Rapportage_tabellen
28 april 2016

1

Inhoud
Feestdagen
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Feestdagen
Nederland kent vele feestdagen. Hiervan is Pasen er een van en deze staat alweer bijna voor
de deur.
(meerdere antwoorden mogelijk)

3. Welke activiteiten onderneem jij met de paasdagen?
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Anders, namelijk:
























2 dagen wandelen
Activiteit buurtvereniging
Afhangkelijk van het weer, wandelen,fietsen of winkels kijken.
Afhankelijk van het weer
Beetje sporten in bos
Braderie Panningen
Bruiloft vieren
Brunchen (2x)
Brunchen met gezin
Brunchen met het hele gezin van mij en van mijn partner
De kinderen komen en de kleinkinderen
De natuur opzoeken; fietsen of wandelen
De paasmis zingen(ik ben lid van het gemengd koor in tienray)
Er een gezellig weekend van maken, samen met kinderen en kleinkinderen
Expositie bezoeken
Fam komt bij mij
Familie komt bij mij
Familie komt bij mij brunchen en eieren zoeken
Familie ontvangen
Familiedag
Familiedag houden
Festival
Festivals
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Gezellig samen zijn met kinderen
Gezellig samenzijn met kinderen en kleinkinderen
Helpen bij de kinderboerderij
Hopelijk lekker genieten van het lenteweer!
Ieder jaar tweede paasdag al bijna 25 jaar lang komt de hele familie, ooms, tantes, neven en
nichten, enz. van moeders kant bij elkaar.
Ik mag werken
Ik moet werken
Kerkdienst
Kinderen komen eieren zoeken
Kleinkinderen en kinderen verwennen met Pasen
Klussen
Klussen bij dochter
Lekker eten
Merlinpop
Met de fam brunce
Met familie eten, eieren klutsen
Met gezin vieren
Met hele familie paasdiner uit eten
Mijn man moet werken
Moet werken
Museum bijvoorbeeld de Locht in Melderslo met pasen leuke activiteiten
Naar de hoogmis
Naar De Locht
Naar Prilpop
Op een rommelmarkt staan
Op stap
Ouders bezoeken
Paasbrunch
Paasbrunchen gezamelijk met de ouders en de kinderen bij iemand thuis.
Paaseieren laten zoeken door kleinkinderen
Paaseieren verven en naar de H. Mis
Paasontbijt
Prilpop in Sevenum
Relaxen
Samen eten met gehele familie bij ons
Saunapark
Sporten (2x)
Sporten op de race-fiets
Thuis genieten
Touren met de trike als het mooi weer is
Tuin werken
Uit eten (2x)
Uit.
Verhuizen
Verjaardag
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk verrichten
Wandelen
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Wandelen, fietsen
Wandelen, fietsen,terrasje
Wedstrijd
Week naar de zon
Weg voor werk
Werken (13x)
Werken heb weekenddienst
Werken in de zorg
Werken in deze 24 uurs economie .
Werken ja ook die mensen zijn er
Werken,
Werken, eten en naar prilpop
Werken/ misschien naar de paasmarkt

(meerdere antwoorden mogelijk)

4. Sta je stil bij de Christelijke betekenis van Pasen?
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1x naar de kerk
Bezoek heilige mis
Een soort meditatie over de bedoeling van Pasen en wat je daarmee doet
Omdat ik meezing in de mis sta ik er wel bij stil
Als `kind` van het Rijke Roomsche leven heb ik al die poespas reeds lang vaarwel gezegd:
geloof niet meer in sprookjesboeken cq sprookjesfiguren
Ben geen katholiek, pasen is een katholiek feest hoewel ik merk dat maar weinig mensen
de betekenis ervan weten en ook daadwerkelijk met het geloof bezig zijn rond dit thema
De meeste mensen zullen dat niet doen. het is dan ook ronduit belachelijk dat op goede
vrijdag de winkels om 19.00 uur sluiten. Met kerst en de paasdagen zijn ze open en op
zo`n dag waar de meeste mensen niet mee bezig zijn sluiten de winkels om 19.00 uur.
Sta je bij de supermarkt met gesloten deur en je af vragend waarom deze dicht is.
Ik ben athiëst
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Is over,door toedoen van 'Gods grondpersoneel' is mijn geloof weg.
Toen de kinderen klein waren wel, nu is Merlinpop veel belangrijker voor onze pubers

