Vakantie
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
De zomervakantie komt er aan.

1 Ga jij deze zomer op vakantie?
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1: ben al geweest
1: Blijf in eigen land en provincie , daar is te veel om op te noemen. Je hoeft niet ver te gaan,
om het kort bij ( goed ) na je zin te hebben.
1: Ik ga een weekendje weg met vriendin en dochter
1: Kamperen in Frankrijk met de tent
1: Met kleinkinderen in eigen land op de camping (na zelf al in Australië te zijn geweest.
1: pas eind September.
2: Ben al in voorjaar geweest. In de zomer dagtochten.
2: Echtgenote overleden, ga verhuizen, geen tij, geen zin
2: ga in voor en najaar; goedkoper!
2: Ga waarschijnlijk in oktober
2: gezondheid van mijn vrouw.
2: Ik ben imker en heb de topdrukte in de zomer, daar heb ik ook geen enkele moeite mee
2: Ik heb thuis al vakantie , waar andere alleen maar van dromen .
2: met een uitkering kun je dat niet betalen
2: mijn vrouw is ziekelijk dus dat komt er niet van ... denk ik, maar zeg nooit nooit !
3: als het financieel een beetje mee zit ga ik een weekendje weg.
3: Ben momenteel ziek.....
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3: Herstellende van een operatie.
3: Qua inkomsten is een `echte` vakantie niet haalbaar, hooguit een weekendje weg.

1.1 Waar ga jij deze zomer naar toe?
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: Nog niets geboekt
2: Klein Vink, rustig gelegen, thermaalbad en een zwembad aanwezig, Nog geen 500 meter en
je bent bij de oosterburen beland voor een leuke fietstrip te maken.
3: Als het weer het toelaat
3: Brummen
3: We gaan naar een vakantiepark op de Veluwe.
3: Zowel in Limburg alsook in Noord Nederland. Verder naar Engeland en Duitsland
4: daar waar het mooi weer is en niet te ver rijden
4: Fiets vakantie Duitsland
4: Frankrijk
4: ik ga 2x enkele dagen op vakantie 1x luxemburg en 1x nederland
4: Kamperen in Frankrijk met de tent
4: Kreta
4: Spanje Portugal
4: Sziget (Budapest)
4: twijfel nog tussen 2 heel cultureel of super toeristisch.
4: Zwitserland
5: Zuid afrika
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1.2 Hoe lang ga je op vakantie?
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1: ik ga 2x beide keren een paar dagen.
2: tot als wij het moe zijn of het weer te slecht is
3: waarschijnlijk verdeeld in 2 keer een week
4: 16 dagen
4: 24 dagen Indonesie
4: 3 weken
4: meerdere keren enkele dagen touren met de trike
4: Wij gaan 3 keer 1 week weg
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1.3 Met wie ga je op vakantie?
50%
45%

47%

40%

41%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
10%

5%

3%

0%
Vriend/vriendin/partner

Gezin/familie

Vrienden/vriendinnen

Alleen

Toelichting







4: Ik ontmoet daar mensen die ik ken
3: wij van joekskapel op tied muuj uit cassele gaan een weekje musiceren in Oostenrijk en Italië.
teven maken wij er een leuke vakantie van.
3: Ik ga met het gezin van mijn jongste dochter en dat van mijn zoon en zijn vrouw
2: Zowel partner alsook met familie/vrienden
2: Met onze pleegkinderen, zij gaan voor het eerst op vakantie
1: mijn vaste partner.
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1.4 Hoeveel geld geef je uit aan je vakantie (reis
en verblijf)?
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: is privé.
2: Australië was uiteraard duurder
2: We proberen gebruik te maken van hotel aanbiedingen , buiten het seizoen
4: alle keren bij elkaar genomen
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1.5 Neem jij tijdens een (kort) verblijf
buitenshuis extra veiligheidsmaatregelen thuis?
(tegen bijvoorbeeld inbraak)
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1: alarm aan en toezicht van buren en kinderen
1: alarm en buren waarschuwen.
1: Brievenbus laten legen, `s avonds een of twee lampen laten branden.
1: buren en familie inlichten dat we enkele dagen of weken weg zijn. Elke dag postbus laten
legen.
1: buren en kennissen
1: Buren geven bewoonde indruk van het huis. Auto op de oprit etc. Gras wordt gemaaid.Lamp
gaat `s avond saan
1: buren houden een oogje in het zeil
1: buren informeren
1: Buren inlichten
1: buren inlichten, iemand op het huis passen
1: Buren letenop
1: buren letten extra op en zorgen dat het huis bewoont uitziet.
1: Buren toezicht laten houden - Beveiliging
1: de gordijnen worden open en dicht gemaakt en de lampen gaan her en der sávonds aan
1: De post wordt dagelijks weg gehaald bij de voordeur. Er komt iemand voor het konijn zorgen.
1: Een buurtgenoot houdt de boel in de gaten en zorgt er voor dat de post wordt verwijderd.
Eventueel gordijnen openen en sluiten zodat het er bewoonbaar uitziet. Voordeel is dat we
huisdieren hebben die tijdens onze vakantie verzorgd moeten worden.
1: enkele lampen blijven aan buren houden oogje in het zeil
1: extra aandacht door familie
1: Goede bekende, uit het dorp komen elke dag planten en/of dieren verzorgen. ADVIES !!
ruim het huis niet op dat alles er netjes bij licht, maar laat de gebruikte kop en schotel bevoor
beeld op tafel staan, en ruim de aanrecht niet op. Zo denken onbekende ( toch ) dat er iemand
6

