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

1 Ga je weleens een dagje weg?

(n=579)
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Financieel even niet haalbaar
Op dit moment heb ik een bijstanduitkering, dus ik heb weinig ruimte
om een dagje uit te gaan maar als ik weer werk heb mag ik graag (en
regelmatig) een dagje uit gaan
We hebben een gezin met 4 opgroeiende kinderen en een hond die niet
de hele dag alleen gelaten kan worden.
We hebben het thuis heeeeerlijk, van alle gemakken voorzien
Ik ga meestal met een goedkoop treinkaartje een dagje weg met mijn
zoontje. Hij mag dan kiezen waar hij heen wil.
WAT WORDT ER VERSTAAN MET EEN DAGJE WEG ??? IS DIT OOK AL
NAAR HET MUSEUM OF ALLEEN PRETPARKEN EN STEDENTRIPS
Lekker een dagje fietsen
Naar mijn dochter of zomaar ergens naar toe.
Soms alleen soms met vriendinnen en soms met gemengd gezelschap
Wel niet te dure dingen
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1.1 Waar ben je de laatste keer een dagje op pad geweest?
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Kinderdijk
4 weken Canarische eilanden Lanzarote
Aan zee
Amsterdam
Berlijn
beurs (2x)
Binnenspeeltuin
boerenopenluchtmuseum
brunssemer heide
brussel
budapest
cabaret
dagje sauna
dagje strand
dagje zee
Delft
dierentuin (4x)
Dierentuin (2x)
duitsland
Duitsland
Ecasino
een dagje naar het strand
eifel
familibezoek Duitsland
fietsen (3x)
Fietsen
fietsen in mooie plaatsjes
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Fietsen/Treinen
Giethoorn
golfen in Friesland
Happen en stappen in brüggen
hotel (2x)
k3
kerstmarkten
klim park
kust
ledendag hilversum
Lekker fietsen of wandelen ergens in de buurt
lekker naar het strand
Libelezomer wwek
Maasduinen . Bergen
markt Rotterdam
Met camper er op uit om te fietsen of wandelen
met de hond naar de zee
Met de trein
met kleinkinderen weg
Moesel
museum (6x)
museum Den Haag
Museum; concert
museums bezocht.
naar 2 musea in den Haag
naar casino met Samen uit Bus
naar een beurs
Naar een voetbalwedstrijd
naar familie
naar zee (3x)
naar zee, Schiermóog; Domburg
Natuur
natuuromgeving
natuurpark
Oprenluchtmuseum/Landleven beurs
Oudewater
paar daagjes
Paleis 't Loo
pieterpad lopen
proms
Rijksmuseum amsterdam
sauna (4x)
Sauna
saunacomplex
saunapark
scheveningen
Scheveningen
shoppen in Kevelaer en Goch in Duitsland
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speeltuin
spoorwegmuseum
stad
stad, wandelen
stedentrip
strand (6x)
subtropisch zwembad
Tentoonstelling
texel
Theater
Toertocht auto
treinen naar een stad
Vakantiebeurs
veluwemeer
verjaardag
vogelen
Vrienden van amstel live
vrije markt
wadlopen
Wandel gebied
wandelen (3x)
Wandelen (2x)
Wandelen bij het Zwart Water
wandelen fietsen
wandelen in Zuid-Limburg
Wandelen Zuid Limburg
wandelen zuid-limburg
Wandelen/fietsen
Wandeling
wandeltocht heuvelland
wandelvakantie in Duitsland
weekend in een vakantiehuis
weekend Lochem
weekend Porto
weekendje fietsen
Weekendje weg in hotel naar schouwburg
Weekje Bungalowpark
wellness
winkelen met vriendin
Wintercurcus Mecc Maastricht
zaanse schans
zee
Zee
zuid limburg (2x)
Zuid Limburg
zuidlimburg weekend
Zwembad
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1.2 Met wie ga je het liefste een dagje uit?

