Kerst
1 Wat zijn uw plannen dit jaar met Kerst?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik doe
Ik weet
niets
het nog
bijzonders
niet

Anders, namelijk:










Komen allemaal eten twee dagen
Met vrienden (3x)
Op bezoek bij vrienden
Vakantie
Verjaardag vieren thuis
Wandelen en genieten van de omgeving
Wat extra aandacht voor je dierbaren
Werken
Wintersportvakantie

Toelichting





Ben dan ook nog jarig kijk nog wel wat de voorkeur krijg thuis of uit eten en zo
Gezellig
Kerstmis is een van de christelijke hoogfeesten. Voor mij hoort daar een kerkelijke viering
wezenlijk bij.
Natuurlijk hoort bij kerst lekker eten, maar het is zeker ook een momen voor bezinning over
wat er allemaal verkeert gaat in de wereld.
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2 Wanneer zet u uw kerstboom op?
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Anders

Weet niet

Anders, namelijk:

















43077 (2x)
A.s. zaterdag.
Aleen 6 kerstalen
Altijd pas na Sinterklaas
Direct na de sint
Eerste weekend na sinterklaas
Er gaan lichtjes buiten in een boom
Geen boom geen plaats wel versiering en lampjes en de kleindochter vind het prachtig
Geen Kerstboom, wel veel Kerststukken
Gheen boom, wel kerstversieringen
Meteen na sinterklaas
Mini kunstkerstboompje met lichtje staat sinds 12-12
Morgen
Net mee begonnen!
Zo snel mogelijk na sinterklaas
Zodra sinterklaas vertrokken is

Toelichting
Mijn kerstboom
staat al





2 weken voor kerst



Een eigen gemaakte is gezet en aankleden doen we te zijner tijd wel
Ook voor jullie een fijne kerst, goede jaarwisseling en een jaar met veel
goed nieuws gewenst!
Op 2 december heb ik de kerstboom al gezet. Hoop dat ie het redt tot de
kerst ;)
Andres is het toch veel te vroeg
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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