobbelavond, wel anders niet.
Dat ligt eraan of mijn volwassen kinderen die elders wonen dit willen met Sinterklaas
of kerst
Mer mijn neefje en nichtje misschien
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2 'Sinterklaas kan niet gevierd worden zonder Zwarte Piet'
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Dit feest is een kinderfeest
Maar het moet wel Zwart zijn.
Traditie moet zo blijven, anders mag van mij Sinterklaas afgeschaft worden!
Zwarte Piet moet zwarte piet blijven zoals al altijd is geweest

Mee eens






Donker bruin zoals afgelopen jaren. zwart te angsaanjagend
Ik vind zeker dat deze erbij hoort, maar ook zeker dat verandering mogelijk moet
zijn.
Maar zwart hoeft niet zwart te zijn
Op de eerste plaats ben ik absoluut tegen racisme, maar ik vind het erg vervelend
dat een 'minderheidsgroep' een kinderfeest dusdanig gijzelt dat het wachten wordt
tot het uit de hand loopt. het zwart-schminken heeft een praktische kant, bekenden
worden onherkenbaar. Ik ben er op zich niet tegen om dit aan te passen, de rede
waarom steekt.
Pietjes van allerlei rassen zou het beste zijn. Zwarte pieten maar ook allerlei
kleuren. Wel reële kleuren dus niet van die fantasiekleuren.
Persoonlijk geen problemen met zwarte pieten maar als mensen dat wel tegen de
borst stoot geen probleem om aanpassingen te doen. Maar de traditie moet wel in
ere gehouden worden.
Sinterklaas kan niet gevierd worden zonder Piet.

Neutraal



Zal ook anders kunnen.Ook de figuur Sinterklaas

Mee
oneens




De 2 lijken synoniem,maar elke “side-kick” kan sfeer en karakter brengen om
Sinterklaas te ondersteunen in zijn werk.
Wel graag veegpieten of diverse kleuren



Een zwarte piet is voor mij niet meer van deze tijd. Sinterklaas kan ook prima






Zeer mee
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gevierd worden met pietjes die bijvoorbeeld roetvegen hebben.
Piet hoeft niet Zwart te zijn
Piet is leuk maar hij/zij hoeft niet zwart te zijn.
Ik zou zeggen: "zonder Piet".
Maakt mij niets uit. Sinterklaas is het belangrijkst. Volgens mij maakt het kinderen
ook niet zoveel uit.

6

3 Staan bij jou de pepernoten al op tafel?

(n=371)
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Weet je waar ik nou boos van word? Dat de chocopepernoten met PURE
chocolade er om heen, bij ons thuis altijd het eerste op zijn en dat je die niet
los kunt kopen! The struggle is real...
Niet standaar, al wel gegeten. De intentie is, om ze pas in huis te halen met
Sinterklaas.
Nog even wachten

Absurd dat er in september al pepernoten te koop zijn
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4 Maak je gebruik van de extra koopavonden in de maand
december voor Sinterklaas en Kerst?
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Heel gezellig, dat winkelen in die feestelijk versierde winkels en tevens dat ietwat
geheimzinnige aspect om in de avonduren te winkelen!
Makkelijk om later dan 18.00 uur boodschappen te doen. Niet speciaal voor
sinterklaas of kerst maar ook omdat het er
op zaterdag of voor 18.00 uur niet altijd van komt.
Niet speciaal voor sinterklaasinkopen, soms is het gewoon gemakkelijk om buiten de
koopavonden toch nog naar de winkel te kunnen
Soms

Nee








..wij zijn gepensioneerd en kunnen goed overdag onze inkopen doen.
Ben gepensioneerd. Heb alle tijd.
Ben ik al mee bezig
Nvt
Probeer voor die tijd alles binnen te hebben
Wij zijn voldoende in de gelegenheid om dit overdag te doen, werken niet (meer)

Weet
niet





Er zijn bijna geen extra koopavonden meer.
Geen kleine kinderen, kan dus op ieder tijdstip
Ligt er aan of ik alle kadootjes al binnen heb. Meestal niet en dan gebruik ik de extra
koopavonden
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2. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBernheze
Sinterklaas
Kerst
25 oktober 2018 tot 09 november 2018
372
5,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
1 minuut en 20 seconden
9 november 2018
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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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