(n=503)
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al naar gelang, ook waar het dagje uit naar toe leidt.
alleen
Beide familie en vrienden
Casino
Dierentuin
echtgenote
eigen gezin
Eigen gezin
familie en vrienden
Familie en vrienden samen
Fotografern
Gezin
heel divers
ik wil graag familie en vrienden invullen.
in diverse samenstellingen
Ligt eraan
met echtgenoot
met mijn echtgenote
Met mijn man (2x)
met mijn vrouw (3x)
Met mijn vrouw.
Met z'n tweeen
mijn man (2x)
mijn partner
Mijn partner
mijn vriend
mijn vrouw
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mijn zus
ook gewoon zelf ergens naar toe
partner (9x)
Partner (3x)
samen
samen met ze n 2
Soestdijk
vrienden en familie
vriendin (3x)
Vriendin
Zie toelichting vraag 1

1.3 Neem je eigen eten en drinken mee als je een dagje uit
gaat?
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(n=502)
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Als aanvulling i.v.m allergieen
In pretparken en zo is het bijna altijd heel erg duur - behalve in Irrland.
Om de kosten te drukken. Is al allemaal duur genoeg. En dan kun je evt een x vaker
gaan
Als we met de hele familie weggaan, dan nemen we broodjes en drinken mee, als we
met z`n tweeen gaan dan gaan we onszelf lekker verwennen met ontbijt, lunch en
diner. Dit alles met de hele familie vind ik te duur.
Boterham voor onderweg, warme maaltijd in restaurant
Dat ligt eraan waar we naartoe gaan. Meestal neem we wel broodjes en drinken mee
voor onderweg. Later op de dag kopen we dan op lokatie een frietje. Ja dat is toch wat
de kinderen willen als ze een dagje uit zijn.
Een terrasje pikken hoort er bij
Meestal een broodje en een flesje drinken voor het geval dat..........
Meestal wat extra drinken.
Pretpark wel ivm hoge prijzen
Uit eten is veel te duur i.v.m duitsland
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Vooral met kinderen vind ik het handig om eigen eten en drinken mee te nemen.
Gaan zeetong eten in Scheveningen
Het is veel lekkerder om met regelmaat op een terrasje neer te strijken en je te laten
verwennen.
Hoogstens een flesje water!

Nederland kent diverse pretparken waar jong en oud kan genieten van een dagje uit.

2. Wat is in Nederland je favoriete pretpark?
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Apenheul
beurs e.d .
boswandelingen
dieren tuin of tuinen
dolfinarium
een bungalowpark in de natuur
Europapark Rust Duitsland
geen favoriet
Geen, die tijd heb ik gehad.
Hellendoorn
IK HEB GEEN PRETPARK ALS FAVORIET/ waarschijnlijk kom ik nog 1 keer in mijn leven bij de
eftelingen 1x bij toverland
Irrland Duitsland
Natuur
natuurparp-dierentuin
Nu de (klein)kinderen groot zijn komen wij er niet meer
Pretparken vind ik vreselijk!
Pretparken zijn vel te duur!!!!
Roeren, Grubbenvorst
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slagharen
zee

Afgelopen jaar bezochten circa 700.000 mensen Toverland

3 Was je één van deze bezoekers?

(n=574)
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Ja als inwoner van Sevenum kun je daar niet onderuit.
Ja, voor de eerste keer
Uit bitere noodzaak heb ik dit pretpark bezocht omreden dat mijn klienkinderen hier
naar toe wilde.
Via een schoolreisje erg leuk park
Was een personeelsavond van werkgever
We hebben al 10 jaar een abonnement en komen er zo`n 7x per jaar.
Ben er regelmatig geweest met de kleinkinderen; die zijn inmiddels het pretpark
ontgroeid.
Ben er wel met een feestavond van mijn werk geweest.
Ben gepensioneerd!
Is voor kinderen en hun ouders.
Kan dit niet meer wegens ernstige rugklachten
Kinders zijn nog te jong (4 en 6) en het is wel erg duur voor wat het lijkt te zijn (ben er
nog niet geweest).
Leeftijd
Mijn kinderen zijn nog te jong
Niet echt een park voor 40+
Niet geschikt voor onze leeftijd.
Nog geen tijd voor gehad
Omdat we daar geen zin in hebben
Veel te duur en je mag je eigen eten en drinken NIET meenemen!!!
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Wellicht in de toekomst weer , wij hebben een kleinzoon !!
Wij zijn opa en oma met 7 kleinkinderen. ????? Niet meer te betalen voor ons.