(meerdere antwoorden mogelijk)

5. Wil je dat er meer georganiseerd wordt tijdens Pasen?
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Maar dan wel niet ( weer ) in Horst, voor de zoveelste maal, dat ik dit weer
moet gaan zeggen, we hebben immers vijftien leuke kernen ( dorpen ) en een
GAT !
Alstublief zeg !!!! er is al zoveel te doen tegenwoordig . Ik vindt het echt niet
nodig om daar nog iets aan toe te voegen .
De mens heeft ook zijn rust nodig, tijd van bezinning
Er is al zoveel te doen.
Kunnen mensen zelf niks bedenken?
Onze maatschappij is overgeorganiseerd. Een rustdag per week is alleen maar
goed.
Van mij mogen ze het zo wie zo afschaffen meeste mensen bezien het alleen als
extra vrije dagen
Want dan zijn er mensen die hiervoor moeten werken, of in elk geval in touw
moeten zijn. Gun iedereen zijn rust!!
Dat ligt aan het weer

(meerdere antwoorden mogelijk)
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5.1 Wat voor soort evenementen zouden er meer
georganiseerd mogen worden volgens u?
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Anders, namelijk:


Evenementen die het Paasfeest uitdragen

Naast Pasen zijn er ook andere feestdagen.
(meerdere antwoorden mogelijk)

6. Wat is je favoriete feestdag?

(n=542)

40%
34%

35%
30%
25%

22%

20%
20%
15%

15%

10%
4%

5%

6%

0%
0%
Oud op nieuw

Carnaval

Valentijnsdag

Pasen

Koningsdag

Anders,
namelijk

Weet niet

Anders, namelijk



'thuis werken in mijn tuin dag'
1e Kertsdag
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Alle dagen zijn een feest, maar mijn verjaardag vooral
Bevrijdingsdag (4x)
De kerstdagen
De verjaardag van mijn partner
Elke dag (2x)
Elke dag is een feestdag
Elke dag is hetzelde voor m ij!
Geen (3x)
Geen enkele
Geen favoriet
Geen favoriet feestdag
Geen favoriete
Geen favoriete feestdag
Geen feestdagen
Geen voorkeur (3x)
Gekke Maandag
Gekke Maondaag
Heb geen favoriete dag
Heb niet echt wat met feestdagen
Heb niets met die verpichte dagen
Hemelvaaart
Hemelvartsdag
Henelvaart
Iedere dag
Iedere dag is eigenlijk een feestdag.
Ik heb geen uitgesproken feestdag
Ik heb niet specifiek een favoriete feestdag.
Kermis
Kersdagen
Kersdt
Kersmis
Kersmis.........
Kerst (34x)
KERST (2x)
Kerst en nieuw
Kerst en Nieuwjaar
Kerst, pasen, pinksteren, bevrijdingsdag, koningsdag
Kerst, Sinterklaas
Kerst. (2x)
Kerstdag (3x)
Kerstdagen (3x)
Kerstfeest
Kerstmid
Kerstmis (58x)
Kerstmis + Sinterklaas
Kerstmis, Pasen en Pinksteren
Kerstmis.
Kerstmis/ Hemelvaart
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Mijn eigen verjaardag!!!!
Mijn eigen verjaardag.
Mijn verjaardag
Onze trouwdag
Onze verjaardagen in de familie.
Pinkseren
Pinksteren (3x)
Pinksteren.
Sinterklaas (4x)
Vaderdag - Moederdag
Verjaardag (6x)
Verjaardagen (4x)
Verjaardagen van gezin en Bevrijdingsdag
Viering van het avondmaal 14e nissan
Voor mij zijn alle feestdagen het zelfde

(meerdere antwoorden mogelijk)

