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Half Nederland viert dit jaar weer Sinterklaas
Delft, 15 november 2021
Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl blijkt dat 49 procent van
de Nederlandse bevolking dit jaar van plan is Sinterklaas te vieren. Vorig jaar vierde slechts 35
procent Sinterklaas. Hiermee is het aantal sinterklaasvierders vrijwel terug op het niveau van 2019.

Corona minder impact op de plannen
Een groot deel van de Nederlanders omarmt de tradities van vóór 2020, 48 procent is van plan de
feestdagen weer als vanouds te vieren. Toch houdt Nederland ook nog steeds rekening met corona,
zo verwacht 4 procent de feestdagen dit jaar digitaal met elkaar te vieren en is 45 procent van plan
de feestdagen in kleinere kring te vieren. Corona was vorig jaar de grootste reden om de viering een
jaartje over te slaan, dit jaar geeft 10 procent van degenen die de feestdagen niet vieren aan dat dit
met corona te maken heeft.

Meer vieringen met opa en oma
Sinterklaas blijft vooral een familieaangelegenheid, de meeste Nederlanders vieren Pakjesavond met
het gezin. Daarnaast worden opa en oma dit jaar weer meer uitgenodigd voor de viering, 35 procent
is van plan Sinterklaas te vieren met de gehele familie. In 2020 vierde 20 procent het sinterklaasfeest
met opa, oma, ooms en tantes. Het niveau van 2019 is nog niet gehaald, toen vierde 43 procent
Sinterklaas met de gehele familie.

We geven meer uit aan cadeaus
De Sint tast dit jaar wederom dieper in de buidel. Gemiddeld wordt 133 euro aan sinterklaascadeaus
uitgegeven, vorig jaar was dit 115 euro. November is verreweg de populairste maand om de
sinterklaasinkopen te doen, 37 procent begint al voor november aan de sinterklaasinkopen en 7
procent doet de inkopen pas in december. Van de Nederlanders die Sinterklaas vieren met
cadeautjes schrijft 28 procent ook een traditioneel sinterklaasgedicht voor de ontvanger.

Topdrukte voor pakketbezorgers verwacht
De meeste Nederlanders zijn dit jaar optimistischer over het op tijd ontvangen van de online
aankopen. Toch kan het volgens Arjan Kuiper, oprichter van Lootjestrekken.nl, verstandig zijn om
eerder te bestellen: “We zagen vorig jaar veel drukte bij webshops en pakketbezorgers in aanloop
naar de feestdagen. We verwachten dat de verschuiving naar online aankopen dit jaar zal
doorzetten. Door eerder te bestellen loop je minder risico dat populaire cadeaus zijn uitverkocht en
help je mee met het ontzien van de pakketbezorgers op de drukste dagen tussen Black Friday en
pakjesavond.”

Over Lootjestrekken.nl
Lootjestrekken.nl biedt consumenten al meer dan 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te
trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een
verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. Ook is het voor deelnemers mogelijk
om anoniem sinterklaasgedichten te versturen naar elkaar. De uitgebreide cadeauzoeker doet
persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.
Sinds dit jaar kun je ook lootjes trekken met de officiële Lootjestrekken app.
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