Kerstmis en oud & nieuw
1 Wat zijn je plannen dit jaar met Kerst?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=547)
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Avond met vrienden
Bij vrienden
Dineren met het gezin
Een familie diner in een restaurant omdat de familie zo groot is dat we niet allemaal tegelijk in
een huis kunnen.
Eten met familie aan huis
Gezellig samen zijn
Gezellig thuis.
Hardlopen
Ik heb dienst
Ik heb e alleenstaande vriendinnen die ook weduwe zijn en die komen 1 ste kerstdag bij mij. 1
ste Paasdag weer bij een ander en 1ste Pinksterdag weer bij die ander. Zo zijn we allemaal niet
alleen.
Ik luister online naar de kerk
Ik werk
Ik werk in de zorg en moet werken.
Kerstavond met vrienden
Kerstwandeling
Kerstwandeling met vrienden
Kinderen en kleinkinderen komen op kerstavond. Zo zijn we allemaal vrij om de twee kerstdagen
in te vullen naar ieders zin en verplichtingen.
Koken met vrienden
Lange wandeling
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Lekker thuis
Lekker thuis met gezin
Maar de zon
Met het gezin
Met vrienden (2x)
Met vrienden oud en nieuw/buurt
Met vrienden thuis eten
Met z`n 2en lekker op de bank, lekker wandelen, thuis lekker eten, mooie kerstverlichting
Moet alle feestdagen werken
Moet werken in de zorg
Naar het café
Op bezoek bij kinderen
Oud op nieuw vieren met de buren
Oudjaar bij vrienden
Samen met vrienden (2x)
Samen thuis
Sterf dag gedenken van 1 van onze kinderen.
Thuis met eigen gezin
Uit eten met goede kennissen
Uitgebreid koken
Vieren met gezin
Vieren met het gezin
Wandelen en thuis met gezin en vrienden eten
Wandelen in de bossen
Wandelen in de Eifel
Werken (9x)
Werken in de zorg.
Werken Vier geen kerstmis
Weten we nog niet
Winterefteling

Toelichting













1 dag bij familie , de rest ben ik alleen .
1 dag met mijn familie, diy jaar voor 1 x naar een restaurant, bijna altijd koken we ieder wat. En
1 dag helaas alleen ivm dat ik helaas ben gescheiden..... en dus die dag mijn kids niet heb!
Eerste kerstdag is de familiedag. Tweede kerstdag hebben geen plannen. Niets moet, alles mag;
geldt deze dag voor ons gezin
Even energie halen in die koude donkere wintermaand is zo lekker
Het is niet erg om met de kerst te moeten werken. Er hangt toch een speciale sfeer op de
afdeling en je probeert het voor de patiënten die helaas in het ziekenhuis moet verblijven, het zo
aangenaam mogelijk maken. Samen met de collega's die ook mogen werken, nemen we allemaal
wat lekkers mee en halen zo het kerstgevoel naar het werk.
Ik ben alleenstaande en goede kennissen van mij hebben mij uitgenodigd
Kerstdiner is met mijn familie, hier bij ons thuis
Met kinderen en kleinkinderen gezellig thuis dineren.
Met oud en nieuw vieren we al 55 jaar met de buren wij kersavond daar en zij met oud en nieuw
bij ons.
Mijn kinderen wonen in het buitenland en komen dit jaar naar huis,wat natuurlijk bijzonder is.
Op vakantie in 2e week van de kerstvakantie. Verder heerlijk met z’n tweetjes thuis genieten!
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Samen met mijn zoon
Vooral eeen familie feest van maken.
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2 ‘Kerstmis draait alleen om cadeautjes’
In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?

(n=544)
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Maar ook om mooie kleren en lekker eten. En o ja: shoppen. Het 'echte' idee van
Kerst is behoorlijk op de achtergrond geraakt, helaas.
Voor ons geldt dat in ieder geval niet. Wat is bezit als geen lieve mensen om je
heen hebt?

