Feestdagen
De kerstboom kan weer (bijna) gekocht worden de kerstdagen komen er weer aan.

1. Hoe viert u kerst dit jaar?
(n=320)
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Anders, namelijk:


















Alleen thuis
Doen een overnachting met familie
Gezellig thuis, bezoek een kerststal of iets dergelijks
Heb Kerkenwacht zodat men naar de Kersrstal kan komen kijken
Heerlijk uitrusten
Kerk
Kerstshow
Naar de kerk
Niets bijzonders, gewoon thuis
Op vakantie (2x)
Organiseer een avond voor mensen die alleen zijn.
Rustig alleen thuis
Skien in Oostenrijk
Vakantie
Veldrijden kijken belgie
Wij gaan naar Brussel
Wintervakantie
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Na de kerst staat 2017 voor de deur.

2. Wat is uw goede voornemen voor het nieuwe jaar?
70%

(n=317)
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Ik doe niet Ik ga meer
Ik ga
aan goede sporten
gezonder
voornemens
eten

Ik ga
Ik ga meer
Ik ga
Ik heb een Weet niet
minder mijn familie minder geld ander goed
sociale en vrienden uitgeven voornemen
media
bezoeken
gebruiken

Ik heb een ander goed voornemen, namelijk:


























Dat we gezond blijven
Dit leidt alleen tot teleurstellingen
Een nieuwe baan vinden
Er zijn voor anderen
Gelukkig worden
Genieten van geluk
Genieten van het leven
Gewoon doorgaan als 2016
Gezond blijven (3x)
Goed dedrag
Goed gedrag
Goed voor mijzelf zorgen
Het huis van mijn ouders uit.
Hoopvol blijven
Ik doe al veel van deze
Ik probeer het altijd goed te doen en wil ook zo verder gaan
Meer wandelen
Minder negatieve berichten in de media lezen
Minder vrijwilligerswerk doen
Net gedrag
Nog meer genieten pluk de dag het leven kan kort zijn
Stemmen
Stoppen met roken
Verhuizen!
Volhouden om gezonder te blijven eten en minder met mijn telefoon 'spelen', deze vaker opzij
leggen.
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Zo doorgaan als nu
Zorgen dat de mensen om me heen gelukkig zijn
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