Rapportage TIP Horst aan de Maas
Raadpleging 60
11 januari 2019
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1. Rechte tellingen
Kerstboom
11. Staat er in jouw huis tijdens de kerstdagen een
kerstboom?
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Op vraag "11. Staat er in jouw huis tijdens de kerstdagen een kerstboom?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Ja, een kunstboom".

Anders, namelijk:























2 kleine echte boompjes
Alternatieve kerstboom
Buiten voor de pui
Dit jaar waarschijnlijk niet vanwege een peuter van 1 jaar.
Een houten
Een houten Kerstboom
Een houten namaakboom
Een kerstboom van plankjes vemaakt
Een sculptuur
Eigen gemaakte kerstboom van houten latjes
Er staat wel een boompje. Ik kocht het 7 jaar geleden als “zielig” boompje. Elk jaar gaat het de
tuin in na kerst en komt het volgende jaar weer binnen.
Ik hang mijn ramen helemaal vol met kerstballen
Ik maak een kerstboom van dennetakken die anderen weggooien
Ik vind het niet belangrijk, een boom in de kamer.
Kerstversiering
Kleine woning, kleine versieringen.
Nee helemaal niks Vier geen kerstmis
Normaal wel. Dit jaar niet omdat we net een kitten hebben.
Op andere manier kerstsfeer.
Overweeg dit jaar geen boom te zetten!
Soort kerstboom
Twijfel of het een kunstkerstboom wordt of een echt groot kerststuk
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Veel mooie kerststukjes en een houten boompje
We hebben een alternatieve kerstversiering bedacht!
We hebben sinds een half jaar een hondenpup en slaan nu een jaar over met de
kerstboom..andere jaren altijd een boom gezet
Wel kerstversiering, geen boom
Wel lichtjes end versieringen
Zelfgemaakte kerstboom die jaren te gebruiken is. Erg duurzaam

Toelichting
Ja, een echte
kerstboom




Ja, een kunstboom







Nee, ik heb geen
kerstboom





Anders, namelijk:



Een echte boom geeft, naar mijn idee, meer sfeer. En het hoort gewoon
bij kerst.
Gaat ook om sfeer en een echte kerstboom ruikt zoals een dennenboom
moet ruiken. Een kunstboom is gewoon nep.
Een echte is natuurlijk veel mooier (en ruikt ook nog eens lekker), maar
kunst is gewoon veel praktischer.
Ik ben helaas allergisch voor een echte kerst boom. Kan deze niet goed
aanraken. Maar heb ook een hekel aan vallende naalden.
Ik geef eigenlijk niets om de kerst maar een klein kunstboompje is wel
leuk
Kinderen zijn allergisch voor een echte kerstboom
Vanwege allergie
Ik heb wel versieringen in huis, zoals lichtjes, kerststukjes, een houten
kerstboom e.d. Maar al jaren geen kerstboom meer.
Ik vier geen kerst .
Wij hebben 5 katten. Een kerstboom met ballen is onbegonnen werk dus
.....
Persoonlijk heb ik niets met Kerstmis en mag het wat mij betreft
afgeschaft worden.
Mijn vriendin en dochter hebben er meer mee, dus een sculptuur is een
goed alternatief.
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11.1 Hoeveel geef jij gemiddeld aan een kerstboom uit?
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Op vraag "11.1 Hoeveel geef jij gemiddeld aan een kerstboom uit?" antwoordt 56% van de
respondenten: "15-30 euro".

Anders, namelijk:





Afhankelijk van de prijs
Ik krijg hem van de buurman omdat ik altijd voor hem klaarsta .
Kunstofboom
Wij planten na de kerst de boom in de tuin, dit doen we al 5 jaar met dezelfde boom

Toelichting
30-45 euro



Ik koop elk jaar twee middelgrote boompjes.
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11.1 Hoeveel heb jij uitgegeven voor een kunstkerstboom?
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(n=227)
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Op vraag "11.1 Hoeveel heb jij uitgegeven voor een kunstkerstboom?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Meer dan 45 euro".

Anders, namelijk:
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100
100 euro
250
75
Deze heb ik gekregen
Die heb ik geschonken gekregen
Erfenis met herinnering anders had ik geen boom gehad
Gekregen (2x)
Gekregen van mijn ouders.
Gekregen van mijn schoonmoeder
Hebben de boom als cadeau gekregen
Meer 10 jaar gelden
Niks, gekregen
Rond de 60 euro

Toelichting
Meer dan
45 euro







Deze boom gebruiken wij al zeker 15 jaar
Hij is al ruim 12 jaar oud
Met opruiming na kerst gekocht
Ook nog 2 hands. Maar het is wel een horeca boom 2 meter hoog en zeer vol
Prijs weet ik niet helemaal meer.. hebben hem al lang.
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Weet niet







De boom is nog gekocht in het gulden tijdperk
Deze kerstboom hebben wij al zo lang dat ik het bedrag al niet eens meer weet. Hij
begint nu uit te vallen dus langzamerhand tijd voor een nieuwe kunstkerstboom.
Maar dat zal dit jaar nog niet het geval zijn.
Heb hem al heel lang
Te lang geleden
Wij hebben onze kunstboom al ruim 20 jaar en hij is nog niet versleten. Geen idee
wat hij toendertijd gekost heeft, maar heeft zijn geld wel al opgebracht.
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Op 6 januari wordt Driekoningen gevierd.