Mee eens
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Voor de (klein)kinderen wel voor ons niet

Neutraal





Helaas wel en is de kerkelijke betekenis ver op de achtergrond geraakt
In verband met verjaardag zijn er cadeautjes Anders niet
Sinterklaas is alleen cadootjes voor kinderen die in sinterklaas geloven. kerstmis
kan kadootjes geven zijn voor de ouderen
Wij geven geen kado's met de Kerst. Het is toch een gezellig samenzijn met
elkaar.
Wij vieren sinterklaas
Wordt wel steeds meer de trend om ipv sinterklaas kerst te vieren. Met
cadeautjes





Mee oneens










Dit heb je zelf in de hand.
Effe een rustmoment in het jaar
Familie bijeenkomsten met gezamenlijke gourmetten.
Geen cadeaus wel gezelligheid in huis.
Gezelligheid met familie is het belangrijkste
Het gaat om het samen zijn, met fam, vrienden en bekenden
Ik zie Kerstmis nog altijd als een tijd van bezinning en vrede voor en van
iedereen.
Juist niet om cadeautjes maar om de geboorte van Jezus te vieren. Cadeautjes
horen bij Sinterklaas.
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Kerst is een gezellig familiefeest tijdens de donkere dagen. Het gaat niet om
cadeaus, die we overigens ook niet geven of krijgen.
Kerstmis blijft voor mij een fam. feest. daar hoeven geen cadeaus bij. Mensen bij
elkaar met deze dagen is voor mij het allermooiste.
Kerstmis is voor mij gezellig samenzijn met familie en bekenden en het draait
niet om cadeau's
Sfeer , gezelligheid met familie en kerst diner.
Van een Christelijk feest is het een consumtiefeest geworden met een enorme
materialistische inslag!!
Wij doen geen cadeautjes met Kerst. Wandelen, eten en gezellig samenzijn met
familie.
Wij komen samen en gaan gezellig met familie van beide kanten eten zonder
cadeaus !!!!
Wij vieren kerst met familie en lekker eten. Geen cadeautjes
Wij waren normaal voor Sint,maar daar de familie ver weg woont en met kerst
komt zijn er wat cadeautjes
@ wij geven geen kadoos
Draait om gezelligheid en eten. Hier passen voor ons geen cadeau s bij
Geen kado bij ons
Gezellig samen zijn
Gezellig samen zijn zonder cadeautjes.
Het draait vooral om gezelligheid, samen zijn met familie en vrienden en relaxen.
bijkomend voordeel voor de kinderen zijn de cadeautjes.
Het gaat juist om het samen zijn met familie en vrienden
Het gaat om gezellig samen zijn.
Kerstmis draait voor mij om familie!
Kerstmis is in onze familie het feest van Vrede, Licht en Liefde! Het is voor ieder
mens op aarde goed dat de kersttijd ons tot nadenken dwingt!
Mijn ouders zijn erg gelovig dus met kerst werden er nooit cadeautjes gegeven
Samen zijn met de familie.
Sinterklaas is voor kadootjes en Kerst voor gezellig samenzijn met familie.
Sinterklas is het aloude kadootjesfeest. Het is en blijft een traditie.
Kerst is een sfeerfeest en daar horen geen kadootjes bij
Voor mij is Kerstmis nog altijd de viering van de geboorte van Christus.
Voor velen wel maar niet voor mij, ik probeer het bij de kerstgedachte te
houden.
We doen niet eens cadeaus met kerst.
Wij doen alleen met Sinterklaas cadeautjes
Wij doen helemaal geen cadeautjes met Kerstmis. Daar is Sinterklaas voor.
Wij doen met kerst geen cadeau's, het draait voor mij juist vooral om het samen
zijn en tijd en aandacht voor elkaar.
Wij doen met kerst niet aan cadeautjes, doen we alleen met sinterklaas
Wij vieren kerst zonder cadeautjes.
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3 Wat zijn je plannen dit jaar met oud & nieuw?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Activiteit doen en daarna thuis vieren
Afspreken met vrienden bij iemand thuis
Alleen met ons gezin
Bezoek bij vrienden
Bij vrienden (2x)
Bij vrienden in huis
Bij vrienden op bezoek
Bij vrienden oud en nieuw vieren.
Bij vrienden thuis (8x)
Blijf thuis bij de huisdieren
Blijven lekker thuis
Café
Eten bij en met vrienden
Eten met vrienden en kaartje leggen
Gezellig met z'n tweeen thuis
Gezellig thuis
Ik vier het lekker thuis met mijn partner
Ik werk
Kaarten met vrienden
Kinderen komen
Koken met vrienden
Lekker met fam oude jaar aan vieren
Lekker met z’n tweeën thuis
Medt echtgenote alleen thuis
Met alle vrienden naar Antwerpen
Met buren
Met gezin gezellig samen zijn
Met het eigen gezin
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Met mijn vriendin
Met vriendegroep thuis
Met vrienden (3x)
Met vrienden bbq
Met vrienden bij iemand thuis
Met vrienden een 5 gangendiner koken bij iemand thuis
Met vrienden en kids thuis
Met vrienden en kinderen thuis vieren
Met vrienden eten en gezellig spellen
Met vrienden gezamenlijk eten en oud en nieuw vieren
Met vrienden gezellig thuis
Met vrienden thuis (2x)
Met vrienden thuis vieren
Met vrienden thuis.
Moet werken
Op bezoek bij vrienden (9x)
Op bezoek vrienden
Op ons huisdier letten
Oppas kleinkind
Oud en nieuw vieren met vrienden thuis
Oudjaar thuis, nieuwjaarsdag naar de kroeg met vrienden
Oudjaarsdag werken, nieuwjaarsdag vieren in café
Samen koken met vrienden
Samen met mijn echtgenoot
Samen met mijn echtgenote thuis.
Samen met mijn liefje mosselen eten
Samen met mijn vriendin
Samen met vrienden bij iemand thuis
Samen met vrienden thuis
Samen met vrienden vieren
Samen met vrienen bij iemand thuis vieren
Samen thuis
Samen vieren met vrienden
Thuis blijven
Thuis met eigen gezin
Thuis met familie
Thuis met gezin (2x)
Thuis met mijn man
Thuis met partner ,en fam.
Thuis met vrienden (5x)
Thuis samen met mijn man
Thuis samen met vrienden eten en vieren
Thuis voor de buis
Vier het bij vrienden
Vier het met vrienden thuis
Vier het met vrienden,om de beurt bij iemand thuis.
Vier hij met vrienden ergens thuis
Vier ik thuis alleen met mijn vrouw
Vier met vrienden
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Vieren bij vrienden thuis
Vieren het met de buurt en vrienden
Vieren het zoals altijd gezellig thuis
Vieren met de buren
Vieren met het gezin
Vieren met vrienden
Vieren met vrienden thuis
Vieren met vriendengroep
Vieren met z,n 2en
Vrienden bij ons op bezoek (2x)
Vrienden komen
Vrienden komen bij mij op bezoek (2x)
Vrienden komen bij ons
Vrienden komen bij ons op bezoek (2x)
Vrienden komen hier
Vrienden komen naar mij toe
Vrienden komen op bezoek.
Vrienden komt bij mij op bezoek
Vrienden op bezoek
Vrienden vieren bij ons
We vieren het samen.
We vieren het thuis
Weekend weg met gezin
Werken (5x)
Werken (helaas)
Werken in de zorg
Werken Vier dit niet
Wij vieren het met onze vrienden al 59 jaar oud op nieuw.