3.1 Wat gaf bij jou de doorslag om naar Toverland te gaan? (n = 124, 12%
weet niet)









































abonnement
Afdeling uitje
Afstand
Aktie van de pluszegels.
als inwoner van Evertsoord Kronenberg of Sevenum kon je er naar toe dit hebben we dus
gedaan
bedrijfsfeest
Bedrijfsfeest
bedrijfsfeestje
Bedrijfsuitje
Bedrijvenbijeenkomst
compleet aanbod / dichtbij
De kinderen
de kleinkinderen
De nieuwe attracties ontdekken
dicht bij, veel aanbod
dichtbij
Dichtbij
dichtbij en een dag vol plezier
Dichtbij en goede kwaliteit en het heeft de voorkeur van ons kleinkind.
Dichtbij en grote aanbieding
dichtbij en kwaliteit
Dichtbij en leuk voor jong en oud.
dichtbij en nieuwe attracties die ik nog niet gezien had
Dichtbij, ook geschikt voor jonge kinderen, jaarkaart
dischtbij
Een mooi park voor de kleinkinderen, dicht bij, met een seizoenkaart goedkoop, grote
shows.
familie uitje
Familiedag (2x)
familiedag en kortbij
feest werkgever
feestavond bedrijf
geweldig mooi park en dicht bij huis
Had een gratis kaartje
Halloween (2x)
Heel erg leuk.Ik ga dan met mijn kleinzoons
HEEL MOOI PARK LEKKER DICHTBIJ
Helloween
Het Eten
Het verzoek van mijn kleinkinderen dit park te bezoeken.
Het was een bedrijfsuitje.
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Het was een personeelsfeest
Het was een schoolreis
Ik ging met mijn kleinzoon naar Halloween
ik heb een jaarkaart
ik was er nog nooit geweest, en kon er met korting naar toe
Ik werk er en heb gratis toegang
In de buurt
In de buurt
In de buurt, pete kind heeft een seizoen kaart
Is een heel mooi park en niet ver weg.
Jaarkaart
Jaarkaart voor de kinderen
Jubileum g afdeling voetbal mvc
Kinderen
Kl.kinderen vinden het een prettig park ( die gaan trouwens ook regelmatig naar de Efteling)
ook een schitterend park.
kleinkinderen (4x)
Kort bij huis.
Kregen korting op de kaarten van de TROS
lekker dicht bij
Lekker dicht bij huis
Lekker dicht bij..huis
Lekker dichtbij
Lekker dichtbij en leuk voor de kinderen
Lekker dichtbij, leuk park
lekker dichtbij. Fantastisch park!
Lekker kortbij, en met een groep jeugd is dit ideaal.
leuk en lekker dichtbij
leuk voor de kleine kinderen en lekker dichtbij
leuk voor de kleinkinderen
leuk voor de kleinkinderen en in de buurt
Makkelijk bereikbaar en goede prijs/kwaliteitverhouding
Mee als vrijwilliger kindervakantiewerk en een bedrijfsuitje
met de kleinkinderen
met ons gezin een dagje uit
mooi park en is in de buurt
Mooi park, past goed bij de leeftijd van de kinderen. In de buurt. Goede prijs kwaliteit
verhouding.
niet te ver rijden en erg leuk voor de kleinkinderen
Nog nooit geweest en korting via spaaractie
ontvangen uitnodiging voor een activiteit
Ook leuk voor jonge kinderen en is dichtbij
Op uitnodiging van Toverland voor inwoners van Kronenberg en Evertsoord
personeelsfeest werd daar gehouden
samen met mijn kinderen en kleinkinderen een dag er op uit is lekker dicht bij
Spannend!
Speeddate met Toverlland schoolproject Dendroncollege.
Super leuk! Van alles wat en voor jong en oud!
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Toverlas
Veel voor de jeugd
vraag van kleinkinderen
vrijkaarten
Was een dag van mkb
was een familie uitje
Was schoolreis
we gingen met vrienden.
We hadden er een personeelsfeestje
We hebben en abonnement en het blijft leuk om er even uit te gaan.
We hebben nog jonge kleinkinderen die dat erg fijn vinden
Werd 65 met hele familie Toverland
zakelijk bezoek
zoals eerder gezegd, personeelsavond. Leuk om dan van wat attracties gebruik te kunnen
maken. Verder als eens vaker muziek gemaakt met de drumband

