Een dagje weg
Heerlijk lekker een dagje weg. Of toch niet.

1 Gaat u wel eens een dagje weg?
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Met het gezin, met familie en wel eens met vriendinnen.
Stedentrip,,pretpark..met de boot op t ijsselmeer..dierentuin
Er wordt weinig of niets georganiseerd voor scootmobiel tochtjes. 1
x per jaar met de Lev groep!
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1.1 Waar bent u de laatste keer een dagje op pad geweest?
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Anders
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Anders, namelijk:





























Ardennen
Autoritje
Blaricum e.o
Breda
Camper naar duitsland
Camperplaats
Cultureel
Een dagje geocachen
Een dagje naar de boot van mijn zoon
Fietsen, wandelenm useumbezoek
Fietsroutes
Fietstocht
Fotograferen
Ice karten Rucphen
In de vrije natuur in Belgie
Madurodam
Meegelopen in de Climate march in Amsterdam
Musea en stadswandeling
Museum (2x)
Museumbezoek, stadswandelinhg
Naar de rivieren
Naar een musical en uit eten
Natuur gebied
Nijmegen
Roermond
Rotterdam
Stad
Stedenbezoek
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Vlindertuin orchideenhoeve
Wandelen rond culenborg
Weekendtrips
Wij gaan regelmaatig GPS lopen in de natuur .

3

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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