Valentijn
Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Valentijn
Op 14 februari 2014 is het Valentijnsdag.

1 Vier jij deze dag?
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Deze dag kennen we nog niet zo lang. Voor mij is die hetzelfde dan andere dagen!
Een kleinigheidje, maar geen uitje
Er zijn al zoveel dagen die gevierd kunnen worden
ik heb me aangemeld voor de Valentijnsviering die georganiseerd wordt door het
Gezondheidsteam.
Ik vind dit te commercieel of alleen maar Men moet gewoon het hele jaar aan elkaar aandacht
schenken
Is iets voor geheime liefde en die heb ik niet, want mijn liefde ken ik.
Marketing truc
mogelijk doe ik iets leuks voor mijn man
onze kleindochter is jarig.
pure commercie
Verrassing :-D



Zou ook zomaar ja kunnen zijn, ligt aan wat ik tegenkom. Als er een heel mooi klein ietsie is
voor heel heel weinig gels vind ik het dan wel geinig om hier iets mee te doen thuis. Bv op het
bord leggen met het eten of een klein kaartje voor ons allen van gezin. Maar niet op de
bewuste commerciële toer hier iets mee doen.

1.1 Waarom vier jij geen Valentijnsdag
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Te Amerikaans, past niet bij ons en ik ben er allergisch voor....
Zie vorige toelichting
Door omstandigheden is het voor mij een verdrietige dag
geen specifieke reden
Het is elke dag Valentijnsdag net als dierendag
Iedere dag is een feestje
Ik heb geen geld voor een cadeau te kopen voor mijn partner
Ik heb geen valentijnsdag nodig om mijn man duidelijk te maken dat ik van hem houd
Ik spreid mijn aandacht voor mijn geliefde over het hele jaar
Is al feestdag ivm verjaardag
Vakantie`s
Valt vaak met carnaval

2

1.2 Hoe verras jij jouw (geheime) geliefde?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Door een berichtje in
de
MooiLaarbeekKrant
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Door een etentje aan
te bieden

Met een bos bloemen
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Sauna welness
Een dagje samen wat leuks doen
Een kaartje – meerdere malen genoemd
Iets creatiefs, nog geen idee wat
Kaartje
Kaartje met een lieve tekst
Lekker eten koken
Mn 40ste verjaardag
Naar de film
Niet
Weet ik nog niet
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