3.2 Wat zou Toverland moeten doen, of veranderen, om jou één van de
bezoekers te laten zijn? (n = 448, 66% weet niet)

























Aanbiedingen maken, ik kan het me niet veroorloven
Aangename zitplekken, minder geluid in de hal, mooie groenvoorzieningen
aantrekkelijk maken voor ouderen of camping erbij
acties met goedkopere entreeprijzen
ADE prijs verlagen voor senioren
Als mijn kleinkind groot genoeg is ga ik er zeker met hem naar toe
als oma die nergens meer in gaat, aangepaste entree.
Dan ga ik weer graag met de kleinkinderen mee.
Maar geen volle entree om op de tassen en jassen te passen.
behoor niet meer tot de doelgroep gezien mijn leeftijd denk ik
behoor niet tot hun doelgroep ben 60
ben 1 keer enkele jaren geleden geweest,
er is daar ondertussen veel veranderd.
zal er als de kleinkinderen groot genoeg zijn weer eens gaan kijken.
Ben 51 en heb geen kinderen. Dan moest er iets met natuur zijn
Biks, pretparken trekken me niet.
concerten organiseren
Dan moeten ze een natuurpark worden.
Dat zal ze niet lukken
de entree niet zo duur maken
De entree omlaag, is veel te duur, en wel voor iedereen.
Voor de mensen van Horst aan de Maas b.v. 25 % korting geven, per bezoek, immers voor
wat hoort wat !!
de intreeprijs onder de € 10 invoeren
De ticketprijs voor senioren omlaag brengen
een 60+ dag
Een grote verjongingskuur.
Een leuke actie, want het is eigenlijk meer voor kinderen denk ik.
Een ruimere opzet creëren. Oud en nieuw gaat niet mooi in elkaar over.
Eigenlijk niets. Ik ben 47 en grote kinderen dus vandaar dat ik geen bezoek breng
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Elk pretpark, inclusief Toverland, is duur. Om als gezin van 5 naar een pretpark te gaan kost
veel geld. En daarom is dit niet iets wat je vaak doet.
Entree niet goekoop
entree niet te duur maken
entree prijzen verlagen
ga er nooit naar toe hebben mij in het verleden een keer zeer schelt behandeld zal dit dus
nooit vergeten en nooit met kleinkinderen naar toe gaan en ook niemand aanrader om er
wel naar toe te gaan dit was echt pizar
ga komende jaren met kleinkinderen
geen idee
geen idee ik ben er nog nooit geweest
Geen idee ik ben er nog nooit geweest dus heb geen referentiekader.
Geen interesse
Geen interessen
geen intresse
Geen kleine kinderen.
Gewoon zo doorgaan en groeien. Als we kleinkinderen hebben gaan we vaker.
Gezien onze leeftijd niet meer interessant. Misschien over enkele jaren met kleinkinderen.
Gezin met drie kinderen. Dan ga je niet ieder jaar naar toverland...
Goedkoper worden, in ieder geval voor de directe omgeving
Goedkoper!!!!!
Goedkopere entree!
goedkopere prijs
Gratis kaartjes
Gratis parkeren
Groter scala aan thrill rides
Hang van de omstandigheden af.
Soms gaan we vaker en soms een tijdje niet
Aan onze omstandigheden kan toverland niets doen
Hoeft niet te veranderen
Hoeft niets te veranderen. Geen interesse
Ib ben 81 jaar en ga niet meer naar zo`n pretparken
Iets voor 50 plussers?
Ik behoor niet meer tot de doelgroep d.w.z. geen kleine kinderen meer en nog geen
kleinkinderen.
ik behoor niet meer tot de doelgroep. Als ons kleinkind straks oud genoeg is, zal ik het zeker
bezoeken
Ik behoor niet tot de doelgroep.
ik ben 71, geen zin meer in pretparken. Dit zou anders zijn wanneer wij kleinkinderen
zouden hebben!
ik ben er nog nooit geweest.
Ik ben niet in de leeftijd om er graag naar toe te gaan. Misschien als ik een kleinkind krijg.
Ik ben niet zo gek op pretparken
ik ben wel oppas oma geweest voor de kleinkinderen
Ik breng mensen van Station naar Toverland met bus, dus ik kom er wel vaak.
Ik ga graag, maar familie en vrienden niet zo.
ik ga niet naar een pretpark
ik geef niet om pretparken en men moet voor mij niks te veranderen. ik zal er toch niet heen
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gaan
Ik heb altijd het idee dat het park meer voor de jeugd is en niet voor ouderen.
Ik heb qua leeftijd niet veel aan een bezoek aan Toverland, is meer voor ouders met jonge
kinderen.
Ik zou kleinkinderen moeten hebben ,als volwassene vind ik er niets aan
interessant maken voor 50 +
is m.n. voor jongeren
kleinkinderen laten krijgen!
Leuk arrangement aanbieden
meer activiteiten voor oudere jongeren
Meer op oude kinderen richten
Meer sprookjes, verhaaltjes uitbeelden. Ik ben niet zo van de achtbanenðŸ˜Š
