Vakantie
1. Gaat u deze zomer op vakantie?
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Weet (nog) niet
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Ja, ik moet
nog gaan
Ik ben al op
vakantie
geweest



Geweest in mei, nogmaals in september.



Nee




Weet (nog)
niet



Ben al geweest (in juni) en ga nog in september/oktober. Oftewel niet in de
zomer (hoofdseizoen)
Wij gaan in het voor,-en najaar. hiermee proberen we de zomer te
verlengen.maar helaas het weer werkt dit jaar niet mee.
Dit jaar klussen rondom het huis en fietstochtjes in de omgeving.
Lekker achter in mijn tuin een boek lezen met eventueel een lekker drankje er
bij is voor mij méér vakantie dan staan te stomen en puffen in ellenlange files of
ergernissen op luchthavens te hebben.
Wellicht nog een paar dagen in september, maar volgend jaar staat Noorwegen
op ons programma.
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1.1 Waar gaat u deze zomer naartoe, of waar bent u
geweest?
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Buiten Nederland, in Europa

Weet (nog) niet










Duitsland (2x)
Frankrijk. --Normandie
Italië
Normandie
Praag en Wenen
Voor de eerste keer naar Frankrijk!!!
Ibizaof mallorca
Wordt Nederland, België of Duitsland
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1.2 Met wie gaat u, of bent u op vakantie geweest?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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2 volw 3 kids 1 hond
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1.3 Hoe lang gaat u op vakantie, of hoe lang bent u op
vakantie geweest?
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12 dagen plus 8 dagen
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1.1 Waarom gaat u niet op vakantie in de zomervakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





















Andere activiteiten hebben even voorrang.
Baby op komst
Blijf liever ' rund um Hause'
Dochter is in onze vakantie uitgeteld
Geen oppas voor de honden
Geld sparen
Gezondheid (2x)
Hebben stacaravan op Maaspark Lith
Heel erge heimwee
Ik ben ziek
Ik heb thuis ook vakantie
Man ligt in 't ziekenhuis
Scheiding
Te druk met werk
Te veel werk
Toneel spelen in de vakantie
Vanwege leeftijd
We moeten ons geld besteden aan onderhoud van ons huis
Werkzaam in ijssalon
Ziekte
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2. Stel u komt een toerist tegen in de gemeente Laarbeek en deze vraagt aan
u waar hij/zij het beste heen kan gaan. Welke toeristische trekpleister raadt u
deze toerist aan?




































