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1. Rechte tellingen
Kerst
Het eind van het jaar nadert, en dus staan de feestdagen voor de deur.

1 Waar denkt u als eerste aan wanneer u denkt aan kerst?
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Mijn eerste gedachte:

Weet niet

Op vraag "1 Waar denkt u als eerste aan wanneer u denkt aan kerst?" antwoordt 98% van de
respondenten: "Mijn eerste gedachte:".

Mijn eerste gedachte:






















2 weken Kerstvakantie
Aan kerstavond vieren met mijn moeder
Alle Kerst.
Armoede
Commercieel uitgebuit
Dat die maar heel snel achter de rug is.
Dat het nog lang geen 'vrede op Aarde' is.
De geboorte van onze zoon
Donkere dagen
Erop uit
Eten (3x)
Eten met familie
Extra sfeer in huis
Familie (11x)
Familie diner
Familie feest
Familiefeest
Familiw
Feest
Feest waarbij nodig is aan de medemens moet worden gedacht in deze ikke ikke maatschappij
Feestverlichting
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Geboorte van Gods Zoon
Geboorte van Jezus en vrede
Genieten
Getver
Gezellig (7x)
Gezellig familie feest
Gezellig met familie
Gezellig met gezin bijelkaar
Gezellig samen
Gezellig samen zijn (2x)
Gezellig samen zijn familie
Gezellig samenzijn
Gezellig samenzijn met familie
Gezellig samenzijn met fijne familie.
Gezellig, familie, rust
Gezellige tijd maar beetje overdadig.
Gezelligheid (17x)
Gezelligheid knus lichtjes
Gezelligheid met familie
Gezelligheid, drukte
Gezelligheid?
Gezellilgheid
Gezin (2x)
Huis versieren met kerststal en boom
Huiselijke Gezelligheid
Jezus
Jezus Christus
Kerst vieren bij mijn dementerende moeder
Kerstboom (2x)
Kerstboom en lichtjes
Korte dagen
Lampjes en kerstbomen
Lekker eten (2x)
Lekker warm binnen met familie en eten en drink
Lichtjes / thuis
Misschien een dagje wereldvrede
Mooie dagen
Mooie gezellige periode
Nee hé, niet weer die shit
Nu gaan de dagen weer langer worden
Ontspanning en beleving
Poespas
Rust
Rust Liefde Warmte
Samen met familie
Samen met kinderen
Samen zijn (5x)
Samen zijn met de mensen waar je om geeft
Samen zijn met familie (3x)
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Samen zijn met familie en vrienden (2x)
Samen zijn met je dierbaren
Samenleving
Samenzijn en gezelligheid
Samenzijn met de familie
Samenzijn, elkaar helpen, vrede
Sentimentele drukte
Sfeer
Sfeer en gezelligheid
Sneeuw
Sneeuw, eten, gezelligheid
Vakantie
Vakantie/vrije dagen
Veel eenzaamheid
Verplichtingen om alles te doen
Vrede (2x)
Vrede en respect voor iedereen
Vrede en rust
Vrij
Vrije dag
Wat een gedoe die traditie
Wat moet er geregeld worden?
Werken

Toelichting
Mijn eerste
gedachte:







Die uitwonend zijn.
Er zijn nog zoveel mensen die in armoede leven en niet echt blij kunnen zijn
met de feestdagen omdat ze er gewoon weg het geld niet voor hebben
Gezelligheid samen met familie
Onze zoon is eerste kerstdag geboren
Vrede; samen leven.
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2 Viert u kerst?
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Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "2 Viert u kerst?" antwoordt 94% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja







Het wordt ook van je verwacht dat je aan alles mee doet
Maar niet kerkelijk.
Met name op 2de kerstdag met mijn hele familie, al meer dan 50 jaar.
Minimaal
Vieren is een groot woord. We maken er wel een mooi familiegebeuren van
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2.1 Hoe viert u kerst?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Met familie Met vrienden Ik ga op stap Ik ga een paar Ik ben op
eten
eten/familie
naar de
dagen weg wintersport
kroeg, het
café

Anders

Weet niet

op vraag "2.1 Hoe viert u kerst?" is het meest gekozen antwoord (79%): "Met familie eten".