6.1 Waarom is dit je favoriete feestdag?
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`Gewoon lekker onder elkaar feest vieren met geen standsverschillen
3 dagen feest
3 verschillende feesten in 1 maand(sinterklaas, kerst e oud&nieuw), het oude afsluiten en het
nieuwe beginnen, gezellig samen met vrienden of bekenden.
5 dagen feest
Aangename huiselijke feestdag
Activiteiten die georganiseerd worden
Afsluiten en nieuwe voornemens maken
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Afsluiten en opnieuw beginnen
Al 20 jaar een vriendenavond/dag
Alaaf!
Alle cliches: gezellig met familie
Allemaal gaan we aan een nieuw jaar beginnen de hele wereld
Alles is zo feestelijk. Je hebt het gevoel , dat de mensen dan meer verbonden zijn met elkaar. Ook
voor de kinderen is er op deze dag veel te doen.
Als je gelukkig en tevreden bent met wat je hebt is het iedere dag een feestdag
Andere dag vaak werken oud op nieuw is een rustige tijd
Ben een carnavalsgek
Ben ik extra vrij. Nostalgie.
Ben ik vrij en kan dan naar amsterdam om daar het te vieren
Beste kans op goed weer
Betekenisvol, gezellig in familiekring
Brengt veel gezelligheid in donkere dagen; alleen al de aankleding, de lichtjes, geven een warm
gevoel
Carnaval in eigen dorp met grote vriendengroep samen op stap, veel oude bekenden
tegenkomen.
Carnaval is mooiste feest
Christelijke feestdag
Christelijke grondslag.
Christelijke traditie
Contact met familie, kennissen, gerinneringenoophalen
Dan ben ik zelf het feestvarken
Dan probeer je toch over het afgelopen jaar na te denken. Wat goed en fout was. Verder komt
de familie dan weer gezellig bij elkaar
Dan wordt er nog het meeste georganiseerd en je leeft het langste er naar toe.
Dat dit ieder jaar weer een feest is
Dat iedereen er feestelijk uit ziet en er een grote verdraagzaamheid heerst.
Dat is alleen in de avond lekker feestje vieren en niet de hele dag op de bank hangen.
Dat is een persoonlijk feest
Dat is nog de enige dag(en) dat er een beetje familie band is en overblijft in deze 24 uurs leven
Dat is weer een nieuw begin
Dat je met dorpsbewoners in kontakt komt
Dat sluit je het oude jaar af, en begin met frisse moed aan het nieuwe jaar. Soms nodig, soms
niet .
Dat zegt me tenminste iets,weer een jaar verder.
Dat zit in het bloed.
De gedachte achter 5 mei zegt mij meer dan alle meestal religieuze feestdagen bij elkaar.
De gehele fam. bij elkaar in gezellige sfeer .
De gezelligheid die erom heen hangt
De gezelligheid in de donkere dagen
De gezelligheid met vrienden en familie
De kreatieve sfeer
De lente is meestal bezig, mooi weer, dagen zijn langer. meer buiten
De overgang naar weer iets nieuws
De overige dagen heb ik niets mee. Oud op nieuw vind ik wel een nieuwe start van het jaar.
De saamhorigheid in het dorp
De sfeer (2x)
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De sfeer die het met zich meebrengt.
De sfeer en de gezelligheid
De sfeer en gezelligheid
De sfeer is heel anders dan op andere feestdagen.
De sfeer spreekt me aan.
Dit is gezellig met familie
Dit vier ik met zoweL vrienden als familie.
Dit vieren de meeste mensen
Dit zijn de feestdagen die voor m`n gevoel en geweten belangrijk zijn.
Dit zijn meerdere dagen.
veel gezelligheid en het brengt mensen bij elkaar.
Dorpsfeest, gezelligheid en lekker gek kunnen doen
Draagt het meeste bij aan de sfeer in en om het huis
Echt familie dagen om samen te zijn.
Echt familiefeest
Echt volksfeest en ieder op zijn eigen dorp met sociale controle. Is altijd leuk en er gebeurd niets
raars.
Een
Een aantal dagen even de zorgen van alledag thuis laten en lekker ontladen, volop genieten.