??? Bavaria
Aarle rixtel in de klokkegieterij en het kasteeltje in beek en donk in mariahout de lourdesgrot en
torreven en eventueel een bavariatour in lieshout
Aarle rixtel naar het voormalige pand van petit en fritsen nu een mooi kust collectief
kasteel croy
lieshout bavaria bier tour
fietsroutes oa boer bier water
De groene long in beek en donk
Mariahout: de mariagrot
Aarle-rixtel
Aarles Klooster
Bavaria biertour
Afhankelijk wat je wil, als fietser geen mooier land dan Nederland, wandelen in Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Dolomieten in Italië. Steden trips geheel Europa
Amsterdam
Bavaria (2x)
Bavaria biertour
Bavaria Brouwerij (2x)
Bavaria brouwerij, buitengebieden (Brabantse kluis, Croy bijvoorbeeld)
Bavaria excursie
kasteel croy
Bavaria tour
Bavaria, Croy
Bavaria, Openlucht theater,
Bezoek aan Bavaria
Bezoek brengen aan kasteel Croy en het landgoed
Biertoer van Bavaria
Biertour bij Bavaria
Boerenbondsmuseum Gemert, Nationaal Militair Museum Soesterberg
Boerenbondsmuseum in Gemert
Bossen bij Lieshout of rondom aarlese vijver.
Brabantse kluis (2x)
Brabantse Kluis
Croy
Brabantse kluis
De koeien en het biggetjesbos
Brabantse kluis (2x)
Brabantse kluis, bavaria bier tour
Brabantse kluis, de lourdesgrot
Brabantse Kluis, Eco-Tourist, Kasteel Croy, Park Paviljoen, Grot in Mariahout
Brabantse Kluis, Kasteel Croy+fietsroute
Brabantse kluis,croy,openlucht theaterMariahout,fietsenbv laarbeekroute.
Brabantse Kluis,De Biezen,Landgoed den Heikant,
Dorpswandeling Aarle-Rixtel met Henk van Beek .
Brabantse kluis,parkpaviljoen,
Brabantse kluis..
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Brabantsekluis (2x)
BrabantseKluis Muziektuin
Brouwerij en stokerij Aarle, Croy, bavaria brouwerij
Buitengebieden per fiets.
Cafetaria Slegers in Lieshout
Croy
Muziektuin
Heikant
Croy (5x)
Croy en omgeving
Klok en Peelmuseum Asten
Beklimmen St. Jan in Den Bosch
Croy kasteel
Croy, Bavaria natuur reservaat
Croy, Eykenlust,
Croy, Outdoor Laarbeek, Bavaria Biertour, Openluchttheater Mariahout, Wandelen en Fietsen in
de omgeving van de gemeente Laarbeek, Cafe's/Restaurants
Croyroute fietsen
Dat ligt er maar aan waar de toerist van houdt...
Zelf vind ik het heerlijk om gewoon door de omgeving te toeren (bij slecht weer in de auto, bij
goed weer op de fiets) en een wandeling te maken tussen de weilanden of in de bossen.
De Biezen
De Biezen.
De bossen
De Brabantse kluis
De grot
openluchttheater
Muziektuin
De grot in mariahout
De grot in Mariahout
De Heemkamer
De Klokkengieterij
De Lieshoutse molens
De Maria grot in Mariahout
De molens van lieshout
De Muziek tuin
De muziektuin
De muziektuin, open luchttheater mariahout, bavariatour, restaurant Stout.
De natuur in en rondom Laarbeek.
De natuur rondom Laarbeek. De boerengolfbaan in AarleRixtel. De groene long door Beek en
Donk. Enz
De nieuwe wandelroute in Beek en Donk en Laarbeek. En de Muziektuin.
De twee molens
Biertour
Openluchttheater
De wandeltocht van de heemkamer door Beek en Donk
Denk het parkpalviljoen
Dierenrijk in nuenen
pluktuinen op verschillende plaatsen in brabant
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Diverse wandelroutes of rondje Laarbeek
Dorpskernen, WiSH
Er is geen trekpleister in Laarbeek .
Euromast Rotterdam
Fiets de waterpoortroute die is prachtig en leid je door mooi laarbeek
Fiets route langs kasteel Croy richting Stipout langs Croyse hoeve , Boerderij fam Franken Bed
En break fats
Muziek tuin Branantse Kluis,
Kampeer Boerderij ,Boer en Bed Schaapsdijk
Fiets route rondje Laarbeek
Fietsen in de omgeving (bossen en groen), kasteel Croy en theetuin de wilde framboos tussen AR en Bakel.
Fietsen in Laarbeek met de Smikkelbonnen (langs horeca)
Fietsen langs de kanaalsplitsing
Fietsen of wandelen door (het buitengebied van) alle kernen.
Fietsroute laarbeek
Geen
Geen idee (7x)
Geen idee eigenlijk.
Geen idee. Kasteel Croy, Molen De Leest?? Maar zijn die dan geopend??