Meer voor de jeugd als ouderen
meer voor volwassenen
met mijn 80jaar kan ik daar niets doen en 20euro te betalen om een kopje koffie te drinken
is mij te gortig
Mij kleinkinderen geven
Mijn kinderen zijn nog te jong, dus dat komt nog wel
minder duur maken
Minder lawaai. Er is altijd herrie en muziek daar. Je wordt er doodmoe van.
misschien dat we gaan als de kleinkinderen groter zijn
Niet mijn ding.
Niets
Niets
niets ben daar te oud voor!
Niets kom er vanwege de leeftijd van de kinderen niet jaarlijks.
niets maar ik ben hier de laatste jaren niet meer geweest. Kinderen zijn al wat groter
niets voor mij (66+)
Niets vooral zo doorgaan
Niets want ik ga niet naar pretparken.
Niets wij zijn al wat ouder en het is nieks meer voor ons
Niets, ben er wel eens geweest en het is een prachtig park, alleen moeten onze kids iets
groter zijn voordat we er de entree voor gaan betalen.
Niets, een pretpark trekt mij sowieso niet.
Niets, het is en blijft een prachtig park, met name voor jongere mensen. Waarschijnlijk zal ik
er dit jaar of volgend jaar wel weer een keer naar toe gaan.
niets, ik ga niet
Niets, ik ga niet naar pretpark
Niets, ik heb geen kids, dus dat trekt me niet zo
Niets, ik zal er binnenkort wel komen met kleinkind
Niets, maar kinderen zijn nog te klein
Niets, onze tijd komt wel weer met evt. Kleinkinderen
Niets, volgens wat we horen en zien is Toverland een erg leuk en mooi pretpark
Niets, want ik heb geen interesse in een pretpark.
Niets, want mijn interesses liggen totaal niet bij zulk soort parken.
Niets, zit erg goed in elkaar.
Niets,want ik ga toch niet,te oud voor pretpark.
Niets. Andere gezinsleden hebben een abonnement
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Niets. Het is goed zoals het is. Is alleen niet bedoeld voor mijn doelgroep van 60 plussers
Niets. Het ligt aan mijn eigen situatie. Ik heb nu nog geen kind, maar wanneer hij straks
geboren en wat ouder is, zal ik zeker Toverland met hem bezoeken.
Niets. Ik ben er toevallig niet geweest afgelopen jaar
Nieuwe attracties voor 12 - 18 jaar bij gelijke of lagere prijs.
niks , misschien gaan we als we kleinkinderen hebben
Niks want ik ben geen Toverlandfan
niks, ik ben op leeftijd en g echt niet meer naar een pretpark.
niks, ik geef er niks om
niks, ik hou niet van pretparken.
Niks. Het is prima zo. Maar we komen er niet ieder jaar.
parkeren is vrij duur en je mag niks te eten of drinken mee nemen en dat is niet erg maar is
ook nog vrij duur en als je dan met meerdere bent is het een duur dagje uit
Prijs
Prijs laten zakken
prijs omlaag
prijzen
Sex en muziek
Speciaal tarief voor ons.
Te dichtbij, te normaal
te duur
Te duur voor wat ze bieden
Te hoge prijs voor ons gezin
Ten 1e: de prijzen STERK verlagen;
ten 2e: WEL je eigen eten en drinken toestaan!!!
Toverland is prima zoals het is. We zijn er zelf te oud voor, maar voor onze kleinkinderen is
het wel geweldig.
Toverland kan niet zoveel veranderen, de kinderen zijn nog te jong. Daarnaast ben ik meer
van de uitstapjes in de natuur of in een stad dan een bezoeker van een pretpark.
Toverland niets, als ons kleinkind oud genoeg is gaan we er zeker naar toe
Trailrun organiseren
Uit vele reacties van bezoekers Toverland hoor ik alleen maar Lof
Vanwege ziekte van mijn man ziet het er niet naar uit dat wij met kleinkids. naar Toverland
gaan.
wachten tot mijn kinderen oud genoeg zijn
wachten tot onze kleinkinderen groter zijn
Wat heeft iemand van 78 jaar in Toverland te zoeken?
We gaan met de kleindochters als ze wat ouder zijn.....
we gaan zodra onze kinderen oud genoeg zijn
Wellicht een verjongingskuur
Werken aan het imago. Ik heb nog steeds (wellicht ten onrechte) het gevoel dat het park
voor kleine kinderen is
Wij behoren niet tot de doelgroep >50
Wij geven niets om een pretpark dus voor ons is een verandering niet noodzakelijk
Wij zijn tussen de 50 - 60 jaar en hebben nog geen kleinkinderen. Zou op dit moment niet
weten wat we daar moeten gaan doen.
Ze doen het prima. We hebben vaker met het hele gezin er een verjaardag gevierd, nou
toevallig een paar jaar niet.
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Zie eerder, maar ik denk niet dat dat realistisch is
Zit niet meer in de doelgroep
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