Een extra vrije dag, die zijn er niet zoveel, en het feestelijk vrolijk tintje die de dag heeft, en een
feest voor alle nederlandse mensen, en mensen die zich in nederland hebben aangepast.
Een feest van en voor familie i.c.m. geloof en vrede
Een ongedwongen feest met een geweldige sfeer.
Een rustige tijd van Kerst tot Nieuw. Even tot rust en bedenken komen.
Een traditioneel familiefeest
Een warm familiefeest.
Effe alle zörg aan de kank, en dig lekker loate goan!
Einde van een jaar en begin van een nieuw jaar, Tevens een moment van bezinning en dat
zouden meer mensen moeten doen..
Elke dag is een feestdag als ik gezond ben/blijf; as simple as that
Er is dan veel te doen op landelijk niveau
Er zijn al genoeg dagen binnen de familie en in het dorp
Even de dagelijkse rompslomp loslaten
Even een paar dagen genieten van muziek, vrienden en effe nergens aan denken
Even het verstand op nul zetten
Familie en burenfeest
Familie helemaal compleet
Familie reünie
Familiedag (2x)
Familiefeest, sfeer
Feest (2x)
Feest van beleving
Feest voor jong en oud, het geeft toch n soort verbroedering. Dat is heel mooi te merken bij de
sleuteloverdracht op zondagmorgen.
Feest wat voor de familie is
Feest!
Ff de boel de boel laten
Fijne sfeervolle dagen
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Geen feestdagen
Gevoel van samenhorigheid
Gevoel, bezinning, gezelligheid
Geweldig feest.
Gewoon, omdat er dan heel veel markten zijn, je moet niets alles mag. je bent geheel vrij om te
doen wat je wilt.
Met `n grote feestdag is dat anders, dan heb ik niet `t vrije gevoel.
Gezellig (8x)
Gezellig bij elkaar
Gezellig dagen waar je de dagelijkse zorgen even kunt vergaten
Gezellig een paar dagen met vrienden op stap
Gezellig en gemoedelijk feest
Gezellig en knus
Gezellig en leuk om te verkleden.
Gezellig eten met fam. en geboorte van Jezus
Gezellig Familie bij elkaar
Gezellig feest samen met vrienden. Vrienden die niet meer allemaal in Sevenum woonachtig zijn,
maar met de Carnaval nog wel naar Sevenum komen.
Gezellig feesten
Gezellig in Eigen dorp feesten
Gezellig in ons dorp
Gezellig met de familie bij elkaar
Gezellig met de familie bij elkaar zijn
Gezellig met de familie dingen doen
Gezellig met de hele familie
Gezellig met de kinderen en kleinkinderen samen zijn.
Gezellig met elkaar dit te vieren.
Gezellig met elkaar.
Gezellig met familie (4x)
Gezellig met familie en gezin
Gezellig met familie samen vieren
Gezellig met het hele gezin bijenkaar
Gezellig met iedereen samen zijn
Gezellig met kerstboom, lichtjes en gezellig eten
Gezellig met kinderen en kleinkinderen
Gezellig met vrienden
Gezellig met vrienden doorhouden
Gezellig met vrienden feesten en lekker los gaan
Gezellig met vrienden uit
Gezellig om dit met vrienden te vieren!!
Gezellig samen met familie.
Gezellig samen zijn met de familie in een mooie sfeer en lekker eten
Gezellig samen zijn met je naaste
Gezellig samen zijn, kerstboom, kaarsverlichting, leuke programma's/films op TV, kinderen vrij
van school etc.
Gezellig samenzijn met familie
Gezellig uitgaan, optocht kijken.
Gezellig veel bekenden ontmoeten
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Gezellig, feesten voor iedereen. Lekker uit je bol gaan.
Gezellig, vier dagen feest
Gezellig!!!!!!!!!!!!
Gezellige dag
Gezellige dag voor iedereen en ik ben erg koningsgezind,dus wordt er ook gekeken naar het
bezoek door de jarige zelf,ergens in het land,via tv.
Gezellige dagen (2x)
Gezellige dagen, sociale bezigheden in Horst
-Kasteelloop/sportevenementen
-Kerstwandeling









