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1. Rechte tellingen
Vakantie
Deze vragen worden u voorgelegd namens de redactie van Weekblad voor Deurne. - De
schoolboeken kunnen in de kast en leerlingen van groep 8 zeggen hun basisschool gedag. Voor veel
leerlingen en leraren is de zomervakantie aangebroken.

1 Gaat u tijdens de schoolvakantie op vakantie?
(Leesinstructie: met schoolvakantie bedoelen we de periode van 7 juli t/m 19 augustus)
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Weet (nog) niet

Op vraag "1 Gaat u tijdens de schoolvakantie op vakantie?" antwoordt 54% van de respondenten:
"Nee".

Toelichting
Ja



Hoef er geen rekening meer mee te houden, maar dit jaar valt het toevallig nog
in de schoolvakantie.

Nee







83 jr
Ben al met vakantie geweest (eind mei, begin juni).
Ben reeds op vakantie geweest
Deels wel, niet gebonden aan schoolvakantie.
Mijn dochter heeft een huis gekocht dus dat wordt klussen.

Weet (nog)
niet




Dit is prive
Geen zin om op deze vraag en volgende vraag antwoord te geven.
liever niet onder het mom van tipdeurne.nl dergelijke vragen stellen,
ik doe mee bij serieuze vragen niet bij fun-vragen.
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1.1 Waar gaat u deze zomer op vakantie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=117)
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Europa, in het land: Buiten Europa, in het
land:

Weet (nog) niet

op vraag "1.1 Waar gaat u deze zomer op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (63%): "Europa,
in het land:".

Europa, in het land:



























?
België
Belgie
Denemarken
Duitsland (11x)
Engeland (2x)
Frankrijk (13x)
Frankrijk Duitsland
Griekenland (3x)
Groot Brittanie
Italië (2x)
Italie (5x)
ITALIE
Kroatië
Kroatie (2x)
Luxemburg
Montenegro
Oostenrijk (4x)
Polen
Portugal
Scandinavie
Schotland
Slovenië
Slowakije
Spanje (4x)
Uk
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Zweden

Buiten Europa, in het land:









Amerika
China
Curacao
Macedonië
Tanzania
Turkije
USA
VS

3

1.2 Hoe lang gaat u op vakantie?
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Een paar dagen

Ongeveer een
week

Ongeveer twee
weken

Langer dan twee
weken

Anders

Weet niet

Op vraag "1.2 Hoe lang gaat u op vakantie?" antwoordt 37% van de respondenten: "Ongeveer een
week".

Anders, namelijk:




1 wk, 3 wk
10 dagen (2x)
2 MAANDEN

Toelichting
Anders, namelijk:



Met (klein)kinderen week Frankrijk, daarna met ega 3 weken China
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1.3 Hoe ziet uw vakantieverblijf eruit?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=119)
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op vraag "1.3 Hoe ziet uw vakantieverblijf eruit?" is het meest gekozen antwoord (39%): "Camping".

Anders, namelijk:












Airbnb
Apartement
Appartement in stad
Bij familie
Camper (4x)
EIGEN HUIS
Eigen woning
Familie
Landhuis
Lodges
Rondreis
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1.4 Waarom gaat u niet op vakantie in de zomervakantie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=187)

54%

50%
40%
30%
22%
20%

15%

13%
7%

10%

3%

1%

0%
Geen geld

Geen zin

Geen vrije
dagen

Ben al geweest Ik ga een ander Andere reden
moment op
vakantie

Weet niet

op vraag "51.4 Waarom gaat u niet op vakantie in de zomervakantie?" is het meest gekozen
antwoord (54%): "Ik ga een ander moment op vakantie".

Andere reden, namelijk:

























Baby op komst
Chronisch ziek
Dankzij LOS zijn wij niet gebonden aan schoolvakanties. :)
Druk met klussen in het nieuwe huis
Eigen zaak. Geen tijd.
Ga niet graag alleen
Ga nooit
Gaan in voor-- en naseizoen. Mijden hoogseizoen om anderen niet in de weg te zitten.
Geboorte kind
Geld
Gepensioneerd dus heb het hele jaar door vakantie gevoel
Gezondheid
Het werk staat het mij niet toe
Ik ga nooit op vakantie
Ik ga nooit op vakantie. Vind het thuis heel fijn en blijf graag bij mijn huisdieren die al veel alleen
zitten als we zijn werken. Zij hebben ook recht op en extra fijne periode dus hebben we in onze
vakantie aandacht voor onze honden.
Ik ontwijk de drukke periode
Kan niet op vakantie
Kan niet wegens ziekte man
Kind dat beter thuis is
Na school vakantie
Niet mobiel
Ongeval
Te druk met werk
Te druk overal
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Te veel romslomp met rolstoel
Verhuizen
Wat heeft dit met gemeente Deurne te maken?
Ziekte (3x)
Ziektes
Zolang de hond leeft, gaan we niet. Bovendien is het in Zeilberg en Deurne ook goed toeven!