Geen idee. Veel meer dan groen is er niet
Geen mening
Geen want dat moet iedereen voor zich weten
Geen zou niet weten wat hier nu echt toeristisch is,...buiten een paar fiets en wandelroutes
Groene long in Beek en Donk, Lourdesgrot in Mariahout, Muziektuin.
Groene long, jannemiekeshoeve, kasteel croy, openluchttheather, etc.
Groene long; eijkenlust; croy; de Biezen; Torrenven;
rolschaats-kerstshow;
Grot mariahout (2x)
Grot Mariahout, openluchttheater Mariahout
Grot,mariahout, kasteel croy
Hagelkruis aarle
Hebben wij wat leuks?
Heeft Laarbeek een echte trekpleister dan? De natuur is er wel mooi maar dat vind ik niet echt
een trekpleister. De Lourdes grot, kasteel Croy en Eikenlust zijn wel mooi maar geen
trekpleisters.
Heel de omgeving
Heel Europa is prachtig.
Heemhuis Aarle-Rixtel
Heemkamer
Heemkamer Aarle-Rixtel
Openluchttheater Mariahout
Heemkamer of de molens
Heemkamer, jantje
Het gebied rondom de Biezen en Grotel.
Het groene buitengebied in zijn algemeenheid.
Het klooster, inclusief rondleiding en daarna een kijkje nemen op de boerderij.
Het openluchttheater en de muziektuin.
Het Openluchttheater in Mariahout (2x)
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Het park,in beek en donk de molen in lieshout, openlucht in mariahout
Het zijn er vast vele maar nu kan ik er geen bedenken
Heuvelplein
Ik heb werkelijk geen idee.
Ik kan zo snel geen toeristisch trekpleister bedenken.
Ik weet het niet
Ik zou het niet weten
Ik zou het niet weten.
Ik zou het niet weten.
In en om de Muziek tuin in Beek en Donk
In Laarbeek zou ik een rondleiding Aarle-Rixtel adviseren, dit dorp heeft de meeste historische
gebouwen. Als ze iets buiten Laarbeek willen bekijken dan zou ik moeten weten of ze er per auto
of fiets op uit willen trekken. Op fietsgebied loopt Laarbeek ver achter, want in een natuurlijke
omgeving fietsen is er door gebrek aan goede fietspaden weinig aanbod in vergelijking met
andere gebieden in Oost en Midden Brabant.
Italie
Janmiekeshoeve en alles door om heen.
Kanaal
Kapel in aarle Rixtel
Kastee Croy
Kasteel
Kasteel beek en Donk. Klooster aarles broek
Kasteel croij
Kasteel Croy
muziektuin beek en donk
Aarle rixtel als geheel
Kasteel CROY
Muziktui n bij heel mooi weer
Kasteel Croy
Hagel kruis
Snoeperij JANTJE
Heemkunde
Kasteel croy (2x)
Kasteel Croy (9x)
Kasteel Croy en de Biezen
Kasteel Croy en omgeving
Kasteel Croy en omgeving, wandelroutes in Mariahout, molens in Lieshout, Muziektuin Beek en
Donk, Lourdesgrot en park in Marihout
Kasteel Croy,
De Heikant, Brabantse Kluis
Parkpaviljoen
Heemkamer Aarle-Rixtel
Kasteel Croy, Bavaria brouwerij, de molens in Lieshout,
Parkpaviljoen
Kasteel Croy, Bavaria, Klokkengieterij, Lourdes grot in Mariahout
Kasteel Croy, brouwerijtoer bavaria, laarbeekroute
Kasteel Croy, Croyse Hoeve,
Kasteel croy, de kerk, Maria kapel, heemkundige kring,
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Kasteel Croy, Kapel Aarle-Rixtel, Openluchttheater Mariahout, Molens in Lieshout,
Klokkengieterij Aarle-Rixtel. Klompenschuurtje Aarle-Rixtel, Haven, Aarle-Rixtel. Heemkamer
Aarle-Rixtel. Muziektuin Beek en Donk
Kasteel Croy, kasteel Eickenlust, de muziektuin en de Biezen
Kasteel croy, klokgieterij Aarle-Rixtel. Openlucht theater Mariahout.
Bavaria Lieshout
Chillen op het Heuvelplein Beek en Donk
Kasteel Eyckenlust
Kasteel Eyckenlyst
Kasteel Eykenlust
Kijk bij een vvv punt
Klokkengieterij,heemkmer,croy,brabantse kluis
Klompenschuurtje en de Klokkengieterij
Kroatië
Landgoed Den Heikant voor wie iets actiefs wil doen.
Of misschien kasteel Croy voor de natuurliefhebber.
Landgoed Eyckenlust; omgeving Croy; omgeving klooster Kostbaar Bloed
Ligt aan de leeftijd van de toerist...
Ligt aan leeftijd en interesse
Lourdersgrot Mariahout
Openlucht theater Mariahout
Restaurant Terras De Pelgrim
Lourdescomplex Mariahout
Wandeling Torrevenroute
Mariagrot Mariahout
Mariahout , muziektuin, Oude raadhuis