-oud en nieuw vieren
Gezellige periode, mooi moment om het jaar te herbeleven
Gezellige sfeer
Gezellige sfeer met allerlei lichtjes
Gezellige sfeer, samen met het gezin
GEZELLIGE TIJD EN EEN PAAR DAGEN VRIJ
Gezellige tijd. samen met de kinderen en kleinkinderen. Kerstboom met stalletje. Naar de kerk
met kleinkinderen kerststal kijken. En als het toelaat ook mijn moeder (97) uitnodigen om te
komen eten.
Gezelligheid
veel bekenden zien en mee praten














bij ons nog echt een dorpsfeest
Gezelligheid (5x)
Gezelligheid en huiselijkheid.
Gezelligheid en mensen zijn een stuk vriendelijker.
Gezelligheid met veel kennissen in een heel ongedwonge sfeer
Gezelligheid saamhorigheid, mooi dorpsfeest!
Gezelligheid, andere zijn meer dagen die iedervoor zich kan vieren.
Gezelligheid, saamhorigheid
Gezelligheid, samen met de familie. Buiten koud, binnen lekker warm, samen zijn
Gezelligheid!
Goed weer, leuke activiteiten, geen Christelijke bijklank waardoor je verplicht thuis zit.
Goede ambiance, goed gezelschap, kinderen vinden het leuk
Hartje winter.geborgenheid gezelligheid,vrije dagen.










Trouwens ik vind al deze dagen mooi,allemaal anders.
Heb geen favoriete feestdag (2x)
Heb geen specifieke favoriete feestdag
Heb geen specifieke feestdag.
Heb in 2015 de koninklijke onderscheiding gekregen!
Heb niet echt wat met feestdagen.
Hebben jullie -naast de eigen verjaardag - vergeten.
Hebben we vlaai
Heeft voor mij de meeste betekenis / inhoud. Vormt voor mij ook de afsluiting van het jaar.
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Heel Gezellig
Heerlijk met dieren en kleine kinderen bezig op de kinderboerderij
Heerljik ontspannen feesten
Hele gezellige sfeer. 3 dagen lang. Kerstboom, lekkers,spelletjes, leuke films, verplichte vrije
dagen, lekker bij de kachel, wandelingen maken met de hond in eventueel sneeuw.
Hele week naar de WINTERSPORT.
Het afsluiten van een jaar en weer vooruit kijken en hopen op een goed jaar
Het begin van de lente
Het nieuw begint weer.
Het overdenken van het afgelopen levensjaar met al zijn blije en verdrietige momenten heeft op
mij een behoorlijke invloed. Vooral het denken aan de mensen die je zijn ontvallen en waardoor
je niet meer samen je verjaardag kunt vieren. Toch geeft ook de blijdschap van het vieren van je
verjaardag veel moed om door te gaan!
Hier doe ik zeer actief aan mee
Hou niet van verplichte feestdagen
Iedereen gelijk
Iedereen is vrij en je kunt dus bij vrienden of familie op bezoek gaan evt. om het oude jaar af te
sluiten en het nieuwe jaar in te luiden!
Ik ben een buiten mens
Ik ben een van Jehovah's getuige en werledwijd wordt dit jaarlijks gevierd over de hele wereld
door miljoenen mensen, om stil te staan bij het offer wat Jezus voor ons gegeven heeft, opdat
ieder die dit gelooft eeuwig zal leven hier op een paradijs aarde zoals het van begin af aan
bedoeld was. En niet op een wereld zoals die nu gaande is met alle toestanden rondom ons heen
Ik ben meestal blij als de feestdagen weer voorbij zijn. Er hangen vaak zo'n verwachtingen aan
vast. Het 'moet' dan gezellig zijn.
Ik geniet van elke dag maar vooral van mijn verjaardag omdat dat alle lieve mensen speciaal voor
mij komen of wat laten weten
Ik heb geen specifieke feestdag
Ik heb geen voorkeur
Ik hou ervan omdat je dan even lekker uit de band van alle dag kunt springen lekker lol en plezier
maken.
Ik houd van Carnaval vieren
Ik vind de 'grote' feestdagen lekker omdat je een vrije dag hebt maar verder is het niks
bijzonders. Ik hecht meer waarde aan de verjaardagen/feestjes van partner,kinderen en vrienden
Ik vind dit de mooiste dagen van het jaar,als kind had ik dit al.
In het voorjaar lekker weer
Inluiden van een nieuw jaar, heeft wel iets speciaals.
Intense sfeer met allen die je lief hebt
Is een gezellig feest
Is een mooi Familiefeest
Is eigenlijk voor iedereen een grote verbroedering
Is fijn huiselijk
Is n heerlijk ongedwongen feest
Jaarlijks terugkerende tradities waar ik altijd enorm naar uitkijk...
Je moet genieten van elke dag,leef je leven, het kan zo voorbij zijn
Juist met al die brandhaarden moet je je vrijheid koesteren en vieren.
Kerstdagen.Warme en gezellige sfeer.
Kerstmis
Kerstmis, een echt familiefeest
14














