11.2 “Ik laat mijn boom altijd tot aan Driekoningen staan”
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

(n=438)
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Op stelling 11.2 “Ik laat mijn boom altijd tot aan Driekoningen staan” antwoordt 42% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens







Ik zet de boom voor enkele weken ik vindt dat wel heel gezellig .
Maar zet hem ook pas de week voor kerst
Opbouwen na 6 dec en afbreken na 7 jan.
Staat langer dan 3 KOningen
Wij laten hem staan tot NA Driekoningen.

Mee eens




Als hij het zo lang volhoed
Bij ons in de buurt zetten mensen daags na Sinterklaas de boom al op en enkele
dagen na de Kerst wordt hij al afgebroken, dit is niet juist. Ik doe het precies zoals
de traditie zich hoort. Maar veel mensen kennen de juiste reden van Kerst niet
meer van uit het Katholiek geloof, kennen het verhaal ook niet meer.
Vind het gewoon gezellig.


Neutraal







Afhankelijk van mijn werkdagen ,driekoningen is geen maatstaf voor mij, maar ik
moet wel altijd langzaam "afkicken"
Hangt van onze planning af.
Het ligt eraan op welke dag driekoningen valt en wanneer ik moet werken.
Tevens hou ik rekening met de boom.
Het valt op dat rond Sinterklaas al de kerstbomen worden op gezet. Wacht daarmee
tot ongeveer 2 weken voor de Kerst en laat hem dan ook staan tot enkele dagen na
Nieuwjaar.
Ik let niet op de datum, als ik hem zat ben, knikker ik hem eruit
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Mee
oneens











Zeer mee
oneens









Ik ruim de boom op als ik hem zat ben of als hij er niet meer mooi uit ziet. Dit hang
ik niet aan een bepaalde datum.
Meestal wel tot Driekoningen..
Meestal wel, maar geen wet van ....
Niet altijd tot driekoningen, b.v. als de naalden al vroeg er af vallen.
Niet perse, maar komt wel bij me op als ik de kerstboom wil opruimen.
Soms wel ; soms niet. Als Driekoningen in of meteen ná het weekend valt, blijft
boom staan
Soms wel soms niet
Soms wel, soms niet.
Soms wel. Hangt van de conditie van de boom af en hoe Driekoningen valt
Staat los van geloof. is voor de gezeligheid en sfeer .
1 januari word de boom opgeruimd
Direct na nieuwjaar ruimen wij hem op
Ik ruim op wanneer ik tijd heb. Voordat ik weer begin met werken
Meestal verdwijnt hij weer na 1 januari, dan ben ik er wel weer op uit gekeken en
richten we ons langzaam weer op de carnaval. Al moeten we daar dit jaar wat
langer op wachten.
Na oud op nieuw is dat de boom weg en alle andere spullen die daar mee te maken
hebben
Op of na Nieuwjaars dag ruimen we vaak de boel weer op. Opgeruimd staat netjes.
Dan zijn we hem ook wel weer zat. De buiten lichtjes houden we wel iets langer
erin/ aan.
Tot wanneer het uitkomt om hem weer af te breken.
Voor 1 jan al weg
Zet de boom wat eerder en ruim hem na nieuwjaar op
2 januari gaat bij ons de boom uit huis
2 januari gast de boom bij ons de deur uit.
De maandag na Nieuwjaar gaan we weer aan het werk en is de boom weg. Of het
nu voor of na Drie Koningen is.
Driekoningen vieren we niet.
Een boom is voor de sfeer tijdens de donkere dagen. Het hele geloof erom heen
trekt ons niet meer. We hebben teveel meegemaakt de afgelopen jaren dat wij ons
afvroegen waarom gaan we in godsnaam nog naar de kerk.
Ik ruim alles, 2 januari op.
Een kerstboom heeft niks met geloof te maken.
Een kerststal wel.
Na nieuwjaar gaat ie de deur uit
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Ruzie
Filmen van een ongeval
Vaccineren
Bibliotheek
Kerstboom
19 november 2018 tot 25 november 2018
544
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
2 minuten en 55 seconden
26 november 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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