Zomer

1. Hoe ziet voor u de ideale zomer in Nederland er uit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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23/28
Afgewisseld met wind en genoeg regen voor het land
Als het rustig is in de omgeving en buren ( m.n. de krakers hier achterom) zich stil houden. Dat
je gewoon ongestoord van de tuin kunt genieten.
Droog gedurende de dag, niet +25
En geen hoosbuien waardoor mijn kelder onderloopt
Goed zoals het is!
Heldere en zuivere lucht
Het liefst een temperatuur onder de 20 graden
Liefst weinig buien of alleen snachts regen
Met regen ertussendoor!
Regelmatig een nachtelijke bui
Veel zon, maar één keer per week een bui is wenselijk zodat de planten niet uitdrogen.
Voor de boeren en tuinen zo nu en dan een goede plensbui, andere dagen zonnig en tussen 2530 *
Weinig wind
Zoal het is

0

De laatste jaren oogt het weer in de zomer steeds extremer: nieuwe warmterecords melden
zich. Bent u klaar voor de zomer?

2. Wat doet u tegen de hitte?
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'S AVONDS alles open
Alles dicht en vetilator aan dag en nacht
Blijf binnen
Deuren dicht overdag, rolluiken omlaag
Doe als ik dat altijd al deed n.l. niks bijzonders
En houdt de deuren dicht
Gebruik airco
Gebruik zoveel mogelijk het markies
Geen zware lichamelijke inspanningen verrichten, en verder zo veel mogelijk de koelte opzoeken.
Heb airco
Heb een airco
Heb meerdere ventilatoren in huis die daar aangaan waar ik op dat moment ben
Ik gebruik evt. de airco
Ik geniet van de hitte in de tuin met zwembadje
Ik heb een airco
Ik heb overal horren geplaatst
Ik kook niet, ik slaap beneden
Ik neem een siësta.
Ik sluit de rolluiken en houd me rustig als ik niet hoef te werken. Op het werk is airco.
Ik zet decramen open als de zon niet op de ramen staat, doe ventilatoren aan en op de warmste
periode doe ik alles dicht en de gordijnen en zonneschermen dicht
In het groen in de tuin zitten
Isoleren-alles dicht
Luiken overdag dicht
Plaatsen van ventilatoren
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Rolluiken af.
Rolluiken dicht
Rolluiken omlaag
Screens en alles overdag dichthouden en 's nachts allesopen
Ventilator
Ventilator aan
Ventilatoren
Warmte buitenshuis houden en zelf 'n schaduwplek opzoeken met n kan fris water en n boek.
Zet de airco aan
Zo min mogelijk thuis zijn
Zo veel mogelijk buiten leven

3. Wat is volgens u de beste locatie in Limburg om te zijn als het 35 graden is?




































'n lommerrijke tuin op het oosten of n dito plek aan het water
35 graden is me te warm dus thuis met de airco aan
Aan de bosrand
Aan de rand van het water (de Maas), onder de bomen.
Aan een zwembad in de schaduw
Aan het water (5x)
Aan het water of thuis
Aan het water/zwembad of in de grotten.
In de tuin in de schaduw
Achtertuin
Als het maar in de schaduw is met iets lekkers te drinken
Bierbrouwerij
Bij een zwembad
Bij het water
Bij het water.
Bij mij thuis
Bij mij thuis in de tuin met een lekker biertje.
Bij mij thuis met koel glas bier
Binnen (5x)
Binnen blijven ergens
Binnen blijven in je eigen huis
Binnen blijven of ergens waar het koel is zoals in grotten.
Binnen blijven, rustig aandoen.
Binnen in mijn huiskamer die op het Noorden ligt
Binnen of aan het water
Binnen op de bank liggen
Binnen, lekker koel bij de airco.
Binnen, met de airco op 25 graden.
Binnen, of in het zwembad
Binnen. Veel te ongezond om buiten te zijn
Binnenshuis
Binnenshuis met de deuren dicht
Binnenshuis, met ramens en deuren gesloten
Bos (4x)
Bos , Arcen en omgeving.
Bosgebied
2














