Knus en echte fam. dagen.
Komen dan altijd met vrienden bij elkaar en maken er dan een leuke nacht van.
Koningshuis vind ik mooi en dit komt dan op tv.
Kun je flink feesten!
Lang weekend van maken
Lekker doen waar je zin in hebt b.v.tuinieren
Lekker enkele dagen uit je dak gaan......
Lekker eten met familie
Lekker gezellig uitluiden en opnieuw beginnen!
Lekker je even uitleven met andere mensen
Lekker thuis vieren met vrouw en kinderen en kleinkinderen.
Lekker uitleven
Lekker veel familie en bekenden
Lekker vrij bij lekker weer. Bij alle andere genoemde feestdagen draait het meestal uit op
binnenzitten en wachten tot de regen ophoudt.
Lekker vrije dag en het is meestal mooi weer
Leuk voor de kinders, en leuk met de familie. Minder stijfjes dan kerst.
Leuk!
Meestal hangt er goede ongedwongen sfeer. Niets moet. Vermaak staat boven aan. Je kunt dit
doen met vrienden in het uitgaansleven of thuis voor de buis om de optochten te bekijken.
Meestal komt het goede weer dan dus kunnen we er weer opuit.
Mensen zijn vrolijk
Met de familie bij elkaar,nieuwjaarsdag de klein kinderen
Met mijn familie
Met vrienden bij elkaarhet
Met vrienden bijeen zitten.
Mooi om een jaar af te sluiten, en een nieuw jaar te beginnen samen met vrienden!
Mooi weer
Mooie dag voor het samenzijn met kinderen en kleikinderen
Mooie periode in het jaar
Mooie traditie, gezellig, zowel met vrienden (surprise) als met familie, leuk voor kinderen
Mooiste tijd van het jaar, meest gezellig.
Niet aan geloof of koningshuis gekoppeld. Helaas geen verplichte vrije dag.
Niet te zwaar en toch vaak mooi weer.
Nieuw begin van ..
Nieuw jaar
Nieuwe jaar nieuw begin
Niks Christelijks, universeel
Nostalgie
Om dat ik dit het mooiste vind
Omdat dit heerlijke dagen zijn met sfeer, meestal goed weer.
Omdat dit het feest is waarvoor iedereen die verhuist is, toch terug komt om te vieren. De
vrienden zijn dan weer eventjes compleet. Daarnaast houd ik wel van een feestje en als dat dan
bijna 4 weken lang is, is dat puur genieten
Omdat er dan van alles te doen is
Omdat het gezellig is.
Omdat het meestal mooi weer is!
Omdat het voor velen heden ten dage ook een lijdensweg is. waar velen moeilijk uit kunnen
komen.
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Omdat hier de creativiteit naar voren komt
Omdat iedereen het op die dag met iedereen het beste voorheeft
Omdat ik dat een mooi feest vind
Omdat ik elke dag dezelde dingen mopet doen , o a het voeren v alle beesten
Omdat ik jarig ben.
Omdat ik me bewust ben dat we het hier heel goed hebben tov andere landen en de derde
wereld!
Omdat we dan altijd met familie samen zijn.
Hemelvaart korte familie vakantie.
Omdat we dan met z'n allen bij elkaar zijn
Ontspannen, feesten, andere mensen ontmoeten.
Oorspronkelijk kom ik niet uit Limburg maar heb meegemaakt dat carnaval een geweldig feest is,
heel anders dan ik me vroeger had voorgesteld.
Ik ben pas op m`n 32 ste in Horst komen wonen, dus heb ik nog veel carnaval in te halen.
OP de 24e zijn wij getrouwd
Oranjetocht TWC Oranje
Pasen doet me voorjaar, lente, nieuw leven voelen.
Plezier voor jong en oud
Saamhorigheid in de familie
Saamhorigheid van een land.
Samen gezelligheid en nostagie
Samen met familie
Samen met gezin
Samen met je gezin de kerst vieren
Samen met mijn kinderen en kleinkinderen
Samen vieren met vrienden en familie.
Samen zijn met familie
Sfeer (2x)
Sfeer rond de kerstdagen.
Sfeer, gezelligheid, familiebezoek
Sfeer,familie,vrij enz
Sfeervol met aandacht voor familie en tijd voor bezinning.
Tijdens deze dagen wordt het meest aan vrede gedaan. Ook familie komt dan vaak bij elkaar met
bijvoorbeeld een kerstviering.
Traditie
Uniek feest
Vaak lekker weer.
Vaak mooier weer dan alle andere keuzeopties. Hemelvaart en Pinksteren ontbreken..
Vanwege alle sfeervolle versieringen en de rust in deze dagen.
Vanwege de gezellige warme sfeer samen met je familie.
Vanwege de gezelligheid als gezin zijnde.
Vanwege de Hemelrit in Kronenberg
Vanwege de inhoud en bevrijdingsfestivals
Vanwege het jaarlijkse festival Prilpop van Walhalla in Sevenum
Veel actie /muziek
Veel bekenden en leuke sfeer.
Veel gezelligheid in ons dorp
16

























