Oud & nieuw (goede voornemens 2014)
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Oud & Nieuw
Nog even en dan sluiten we het jaar 2013 af.

1 Waar tel jij af tot het nieuwe jaar?
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Thuis

In het café of feestzaal

Bij vrienden / familie

Op vakantie
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Werken
Werk – 2x
Weet nog niet
Thuis met vrienden
Op het werk
Met vrienden en kindjes in een groepsaccomodatie
Leuven
In de wei bij de paarden!
In Berlijn
Eerst bij vrienden daarna naar de wingerd
Bij een concert
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2 Waag jij je aan goede voornemens?
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Voor mij hoeft het geen oud & nieuw te zijn voor goede voornemens; deze kunnen ook op
andere momenten in het jaar.
Vind ik onzin
In verband met ernstige ziekte in het gezin wel iets anders aan mijn hoofd.
Het kan volgend jaar alleen maar goed gaan, 2013 was een jaar van lichamelijk ongemak en dat
is nu (bijna) voorbij en met veel geduld ben ik zover gekomen. Ook dank zij de fysio en mijn
directe omgeving.
Grote onzin. Nieuwjaar moet niet de reden zijn dat je iets beter wilt gaan doen.
Goede voornemens daar moet je vandaag al mee beginnen, niet `pas` op 1 januari. :-)
Geloof ik niet in, komt nooit uit
Flauwekul, je doet toch je hele leven hetzelfde.
Deze moeten niet afhankelijk zijn van een datum
Daar is andere jaren niets van terecht gekomen. Ik zal het vast wel weer proberen. Maar door
een gebrek aan motivatie zal half januari wel blijken dat die voornemens, voornemens blijven.
We hebben al een paar jaar op rij een nieuwjaars staatslot gekocht, we wachten nu op een
grotere prijs.
Vooral gezondheid
Ik wil geen sores meer aan mijn hoofd en daar ga ik verder aan werken.
Hopelijk doet het Gemeente Bestuur B en W en raadsleden van Horst aan de Maas daar ook
( voortaan ) aan mee!!
Gezond blijven het hele gezin
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2.1 Wat is jouw goede voornemen?
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Meer sporten

Meer tijd voor
familie / bekenden

Afvallen

Stoppen met roken
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Zeg ik niet
Van t leven te genieten
Privé
Positief denken en werk vinden
Op vakantie!
Mijzelf een vakantie gunnen
Meer sparen
Meer genieten van het leven
Het vinden van een nieuwe baan
Genieten van het leven
Gelukkig zijn
Eenzame mensen helpen
EEN BAAN VINDEN
De hoeveelheid werk die huis en vee met zich mee brengt in te dammen
Beter worden
Aan een relatie werken
Gezond eten
Meer geld sparen voor een huis
Meer tijd voor mezelf

3

2.2 Waarom heb je (nog) geen goede
voornemens voor 2014?
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Ik heb al alles wat mijn hartje
begeert

Ik hou me er toch niet aan
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Waarom wachten tot 2014,
als ik vandaag al met goede
voornemens kan starten
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Zou niet weten welke
Zinloos
Zie boven
Wat een flauwekul, leef je leven en zeur niet
Vind het niet nodig
Uit geloofsovertuiging doe ik hier niet aan mee
Niet wetende wat het jaar je brengt
Maak ze op het moment dat het nodig is
Je hebt dit niet allemaal in eigen hand ,ineens kan alles anders zijn !
In verband met ernstige ziekte in het gezin wel iets anders aan mijn hoofd.
Ik vindt het onzin
Ik maak nooit goede voornemens voor het nieuwe jaar, dat vind ik niet nodig
Ik handel naar wat de dag brengt
ik ga zo door
Hou er niet van
Het komt zoals het komt!
Het komt meestal anders uit
Het hele jaar door
Geloof ik niet in
Geen zin in – 2x
Geen voornemens
Geen nut
Geen bepaald doel
De gezondheid is voor mij het belangrijkste
Als je denkt dat iets anders moet, kan of iets anders wil, wacht je daar toch niet mee totdat er
een nieuw jaar begint..
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