Bosrijke omgeving
Bossen.
Camping oriental, boven op plateau, met schaduw, briesje en met zwembad
Centrum of zwembad
Dagstrand maar dat ligt vol met ganzenstront.
Dan blijf ik lekker binnen
Dat wil je wel weten ;-) Met de de kinderen gingen we af en naar een watertje onder de bomen
ik meen Elsloo
De eerste paar dagen binnen, daar is het dan nog koeler.
Daarna buiten, in de schaduw.
De Enci groeve
De Enci-groeve!
De grotten of een ondergrondse garage, langs de maas of in het bos, of in het park onder de
bomen, het natuur water van de Enci-groeve in het minste geval een bak met koud water voor je
voeten te koelen thuis ieder zoek voor zichzelf wat het beste is.
De grotten of onze kelder
Een kerk
Een natuurbad
Een terrasje in de schaduw met een pilsje of trapist en een goede sigaar.
Elk buitenzwembad
Enci (als deze open is)
Enci bos onder de bomen
Enci groeve aangezien er onvoldoende zwemgelegenheid is
Enci-groeve
ENCI=bad
Ergens aan het water
Ergens aan het water of op een terras in de schaduw.
Ergens aan het water onder de bomen. Bijvoorbeeld aan het dagstrand in Ejsden. Of in het bos
wandelen.
Ergens binnen ....
Ergens in een bos, of in een airconditioned ruimte
Ergens in het bos of aan het water
Ergens langs de Maas
Ergens waar het koel is
Gewoon thuis blijven.
Goed en beter zwembad niet zo iets als het geuseldbad is ook nog eens teduur
Grotten
Grotten of kazamatten
Grotten Sint Pieter
Grotten st.pietersberg
Heel rustig thuis in de schaduw in de tuin
Het bos
Het bos of encigroeve
Het cafe
Het encibos
Ijssalon
Ik heb copd dus er valt niet veel te doen als rustig blijven toch bij 35 graden
In de bossen ,aangezien de Enci groeve overbevolkt is en er geen voorzieningen zijn.
In de grotten (2x)
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In de grotten Maastricht of Valkenburg
In de Jezuietenberg
In de kelder
of
Heelder Peel
In de lommer bv langs de Geul in Houthem of inbos.
In de Maas!
In de schaduw
In de tuin op het gras onder de catalpa
In de tuin, bij het zwembad
In de tuin. Schaduwtuin
In de woonkamer als bijtijds alles dicht is
In een bos
In een bos met hoge bomen
In een bosrijke omgeving in ieder geval onder een boom die verkoeling geeft en niet onder een
parasol.
Verder bij water waar ik kan afkoelen liefst een natuurbad
In een donkere bar !
In een koele ruimte
In een koele schaduwrijke ruimte
In een winkel met airco
In een zwembad in de schaduw en af en toe wat te eten
In het bos
In het bos
In het bos of thuis
In het water
In het water (maakt niet uit waar).
In het water maar niet het mini zwembad de Geusselt
Dat badje is een aanfluiting. Zolang het nog open is ben ik naar het zwembad in Meerssen
In het water of aan de waterkant is het goed uit te houden of in de schaduw.
In het zwembad
In huis en rolluiken gedeeltelijk toe
In huis in koopcentrum met airco
In mijn eigen huis, daar is het lekker koel.
In mijn eigen huis, want dat is koel.
In mijn kelder
In mijn woning die voorzien is van een airco-installatie
In mijn zwembad
In tuin met zwembadje
In zwembad of bosrijke omgeving
Isveel te warm!!...in de koelkast??
Kantoor met airco of zwembad
Klein kroegje
Koelcel.
Langs de maas (2x)
Langs de Maas
Langs het water
Langs het water, maas zwembad etc
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Lekker in de tuin in ons buitenhuisje op de camping. Heerlijk in de schaduw in een gemakkelijke
stoel met een fris glas spa.
Lekker thuis in mijn eigen huis en tuin.
Lekker thuis of bij een zwembad.
Lekker thuis, buiten in de schaduw, met een koel glas bier.
Liefs in zwembad De Doesburg, maar helaas.....het nieuwe zwembad in Maastricht-West is
slechts voor de rijke toeristen en niet voor de belasting betalende Maastrichtenaar.
Maakt niets uit bij langdurige hitte. Enkele dagen is beheersbaar.
Maastricht (2x)
Maastricht centrum terras
Maastricht langs de maas
Maastricht op terras
Mergelgrotten
Mijn eigen tuin, lekker in het koele groen
Mijn kelder
Mijn tuin in zwembadje
Nergens,misschien langs het water.
Noord limburg
Nvt
Onder een boom
Onder mijn eigen kastanjeboom
Onder water
Op de fiets.
Op de keldertrap (van een echte kelder, ik spreek uit ervaring)
Op een bootje in de Maas
Op een ligweide van een of andere (watersport) vereniging. In ieder geval aan het water.
Op een rustig terras ergens in het heuvelland
Op een terras,met een koud pilsje.
Op een terrasje in Maastricht
Op het terras
Op het werk met airco
Op terras
Overal in de schaduw
Portugal
Schaduw/Bos
Spanje op het strand
Terras centrum
Terras langs water of in een. Lommerrijke omgeving
Terrasjes in maastricht of valkenburg
Thuis
Thuis (25x)
THUIS
Thuis gordijnen/screens dicht en airco aan
Thuis binnen
Thuis binnen (2x)
Thuis in 'n toch wel koele woning
Thuis in de schaduw
Thuis in de schaduw in de tuin
Thuis in de tuin 2e
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Thuis in de tuin in de schaduw van de bomen
Thuis in de tuin.
Thuis in mijn eigen schaduwrijke tuin
Thuis met alles dicht en de airco aan.
Thuis met de rolluiken dicht of op het werk met airco.
Thuis met de ventilator aan.
Thuis met rolgordijnen naar beneden en ventilatoren aan, maar moet er niet aan denken,
pfffffffffffffffffffffffff
Thuis of in zwembad Jekerdal
Thuis op balkon
Thuis op de bank (2x)
Thuis op de bank met airco
Thuis op de bank, in mijn onderbroek met de ventilator aan.
Thuis zitten bij de airco
Thuis, of een zwemgelegenheid.
Tuin
Tuin, Terrasje, Bos
Voor mezelf in mijn achtertuin, voor anderen daar waar ze verkoeling vinden, aan de waterkant
in het bos of waar ze zelf het liefst tijd doorbrengen.
Zwembad (6x)
Zwembad (buiten)
Zwembad meerssen
Zwembad met schaduwplekken
Zwembad, in de tuin in de schaduw.
Zwembad, maar niet in het Geusseltbad (saai en klein).
Zwemdag of elders langs water. In de bossen
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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