Veel gezelligheid, mooie optochten, leuke muziek
Veel mensen hebben dan vrij en vaak is het goed weer en zijn er veel culturele activiteiten.
Veel te doen.
Veel vrij zijn niet werken
Versiering in huis - familie op bezoek
Vieren met vrienden
Vind alle feestdagen maar 'gedoe' en vaak verplichte 'nummertjes'
Vind ik een heel leuk feest
Vindt in de lente plaats
Voor iedereen
Voor mij zijn alle dagen feestdagen.
Voor ons het feest van warmte en samenzijn
Voor ons is dit echt een familliefeest, gezellig, samenzijn en lekker eten
Voorjaar begin van lente
WARM, GEZELLIG
Wat denk je!!!
Wat kan er mooier zijn
Wij doen al 57 jaar met hetzelfde stel oud op nieuw vieren.
Winter is voorbij
Word mooi gezongen in de Nachtmis.
Zie ik familie en vrienden (weer eens)
Zo'n beetje het enige moment waar je trots mag zijn op Nederland en wat nog is zoals vroeger.
Verder is er niet veel meer van het oude Nederland over.
Zowel kerkelijk; einde van de vasten. opstanding van Christus.
Qua natuur: begin van de lente.

Nederland kent veel officiële feestdagen In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende
stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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7. “Ik zou meer inbreng willen hebben over de vrije dagen die
ik per jaar krijg voor feestdagen”
50%

(n=535)

45%

45%
40%
35%
30%
25%

21%

20%
15%

11%
7%

10%

8%

7%

Zeer mee
oneens

Weet niet

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens



Liefst zo min mogelijk. ( ben werkgever)
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Veel afgeschaafd door de regering wat in omringende landen nog wel gevierd
wordt
Ben altijd zelfstandige geweest, altijd zelf de vrije dagen ingevuld.
Ben pensionado
Ben tevreden zoals het is
Gepensioneerd (2x)
Ik ben gastouder dus kan mijn vrije dagen zelf inplannen
Ik ben gepensioeneerd!
Ik heb (nog) geen baan buitenshuis dus ik kan het nu (nog) zelf indelen.
Ik krijg geen vrije feestdagen, ik plan mijn eigen tijd in. Vaak werk ik met
feestdagen,
Ik vind het goed, zoals het nu is. Je weet waar je af en aan bent. Allemaal die
veranderingen brengen veel onrust teweeg, dat hebben de beslissers vaak niet in
de gaten.
Ik werk in de zorg en mag/moet werken met deze dagen.
Ik werk niet meer
Ik werk niet meer dus n.v.t.
Ik werk voor 50 % als zzp er dus ik kan mijn eigen vakantiedagen grotendeels zelf
bepalen
Ik zit niet meer in het arbeidsproces.
Als de feestdagen afgeschaft zouden worden, krijgen we er echt geen extra vrije
dagen voor terug. Geloof ik tenminste niks van!
Er zijn toch steeds meer mensen die moeten werken op feestdagen. Wanneer je op
een bepaalde dag graag vrij hebt vraag deze dan aan, dan weet je zeker dat je vrij
hebt. Dit geld ook voor mensen met een andere geloofsovertuiging.
Nee zeg, als iedereen inspraak krijgt wordt het een bende
Onze cultuur moet behouden blijven