Toelichting












Al jaren vieren wij met vrienden oud en nieuw
Als je in de zorg werkt werk je meestal met kerst en/of met oud en Nieuw.
Dit jaar ben ik bij mijn zoon en zijn gezin en volgend jaar zijn ze weer bij mij. Wij doen het om en
om, en een dag ben ik alleen.
Erg gezellig met gehele familie Kerstviering!
Ik werk in de zorg en heb met oud jaar late dienst en op nieuwjaarsdag vroege dienst. Ben om
24.00 uur gewoon thuis.
Kleinkind 4 jaar komt logeren,en de buren komen meestal
Normaal bij vrienden maar dat is altijd een verrassing wie er over begint.
Oud en Nieuw? Wie iets weet van astronomie weet ook dat het elke dag weer oud en nieuw is.
Want elke dag is het immers weer een jaar geleden dat de aarde op dezelfde plek stond op zijn
toertje rond de zon.
Vanwege de dieren in combinatie met vuurwerk blijven we thuis. Vanuit thuis kunnen we het
vuurwerk ook het mooiste zien (uitzicht op vuurwerk van zowel broekhuizen als
broekhuizenvorst)
Vrienden uit de buurt komen bij ons in de gezellig verbouwde garage vieren. Nieuwjaarsdag komt
familie in diezelfde ruimte om elkaar nieuwjaar te wensen
We gaan 1jaar naar mijn broer en t andere jaar komt mijn broer bij ons om oud en nieuw te
vieren.
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Wij vieren oud en nieuw om beurten bij vrienden thuis. We zijn hier mee begonnen toen de
kinderen nog klein waren en die konden dan ook mee. Inmiddels vieren de kinderen het zelf met
hun eigen vrienden, maar het blijft gezellig om dit met een klein groepje te blijven doen.
Zie vraag 1
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