Moeder- en Vaderdag
14 mei is het Moederdag op 18 juni is het Vaderdag.

1 Viert u dit jaar Moeder- en Vaderdag?
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De nadruk wordt gelegd door de commercie, leuke dingen zijn VEEL te duur
geworden.
Vieren vind ik een groot woord. We gaan naar onze ouders; nemen een
aardigheidje mee en dat was het dan. Verder niets bijzonders. Voor mijzelf als
ouder hecht ik er al helemaal geen waarde aan.
Zeer bescheiden
Vader overleden
Alleen toen de kinderen op de basisschool zaten. Leuke werkjes maakten zij
toen.
Beide ouders overleden.
Geen kinderen,ouders overleden
Heb geen moeder meer en ben ook geen moeder
Is alleen feest voor de winkeliers
Snap niet waarom deze vraag wordt gesteld, waarom wordt niet gevraagd naar
plaatselijke evenementen? Lijkt op een commerciële insteek.
Vind het grote onzin. Als je van je vader en moeder houd, waarom dan alleen op
die dag! Alles is dan extra duur, plus dat het niet spontaan is.
Wij hebben geen ouders meer en zijn zelf ook geen ouder
Zie de reden hieronder. mijn ouders leven niet meer
Zijn ook andere dagen voor
Met kleine kinderen in huis was het vanzelfsprekend, de mooiste cadeaus zijn
hun zelf geknutselde werkjes. Nu de kinderen groter zijn en meer hun eigen gang
gaan, vind ik het niet meer zo belangrijk. Ik laat het gebeuren.
1



Mijn man is in januari overleden, Moederdag zijn we allemaal bij elkaar,
Vaderdag zal moeilijk worden

1.1 Wat staat er deze dag(en) op de planning?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Bezoek van kinderen ontvangen
Eerst werken en daarna bij mijn moeder eten
Fietstocht v.d. Beren vadersgroep van de scouting Geldrop
Kinderen komen op bezoe
Kinderen wonen te ver weg,dus bezoek missen we al
Uit eten
Uit eten gaan
Uit eten met het gezin
Uit eten voor vaderdag en onze 27 jarige huwelijksdag.
Verwendag
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Het is vanzelfsprekend om je vader en/of moeder te
bezoeken tijdens deze dagen”
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Ach,,Gewoon een gezellig extra dag.
Als het enigszins kan zo vaak mogelijk bezoeken. Er komt een keer een tijd dat het
niet meer kan.
Alhoewel ik vind,dat het iedere dag moeder-vaderdag is in mijn idee.
Als moeder van 3 kinderen ben ik het er natuurlijk mee eens, maar de
omstandigheden kunnen het moeilijk maken
Bij ons thuis was er nooit een ver
Het is vanzelfsprekend je vader en
moeder vaak te bezoeken, maar dat hoeft niet speciaal op vader-of moederdag.
Iedere dag is daar geschikt voor en verplichtingen zijn niet wenselijk. Het hoort een
plezier te zijn
Aandacht, contact en waardering voor je ouders kan natuurlijk op elk moment en
hoeft niet tot deze dag beperkt te blijven
Het moet geen verplichting zijn, zo`n dag kan men altijd op een andere dag `vieren`
wanneer dit makkelijker is, voor de kinderen. Wanneer er maar even bij stilgestaan
wordt lijkt me, dat is natuurlijk altijd wel prettig
Mijn moeder, inmiddels 8 jaar dood zei altijd dat ze liever op andere momenten een
bloemetje kreeg dat met moederdag. Dat is de commercie maar spekken. Ik heb dat
mijn kinderen daarna ook voor gehouden. Breng iets me wanneer het jullie uitkomt
en niet op commando.
Onze kinderen hebben een eigen gezin, en wij hebben het na de l.s. leeftijd niet
meer gevierd. Verplicht onze kinderen tot geen enkel bezoek.
We zien elkaar al wekelijks, extra bezoek is niet nodig
Zie punt 4. Het is er van thuis-uit ingebracht. Zoals gezegd heb ik er zelf weinig mee.
Het word allemaal zo overtrokken. Alsof er een vader/moederdag voor nodig is om
te laten zien hoeveel je om elkaar geeft.
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Bezoek regelmatig mijn (schoon)ouders, heb ik die dagen niet voor nodig.
Moederdag en Vaderdag zijn vooral ingesteld door de commercie. Je kunt je vader
en moeder altijd waarderen / bezoeken. Als dat op Moederdag en Vaderdag
vanzelfsprekend wordt geacht, dan leg je je kinderen een druk op. Ze zijn vaak zelf
ook vader /moeder en hebben ook een schoonmoeder, schoonvader ===> zet
niemand klem met vanzelfsprekende verwachtingen !
Nee hoor, je kan ook,op één van de andere 51 zondagen naar je vader c.q. moeder
gaan en natuurlijk ook een bloemetje meebrengen.
Niet iedereen hecht evenveel waarde aan deze dagen. Het is echter erg
commercieel. Kun je een keer niet, dan is dat geen probleem.
Niet vanzelfsprekend, het is geen must. Ze moeten uit liefde en genegenheid
komen. Als onze 3 kinderen ,met partner en kinderen kost dit >€ 300 en dan nog
een kadoo?
Ik vind alle andere dagen net zo belangrijk!!
Joh, die mensen zijn al jaren dood.
Nee, men voelt het dan als plicht! Nogmaals, spontaan een bloemetje recht uit je
hart en niet omdat het moet!
Vragenlijst voorziet niet in 'niet van toepassing' (omdat ze overleden zijn b.v.)
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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