Anders, namelijk:



















Alleen met gezin, spelletjes, eten enzo
Een dag weg, anders ben ik alleen
Het thuis gezellig maken bij de kachel, kaarsjes aan en dergelijke
Ik woon een kerstdienst bij in de kerk
Kerkbezoek (2x)
Kerkbezoek of naar een kapel
Met kansarme jongeren vieren
Naar de kerk
Naar de Kerk
Naar de Kerstmis en daarna gezellig met het gezin.
Naar de nachtmis
Rustig aandoen
Samen met gezin/kinderen
Thuis (4x)
Van de winternatuur genieten
Vrijwilliger Kerstherberg
Wandeling naar het esdonks kapelleke, schaatsen bij het boerenbondsmuseum en gezellige
avonden rond de kerstboom
Wandeltocht naar Esdonks kapelleke op kerstavond

Toelichting



Kerstavond gezellig samen zijn met familie van mijn vrouw. o.a. bezoek aan de kapel in Esdonk
eerste kerstdag samen met broer/ zus en moeder gezamenlijk eten. tweede kerstdag uit eten
met z'n tweetjes
Vreemd dat in de opsomming "het bijwonen van een kerstviering in de kerk" niet opgenomen is.
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2.1 Waarom viert u geen kerst?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=6)
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Ik heb het nooit gevierd

Andere reden

op vraag "2.1 Waarom viert u geen kerst?" is het meest gekozen antwoord (77%): "Andere reden,
namelijk:".

Andere reden, namelijk:






De ware boodschap is vervangen voor consumeerderen.
Geen zin in
Gewoon met elkaar genieten is voldoende
Te gemaakt
Weinig middelen om te vieren
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2.2 Viert u kerst met of zonder cadeaus?

(n=140)
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Met cadeaus

Dit varieert per jaar

Zonder cadeaus

Weet (nog) niet

Op vraag "2.2 Viert u kerst met of zonder cadeaus?" antwoordt 52% van de respondenten: "Zonder
cadeaus".

Toelichting
Met
cadeaus




Elkaar een klein presentje geven als dank voor de goede zorgen het afgelopen jaar.
Oma koopt kleding voor de kleinkinderen. Wij geven onze moeder iets moois.

Zonder
cadeaus



Wij vieren Sinterklaas met de kinderen en kleinkinderen; Nederlandse traditie MET
zwarte Piet; Dat er sprake zou zijn discreminatie is de grootste onzin die er bestaat;
van onze tradities afblijven. Bovendien ben je vrij om hieraan mee te doen.
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3 Ziet u ergens tegenop als u aan de komende feestdagen
denkt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%
70%

(n=146)

68%

60%
50%
40%
30%
17%

20%

11%

9%

10%

1%

4%

1%

0%
Ik zie nergens Drukte in de Voorbereiden
Mijn
Eenzaamheid
tegenop winkels op de
van het
kledingkeuze
dagen vóór kerstdiner
kerst

Anders

Weet niet

op vraag "3 Ziet u ergens tegenop als u aan de komende feestdagen denkt?" is het meest gekozen
antwoord (68%): "Ik zie nergens tegenop".

Anders, namelijk:

















Alle verplichtingen zoals alle familie bezoeken ed
Altijd gedoe
De commerciële uitbuiting van deze dagen van overweging
De kerdtversieringen weer overal ophangen.
Drukte familie
Drukte op het werk net van te voren
Eerste kerst zonder mijn vader
Financieel
Gedoe
Het vele rijden.
Keuze maken over waar de kerstdagen te vieren
Optuigen kerstboom
Oude jaars avond . O.a vuurwerk het illlegalen
Stoor me aan het beeld dat wordt geschept dat het een eetfestijn moet zijn
Veel mensen denken dat alles af moet voor kerst. Stress
Vuurwerk

Toelichting



Beperking agv herseninfarct.
Om het zo af te spreken dat het voor iedereen goed is, maar dat er ook nog tijd en vrijheid voor
jezelf/eigen gezin overblijft
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gemertsnieuwsblad
Kerst
Evenementen
Verkeersborden
12 december 2018 tot 18 december 2018
149
8,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
2 minuten en 55 seconden
18 december 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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