Mariahout de lourdesgrot bavaria er zullen er best meer zijn maar nu weet ik ze gauw niet.
Mariahout met bezienswaardigheden en wandelroutes
Mariahout: wandeling door de hei en bos (ook fietstocht); openluchttheater; begraafplaats;
restaurant Pelgrim; minicamping.
Met de auto b.v. Frankrijk of lekker in Nederland blijven
Misschien de bierbrouwerij bezoeken
Moeilijk
Molen, waterroute fietsen
Molens,
Croy
Muziektuin (4x)
Muziektuin beek en donk.
kasteel croy (maar weet niet of dit Laarbeek is)
rondleiding bavaria
oplucht theater mariahout.
Muziektuin, Brabantse kluis.
Muziektuin, een wandelroute.
Muziektuin, kasteel Croy
Muziektuin, kasteel Croy, kasteel Beek en Donk, wandelingen door de dorpen, Openluchttheater,
en gewoon de ruimte, de rust.
Muziektuin. Croy. Open licht theater. Eikenhout eo
Naar Aarle-Rixtel
Naar de Aarle-Rixtelse bossen. Die zijn prachtig om in te wandelen.
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Natuur
Natuurtheater in Mariahout, Lourdesgrot
Niks?
Oltm
Om de fiets te pakken of te wandelen zijn mooie route voor.
Omgeving croy
Omgeving Croy
Omgeving Kasteeel Croy
Omgeving, Croy
Ommetjes en het openluchttheater park en de grot in Mariahout.
Oostenrijk - Karienthie.
Oostzee kust en eiland Rugen
Open luchttheater Mariahout met de grot en processiepark, maar ook de vele fiets- en
wandelroutes die er voor de toeristen beschikbaar zijn.
Openlucht theater Mariahout
Parkpaviljoen Beek en Donk
Wandelen, de Mariahoutse ommetjes
Openlucht Theater
Openlucht theater in Mariahout
Openlucht theater Mariahour.
Croy
Openlucht theater.
Openlucht theater. Missieklooster & brabantsekluis. Zichtstal. Wandeling groene long. Biertour
Bavaria landgoed croy.
Openluchttheater (4x)
Openluchttheater , torreven,
Openluchttheater en zichtstal.
Openluchttheater mariahout
kasteel croy en omgeving
Openluchttheater Mariahout (2x)
Openluchttheater Mariahout, grot, laarbeek fietsroute
Opstal in A-R
Oude gemeentenhuis, pannekoeken eten, de lange vonder, muziektuin, winkelcentrum's
berkendijkje restauranten
Outdoor Laarbeek
Outdoor laarbeek. Leekzicht
Overal rond wandelen en fietsen
Pannenkoekenrestaurant pluk
rondleiding bavaria
Parkpaviljoen
Openluchttheater
Boerenbondmuseum
Brabantse kluis
Parkpaviljoen (4x)
Parkpaviljoen â˜º
Parkpaviljoen en vogelroute of waterpoortroute
Pasantenhaven. croy, brabantse kluis, boerengolf
Per fiets door Laarbeek langs de molens, kastelen,kerken, grot, openluchttheater, natuur en vele
terrasjes.
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Phoe, dat is lastig. Ik zou ze de Laarbeekse fietsroute aanraden, zodat ze overal komen.
Prachtige landelijke omgeving, fraai natuurschoon, mooie wandel- en fietsroutes.
Rondleiding Bavaria, Klokgieterij Aarle
Rondleiding door de Bavaria Brouwerij
Route laarbeek fietsen, groene long beek en Donk, muziektuin, klokkengieterij, molens Lieshout
Spanje altijd goed!
Terraje stout
Texel
Dordogne
Theater mariahout, de grot, theehuis beek en donk,
Heemkamers.
Tja....
Torrenven, muziektuin
Ver weg van Laarbeek, er is niets te doen in Laarbeek voor toeristen. Ik stuur ze naar Den bosch
Voorstelling in het openlucht theater Mariahout.
Eten bij de Brabantse Kluis tussen de koeien.
Biertoer bij Bavaria Brouwerij Café
Waarschijnlijk naar het Heilig bloed klooster voor een lunch ,kapelletje in aarle-rixtel .
En als ze willen fietsen de Laarbeek fietsroute
Wandelen beek en donk wandelen torrenven maria hout dierentuintje de regt.
Wandelen in Laarbeek
Wandelen langs de goorloop.
En wandelen bij de vijver in het park
Wandelroute beek en donk
Wandelrouten rond Laarbeek en een lunchen bij de muziektuin .
Waterpoort route
Weet ik niet (2x)
Weet niet (2x)
Weet niet!
Weet niets
Zichtstal kloosterdreef en de biggetjesroute
Zou het niet weten
Zou t niet weten
Zou ze een rondje laarbeek laten fietsen. En de terrassen in aarle-rixtel aanraden. Die kunnen wel
wat volk gebruiken.
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