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

7 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 "7 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (35%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting















Ben al acht dagen in mei weg geweest
Financieel niet mogelijk.
Geen geld (2x)
Geen geld er voor
Heb er geen geld voor. Ben al blij dat ik met hulp van familie gewoon door het jaar het
noodzakelijke kan bekostigen.
Ik kan mij dat financieel niet permitteren
Inkomen te laag.
Kans op werkeloos worden is aanwezig en kan daar geen geld voor vrij maken.
Momenteel druk doende met een grote verbouwing aan Sittarderweg 81
Nooit tijdens de schoolvakanties, te druk en veel te duur.
Te eerste kan ik het niet betalen en dan krijg ik met zo veel dingen te maken die ik vooraf moet
regelen dat me de lol wel vergaat. Qua gezondheid.
Vacantie ? Wat is dat ? Wij gaan nooit op vacante. MY home is my Castle.
Wat heeft de vakantieplanning van senioren met de eindexamens te doen?
We hebben nog niets geboekt.
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7.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=49)
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op vraag "7.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(68%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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8 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=205)
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op vraag "8 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord (30%):
"Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting










Dan is er ook geen vacantie. Hooguit als we een paar dagen naar mijn broer ga.
Europa is groot en mooi. Om het andere jaar gaan we of in Nederland of elders in Europa op
vakantie.
Ga niet met vakantie als al beantwoord bij vorige vraag.
Gaan altijd naar Griekenland.
Ik ga niet.
Kan me geen vakantie buiten het hoogseizoen permitteren.
Ook dan geen geld voor vakantie
Verbouwing inplaats van vakantie
Wij gaan nooit op vakantie daar is geen geld voor.
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9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(47%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:





















Blijf in Nederland
Ga niet met vakantie.
Ga niet op vakantie
Ik ga in nederland op vakantie
Ik ga n
Ik ga naar brabant 😉😉😉
Ik ga niet op vakantie (2x)
Ik geniet van de sfeer en het heerlijke eten.
Ik lees me vooraf goed in over het land
Ik maak en rondreis door meerdere landen
Ik woon er
Interesse in de andere cultuur
Italie en Singapore
Mooi ander mensen te ontmoeten.
Natuur
Niet van toepassing
Nvt
Ruim voor vertrek wordt kennis vergaard door te lezen over het land. De gewoonten,,
gebruiken, cultuur , highlights
Vaker geweest
Weet nog niet welk land

Toelichting




Een vakantie binnen Europa gaat naar Estland Letland en Litouwen en daar weten we relatief
weinig van en daarom gaan we er heen om een eerste indruk op te doen.
Ga niet met vakantie als al beantwoord bij vorige vragen.
Heerlijk vakantieland.
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Ik da niet meer naar het buitenland
Ik ga nog steeds niet.
Ik heb vele jaren buiten Europa doorgebracht en erg veel gereisd. Voel geen noodzaak om echt
weer regelmatig op vakantie te zijn. Ik ben al 15 jaar gepensioneerd en heb eigenlijk elke dag
vakantie.
La bella Italia
Meestal spreek ik de taal of kan me in het Duits of Engels behelpen.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 57% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:
























"Stamp it" meenemen.
Alles goed plannen en zoveel mogelijk voorbereiden
Als je je gaat voorbereiden verdiep je in de gewoontes, eten en cultuur van de mensen en het
land
ANWB en Rijksoverheids-sites van douane raadplegen.
ANWB_adviezen/Info buitenlandse verkeersbureau's/Internet/
Begin je vacantie als je thuis vertrek
Begin op tijd met inpakken en regelen
Bekijk uw bestemming(en) op internet en als je met eigen vervoer gaat: geen haast, vakantie
begint op het moment dat je de voordeur afsluit
Blijf thuis
Boekje kopen en lezen over het land
Checklist maken en afwerken
De buren vragen een wakend oog op ons huis te houden
De vakantie begint als je thuis weggaat....... gewoon rustig aan doen
Dit ligt aan het soort vakantie. Niet overdrijven, genieten, uitrusten, beleven en verstandig doen!
Door te lezen over het land.
Ga eens milieuvriendelijk op stap. Geen vliegtuig geen domme barbecue
Ga uitgerust op weg
Genieten en niet piekeren.
Genoeg geld
Goed uitgerust gaan en goed voorbereid
Goed voorbereiden
Goed voorbereiden en openstaan voor mooie ontmoetingen onderweg.
Heb plezier in de voorbereidingen en geniet ervan
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Helaas kan niet iedereen voor begin vakantie vrij nemen, zodat je na 2 dagen ontspannen op
vakantie gaat. Mijn vrouw en ik hebben daardoor wellicht nooit vakantieestress gehad
Ideer doet het op zijn manier
Ik geef geen tip. Iedereen moet doenwat hij leuk vindt
Informatie inwinnen over de plek waar je naar toe gaat
Informeer je over het land en over de streek waar je naar toe gaat
Inlezen in het land
Inpaklijst maken, ieder jaar uitdraaien en afvinken
Ja via google maps je route verkennen en bezienswaardigheden op te schrijven. Neem rust op
zijn tijd. Een uirtje later aankomen maakt echt niks uit.
Je eigen tips van je vorige vakantie gebruiken en de huidige situatie van terplaatse op het www
zoeken middels een zoekmachine.
Je moet echt zelf willen en niet omdat je huisgenoten of buren ook gaan!
Je vriend Google goed gebruiken
Ken de gewoontes in het land van bestemming.
Lees je in over waar je naartoe gaat. Bereid je voor en respecteer normen en waarden van t
vakantieland
Lees!
Maak een behoorlijke planning en begin op tijd daarmee.
Met de bus gaan,gezelliger
Neem ook de dag vrij voor die waarop je met vakantie gaat
Niet haasten, neem de tijd en wat niet kan of gaat accepteer je en zoekt een oplossing.
Online wat info bekijken via site ven de plaats/omgeving/recensies van anderen
Op tijd beginnen met de voorbereidingen
Op tijd beginnen met inpakken en op tijd van huis gaan
Paarcdagen even lekker thuis relaxen, laatste spulletjes halen. Checjen of alle reisbescheiden er
zijn en dan pas met vakantie
Paspoort en Pinpas mee nemen. De rest is minder belangrijk.
Reisgids en internet
Schrijf alles op wat geregeld moet zijn om onbezorgd op vacantie te gaan
Stress ?? van vakantie? Welke vreemdeling heeft deze vragen verzonnen??
Surf ff
Tijdig aan voorbereiding beginnen, met als gunstige bijkomstigheid dat je lekker met die voorpret
kunt beginnen.k nog voorbereiden en veel voorpret.
Try not to fly !
Uitgerust
Vanaf dat je je huis verlaat heb je vakantie. Doe lekker relaxt.
Veel water voor tijdens de reis.
Verdiep je in de route, de gewoontes en verblijf
Verzamel informatie zodat meer van de bestemming kan worden genoten
Voldoende tijd besteden aan lezen
Voor je gaat goed uitrusten
Weet waar je naartoe gaat. verdiep je in het land en de inwoners. neem niet altijd het vliegtuig.

Toelichting
Ja, tip:





En ik ga nog steeds niet op vakantie. Beste optie voor het milieu.
Er zijn cultuur verschillen. Soms kan een woord of gebaar echt verkeerd vallen,
terwijl je vriendelijkheid wil overkomen.
Ik ervaar nooit vakantiestress. Is een kwestie van mindset denk ik.
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Nee, ik heb
geen tips






Gewoon doen!
Is
Op internet zijn sites met tips en lijsten
Tracht je enigszins de taal eigen te maken.
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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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