thuis is.






















1: heb een alarminstallatie
1: Iemand in huis.
1: Kinderen komen dagelijks even kijken of er niets bijzonders is
1: klokken op lampen, buren sleutel en die doen gordijnen dicht
1: Laat kinderen regelmatig controleren
1: Lampen op tijdschakelaar en buren verzorgen dieren en brievenbus
1: onlangs hebben we een camera geïnstalleerd.
1: Onze dochter blijft met een vriendin thuis maar mensen uit de omgeving houden een oogje
in het zeil
1: Post laten weghalen, lampje aan.
1: vragen een bekende om op het huis te passen voor en week.
2: Die maatregelen treffen we altijd
2: Er blijven nog gezinsleden thuis
2: Ik heb nog twee kinderen die dan thuis zijn. Zij zorgen voor alle zaken die dan evt. Gedaan
moeten worden.
2: Is al beveiligd
2: meestal is er iemand anders van het gezin thuis.
2: Mijn familieleden zijn vaak gewoon thuis. Mijn waardevolle spullen berg ik wel beter op.
2: Mijn zoon woont naast me en houd alles in de gaten
2: nog kind thuiswonend.20 plus
2: Via buren/overburen en ook de post is geregeld
2: we hebben alarm
2: wel toezicht buren

1.6 Waarom ga je niet op vakantie in de
zomervakantie?
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6: Zwanger en verwacht een eerste kindje
6: ziekte echtgenote
6: ziekte
6: Ziekte
6: Zie vraag 2
6: zie boven
6: zie 2.0
6: Wij hebben een hond om voor te zorgen en wij doen haar niet naar een familie of een
pension omdat ze daar weg zou kwijnen
6: we geven een groot feest aan het einde van de zomer
6: we blijven lekker thuis
6: verwachten ons tweede kindje in aug.
6: verhuizing
6: verbouwing eist tijd en geld op
6: Vanwege ernstige ziekte
6: twee jonge kinderen, 2 jaar en 10 maanden
6: Thuis, en in de omgeving van Horst, is het ook erg mooi en gezellig.
6: te duur
6: Omdat onze kinderen nog erg jong zijn en het thuis in de tuin net zo leuk hebben en dan ook
lekker in hun eigen bedje kunnen slapen.
6: Lekker s avonds thuis in de mooie tijd van het jaar
6: krijg bezoek
6: kinderen te klein
6: kan niet met moeilijke nierdyalise
6: kan hier in de buurt ook fijn fietsen en wandelen
6: ik heb elke dag vakantie en ik moet mijn paarden verzorgen
6: ik ga bevallen in de zomer
6: ik blijf liever thuis
6: hoeft niet meer
6: het vakantiegeld wordt aan een nieuwe tuininrichting besteed.
6: heb veel dieren , kan en wil niet weg!
6: Heb thuis vakantie.
6: geen tijd, kind op komst.
6: geen behoefte aan
6: Geef niets om vakantie
6: ga verhuizen
6: ga liever s’ winters, wonen erg mooi, dus het is hier ook genieten
6: festivals afgaan
6: een combinatie van de bovenste 3
6: bij vraag 2 beantwoord
6: Besteed m`n geld aan andere leuke dingen
6: altijd al vakantie
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6: alleenstaand
6: al jaren niet meer geweest
6: aanschaf keuken en verbouwen

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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