Zomer
Nog een paar weken en de schoolvakantie begint weer.

1. Gaat u deze zomer op vakantie?
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Ben net terug
Dat is dan nog een paar dagen aan zee. Hebben onze hoofdvakantie al in april
genoten, in Zuid-Spanje.
Mijn vrouw en ik zijn vrijwilliger bij het WMC en na dit hele gebeuren zijn wij wel aan
vakantie toe
Waarschijnlijk een week in de nazomer
Door ziekte niet mogelijk
Iemand met een IAOW (bijzondere bijstand) kan heel weinig beginnen met 294 euro
vakantiegeld. Ze houden 92 bruto in en je krijgt uitgekeerd netto 44 euro, terwijl
Rutte/Dijsselbloem weer 48 euro loonderving(loonbelasting) je laat betalen.
Ik ben al geweest
Net terug uit de USA; Atlanta, Nashville, Memphis, New Orléans... Moest terug zijn
voor aanvang van het WMC om opening, concerten en wedstrijden in het PLS te
kunnenbezoeken ! en niet alleen maar rond te hangen bij het
buitenfestival....................
Vakantie al achter de rug.
Zijn pensionades: gaan in voor- en naseizoen
We weten nog niet wat we doen.
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1.1 Waar gaat u op vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere vakanties)
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1.2 Waar verblijft u tijdens uw vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere vakanties)
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Anders, namelijk:












Appartement (2x)
Bed and breakfast , geen airbnb
Berggasthof
Bij onze dochter
Boerderij
Boot
Logeerkamer
Op een boot
Rondreis
Tent
Zowel in een gewone tent als ook in een ger (nomadentent)
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1.3 Met wie gaat u op vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere vakanties)
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Anders, namelijk:


Echtgenote
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1.4 Waarom gaat u niet op vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





























Andere Uitgaven
Ben herstellende van een ernstige ziekte!
Ben mantelzorger
Door mantelzorg niet mogelijk
Doordat we met pensioen zijn hebben we het hele jaar vakantie
Drie weken WMC in eigen stad.
Er is wmc.
Financieel gwzien kunnen wij 1xper 2jaar op vakantie
Financieel niet haalbaar (2x)
Ga in het najaar
Ga na de vakantie
Geen butget voor vakantie
Geen geld (3x)
Genoeg vertier dat binnen een dag te bereiken is.
Het geven we uit aan het betegelen van de tuin en het bouwen van een groot tuinhuis
Het wmc is onze vakantie
I
Ik ben aan het verbouwen thuis
Ik ga op vakantie als daar aan toe ben. Hoeft niet in de zomer te zijn.
Ik ga van het WMC genieten.
Ik heb er het geld niet voor
Ik spaar voor een verbouwing.
In de buurt zijn nog zat onontdekte plekjes en de omgeving hier biedt genoeg vertier.
In t najaar wel
Maak liever leuke uitstapjes. En ja het WMC bezoeken is ook leuk.
Mijn echtgenoot is aan t revalideren dus vakantie zit er niet in
Niet mogelijk door mantelzorg
Onduidelijkheid in gezondheidsomstandigheid.
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Te duur
Te veel straling overal
Te weinig gekregen vakantiegeld.
Verhuizing (2x)
Weinig geld
Wereld Muziek Concours
WMC
WMC dan blijf ik hier
WMC is ook leuk
Wmc kost ons vakantiegeld
Zie 4
Ziekte (2x)
Ziekte familielid
Zoeken partner en financieel
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U bent in het buitenland op vakantie. Een groep Nederlanders spreekt u aan. Zij vragen waar
u vandaan komt.

2. U zegt, ik kom uit:
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Anders, namelijk:












Dat ligt er aan welke personen dat vragen.
Eygeygelshoven, gelegen in de buurt van Aken
Kerkrade maar oorspronkelijk van Wijlre
Kerkrade, in de buurt van Aken
Kirchroa
Spekholzerheide gemeente kerkrade
Uit duitsland
Uit Limburg, in de buurt van Maastricht. In de buurt van de Duitse grens, bij Aken
Zuid Limburg
ZUID limburg
Zuid-Limburg (2x)
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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 > 40 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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