Toelichting






Af en toe mooie uitstapjes
Ben gepensioneerd.
Zomervakantie is vaak te
druk, en te warm. Voorjaar
en najaar zijn nu favoriet.
Hoogseizoen mijden.
Ziekte
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2. Wat is volgens u het mooiste land, dat u ooit hebt bezocht? (n = 316; 18% =
weet niet)
Het mooiste land ooit bezocht:














































Afganistan
Afrika
Algerije
Amerika (4x)
Amerika en peru
Aruba (2x)
Australië (3x)
Australie (3x)
Australie en Egypte
Azoren / Portugal
Bali
Balie, Indonesië
BELGIE
Bhutan
Blijven zoeken
Brabant
Brazilië (2x)
Brazilie
Californie
Cambodja
Canada (6x)
Colombia
Costa Rica (2x)
Cuba
Curacaou
De Rockey mountains in Canada
Denemarken
Dominicaanse republiek
Duitsland (4x)
Egypte (2x)
Engeland (5x)
Equador
Er zijn zeer veel mooie landen.
Finland (2x)
Frankrijk (15x)
Geen geld voor
Ghana
🇬🇷 Griekenland
Griekenland (11x)
Griekenland / Kreta
Griekenland, de eilanden
Groot-Brittannië
Ierland (4x)
Ierland, England, Nederland
Ijsland
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India (3x)
Indonesië (2x)
Indonesie (3x)
Israël
Italië (8x)
Italie (10x)
ITALIE
Italië / Zwitserland
Japan (2x)
Kenia
Kroatië
Kroatie
Luxemburg
Luxenburg
Madeira
Malta
Marokko (2x)
Mexico
Moçambique
Mongolië
N
Namibie
Nederland (10x)
NEDERLAND
Nepal (2x)
New zealand
New Zeeland , Ireland en Noorwegen.
Nieuw zeeland (3x)
Nieuw Zeeland (9x)
Nieuw Zeeland en Canada
Noorwegen (10x)
Oostenrijk (16x)
Patagonië, Chile
Portugal (5x)
Portugal (binnenland).
Roemenie
Schotland (2x)
Schotland UK
Slovenië
Spanje (8x)
Suriname (2x)
Taiwan-Japan-Korea
Tanzania
Tanzania china
Thailand (2x)
Thailand en USA
Tibet
Usa (2x)
USA (4x)
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V.S.
Verenigde Staten (2x)
VS (3x)
Wales
Wat heeft dat met gemeente Deurne te maken?
West USA
Zuid Afrika (4x)
Zuid-afrika
Zuid-Afrika (3x)
Zweden (2x)
Zweden, Oostenrijk, us
Zwitserland (5x)

Toelichting
Het mooiste
land ooit
bezocht:














Weet niet







Ben weinig in het buitenland geweest
China was een zakenreis met allemaal bezoekjes gericht op nertsen. En
natuurlijk de bezienswaardigheden die je bezocht moet hebben als toerist. En
Tanzania, de natuur, de big five en de aardige mensen.
Daar vind je van alles, sneeuw, zo'n, strand, fjorden, bergen etc.
De dessert is onbeschrijflijk mooi; de natuur en stilte is er grandioos; de
sculpturen in de natuur door de invloed van zon, hitte, kou, wind, water
gevormd zijn fenomenaal.
Dit was nog voor de Euro maar bezochten we met de kinderen die daar
eveneens de beste herinneringen aan hebben,
Een land, waar alle soorten natuur aanwezig zijn: woestijn, regenwoud, bergen,
tropisch gebied, heetwaterbronnen, meren, potvissen, pinguins en op het
zuidereiland heel veel ruimte en weinig mensen.
Fantastisch klimaat. Veel te zien en vriendelijke mensen. Mensen die je tot
dienst zijn en dán denken datze er ook nog aan verdienen in plaats van mensen
die je tot dienst zijn ómdat eriets meete verdienen valt.
In ieder geval heeft dat land op mij de meeste indruk gemaakt!
Met mijn partner 4 weken alleen door Afrika rijden was een zeer
bijzondere,spannende en relatieverende reis, een cadeau voor het leven!
Noorwegen is een schitterend land wat de natuur betreft; bovendien is dit het
land waar mijn zoon en onze kleinkinderen wonen en dat speelt natuurlijk ook
mee.
Noorwegen is mooi maar Ierland is overal mooi, puur, vriendelijk en nog niet zo
toeristisch.
Prachtige natuur ,ruimte ,relaxte bevolking.
Dit is moeilijk te zeggen. Vrijwel ieder land is mooi omdat je per land je
standpunt t.a.v. "mooi" je oordeel moet vellen.
Dit is prive
Elk land heeft eigen kenmerken en is danook altijd gewoonweg anders en mooi
Elk land heeft zijn eigen charmes en mooie plekken. Nederland heeft wat dat
betreft ook vele mooie plekken!
Elk land heeft zijn eigen mooie plekken.
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Er zijn vele mooie landen met ieder weer zijn eigenheid en mooiheid. Zo
hebben we een groepsreis naar zuid Afrika en China gedaan welke absoluut
niet met elkaar te vergelijken zijn maar beide geweldige reizen waren.
Hou van m'n eigen land en van Denemarken, verder niet zoveel
vergelijkingsmateriaal nog, misschien komt dat nog
Veel landen zijn erg mooi; niet doenlijk om slechts één te noemen!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Deurne
Gemeentepagina
Vakantie
06 juli 2018 tot 17 juli 2018
357
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 11 seconden
17 juli 2018
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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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