Mee
oneens
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Alle dagen van het jaar zijn voor mij vrije dagen.
Als je zelf kunt kiezen, zullen ze wegvallen denk ik. Dus liever hoe het nu is en dan
lekker genieten van de vrije dag eventueel met vrienden die ook vrij zijn als zelf in
te plannen en dat er dan geen vrienden zijn die vrij zijn die dag(en)
Gewoon zo laten! !!! Potverdorie dit zijn Nederlandse tradities! !! Houd deze in
ere. Wel heel jammer vind ik dat ik zelf geregeld moet werken met zo`n dagen. Als
gevolg van de stomme fout 24 uurs economie
Ieder wil iets anders, het zou een grote bende worden als iedereen inspraak kreeg
Ben aow-er geen vrije dagen of als je het positief bekijkt, ALTIJD vrije dagen
Ben met pensioen
Gepensioneerd
Niet van toepassing .
Niet van toepassing met 81 jaar alleenstaand
Wij zijn zelfstandige

(meerdere antwoorden mogelijk)

7.1 Welke officiële vrije feestdag(en) heeft voor jou geen
prioriteit en zou je liever op een ander moment op willen
nemen?
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2de paasdag, hemelvaart, pinksteren
2e kerstdag, 2e paasdag, 2e pinksterdag... het zegt me allemaal niet zo veel. Maar ik ben blij met
iedere vrije dag. Zo'n korte week is wel lekker.
2e paas- in pinksterdag
2e paasdag
2e paasdag, 2e pinksterdag afschaffen en vervangen voor oudjaarsdag en bevrijdingsdag
42491
Alle (2x)
Alle aan geloof en koningshuis gekoppelde feestdagen. Allemaal totaal uit de tijd.
Alle religieuze.
Als ik het vergelijk met Belgie en Duitsland vind ik dat Nederland helemaal niet veel feestdagen
heeft, eerder te weinig.
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Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag, hemelvaart
Carnaval (6x)
Carnaval (gelle maondag)
Dit is bij mij al feestdagen werk ik mag daar een andere dag voor vrijnemen
Eigenlijk alle feestdagen wel. Meestal vindt ik deze dagen alleen maar lastig met mijn week in te
delen waarin zo'n dag valt.
Geen
Goede vrijdag, hemelvaartsdag
Hemelvaart














Er zijn er zoveel in het voorjaar, en dan pas met kerst weer
Hemelvaart (2x)
Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag en dan vieren op een vrijdag of maandag
Hemelvaartsdag omdat dan iedereen de vrijdag ook vrij heeft en het dan overal zo druk is.
Koning dag
Koningsdag
Koningsdag (5x)
Koningsdag, dag zou altijd buiten het weekend moeten vallen, bijv. altijd op een vrijdag
Koningsdag.bijvoorbeeld
Nvt
Pasen











Koningsdag
Pasen, Pinksteren, carnaval, voor mij allemaal minder belangrijk, ik neem deze dagen liever voor
de verjaardag van mijn kinderen.
Pasen, Pinksteren, Hemelvaart.
Pinksteren (3x)
Pinksteren, goede vrijdag en hemelvaartsdag
Pinksteren, Pasen, Hemelvaart zijn allemaal christelijk, daar heb ik niks mee. Ik zou liever meer
vakantie willen of automatisch vrij op verjaardag dochters/partner. Daarnaast vind ik dat
Bevrijdingsdag veel belangrijker zou moeten worden gemaakt.
Tweede pinksterdag
Valentijnsdag
Valentijnsdag, boeit mij niet.
We hebben er in vergelijking met andere landen erg weinig. Er is te weinig aandacht voor
historisch belangrijke data.
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