Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

6 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (45%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting







Ben altijd heel veel op vakantie geweest. Op zich zou ik nog graag willen, ben nu echter 86 jaar
en komt het er om verscheidene redenen nier meer van. Jammer !!
Ben werkloos, vakantie is voor mij te duur. In Roermond en omgeving is veel cultuur en natuur,
evenementen.
Geen geld voor. Alles wordt duurder, en inkomen blijft gelijk. Door alle prijsstijgingen blijft er
minder tot niets over om opzij te zetten voor noodzakelijke uitgaven en of vakantie. En dan
beweert Rutte dat het goed gaat hier in Nederland. Als dat zo was geweest, dan heerste er geen
armoe in dit land.
Ik ben in januari al geweest in Australie.
Ik ben nog gebonden aan schoolvakanties
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6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=36)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(78%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(79%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting




Ik "overwinter" in de maand Maart in Portugal.
We zijn vervroegd gepensioneerd en dus ruim in de tijd om te genieten op gewenste
momenten.
Zuid-Duitsland
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7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
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op vraag "7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(54%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:


























Als je in Nederland blijft!!!
Ben er vaker geweest.
Blijf in Nederland
Ga niet, anders altijd perfect ingelezen
Gaan niet naar het buitenland
Geen geld voor vakantie, laat staan voor nieuwe schoenen / kleding.
Geen vakantie
Heerlijk eten
Helemaal niks ,hou niet van het buitenland ,sorry.
Ik bereid me voor door over het land te lezen
Ik ga niet op vakantie
Ik ken de plaats uit eerdere bezoeken
Ik ken de prijzen
Mijn man gebruikt soms wiet voor zijn pijn. Dat kan alleen maar in Nederland. We zijn dus
gebonden aan ons eigen land.
N.v.t
N.v.t. (2x)
Natuur
Nederland
Nog niet bekend waar naartoe
Nvt (2x)
Op de hoogte van bezienswaardigheden
Oriënteer me uitgebreid
Probeer altijd iets te lezen over het gebied of land waar ik naar toe ga.
Roermond vakantie
Verdiep mij altijd in de plaats, cultuur etc.
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Voldoende om daar te kunnen verblijven, met in de gedachte Doe Kalm Aan dan breekt het
lijntje niet
Wij gaan niet op vakantie
Zie vraag 6!!

Toelichting




Ga niet op vakantie dit jaar...
In de vorige vraag zei ik al dat ik niet ga
Tschechie. Eerste keer.

5

Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 54% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:






















Begin tijdig zodat je de dag ervoor niet hoeft te draven.
Begin vroeg genoeg met een lijstje maken en streep af wat klaar is of ingepakt.
Ben je bewust van die extra spanning in de 1ste dagen. Spreek dit ook al uit naar elkaar en
spreek af om hier op te letten.
Bereid je voor door te lezen hoe de toestand daar is.
Blijf thuis, het is hier net zo mooi.
Deel niks op sociale media tijdens de vakentie.
Doe en plan niet te veel.
Doe je eigen ding en trek je niets van anderen aan
Forums op internet lezen.
Ga niet eerste dag meteen weg.Ga liever 2 dagen korter weg en pak eerst je rust voor je gaat en
ook als je terug komt!
Ga ontspannen weg, blijf anders thuis
Geniet in het voortraject.
Geniet van het moment
Gewoon genieten van de voorpret
Goed uitgerust op weg gaan
Goed uitgerust vertrekken en goed opletten
Goed uitgerust,en vooral geregeld een stop maken.
Goed verzekeren
Googelen vooraf.
Google wat de plaatselijke regels zijn en kijk van te voren wat er te doen is en maak een planning
I.v.m zakkenrollerij, werk altijd met 2 portemonnees, de werkportemonnee en de "voorraad
portemonnee" die goed opgeborgen is.
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Informatie in winnen met er over te lezen
Informeer de buren
Inlezen en weten war je te wachten staat
Inlezen middels internet, boekjes,ANWB etc
Internet en google veel dan werkt het snelst op allerlei gebied.
Je inlezen over het land
Kijk eerst hoeveel je besteden kunt, zoek een land uit en kijk naar een combinatie van geld en
land
Leer de taal, gewoontes en tradities. Ga niet de jolige Hollander uithangen!!!
Lees de papieren goed door, zoals medisch paspoort, dagen van verblijf zonder visum.
Lees je in over het land
Lees jezelf van te voren in en pas je aan aan de lokale bevolking
Lees over het land waar je naar toe gaat
Lees wat over het land en gedraag je daar respectvol!
Maak een brief waar alles op staat wat je moet meenemen en wat je allemaal van te voren moet
doen. Werk dat punt voor punt af.. bewaar het bij je koffer voor de volgende vakantie
Maak een meeneemlijst, dan is het inpakken zo gepiept
Maak lijstjes wat u mee wil nemen em
Maanden van te voren een checklist maken en die nalopen voor vertrek
Neem niet te veel bagage mee, gewoonlijk is die alleen maar tot last
Onderzoek doen voordat je gaat.
Ontspannen vertrekken en rustig blijven en of rijden
Op tijd beginnen met de voorbereidingen. Niet op de drukte dagen vertrekken. Neem de tijd als
je vertrekt want de vakantie begint al bij je vertrek
Op tijd beginnen met inpakken, scheelt een hoop stress
Op tijd plan
Reserveer minimaal 3 dagen van relatieve rust thuis aan het einde van de vakantie.
Roermond zou meer kunst&design&cultuur moeten bieden
Stel prioriteiten. Niets moet. Heb niet te grote verwachtingen. Laat je verassen.
Te algemeen
Thuis blijven!
Uit
Uitgerust op vakantie gaan
Uitgerust zijn, en na iedere 2 uur rijden even een korte pauze.
Vooraf plannen wat je wilt gaan doen. Daar je locatie op afstemmen en ook je lijstje wat je mee
wilt nemen
Voorkom stress door alles op het laatste moment te regelen. Ken de route, evt overnachting
regelen, verzekeringen enz. En ga liever een dag later en ben uitgerust
Vraag de ANWB.
Youtube kijken naar leuke feitjes van het land dat je gaat bezoeken. Do's en Don'ts
Zoek het internet oveer vragen. Of vraag vrienden hoe zij eea voorbereiden.

Toelichting
Ja, tip:



Ik ben altijd heel veel op vakantie geweest, ben echter nu 86 jaar en
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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 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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