Zomer
De laatste jaren zijn enkele warmterecords verbroken.

1. Hoe ziet voor u de ideale zomer in Nederland uit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





Daar gaat niemand over bij de gemeente.
Overdag zon en 's nachts regen
Tussen de 22 en 26 graden
Wisselend warmer, kouder en buien
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2. Wat doet u tegen de hitte?
(meerdere antwoorden mogelijk)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=153)

75%
65%

13%
5%

3%
Niks speciaals Ik koop een
airco

Ik sluit
overdag de
gordijnen

Ik zet deuren Ik gebruik zo
en ramen min mogelijk
elektrische
open ’s
nachts als het apparaten die
afgekoeld is
warmte
opwekken

2%
Ik kook
buiten

7%
Anders

Anders, namelijk:












Alles dicht en donker houden .
Buiten slapen en verder niet te moeilijkdoen
Hou me rustig
Ik blijf binnen
Ik verberg me
Koel me af in ons zwembad
Overdag ramen dicht en als de zon weg is open
Rolluiken dicht, ventilator aan, genoeg drinken, lekker baantjes zwemmen in het Buitenbad
Groot Venlo!
Rustig blijven :-)
Vloerkoeling (2x)
Wtw in huis

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














Aan de maas (2x)
Aan het water (2x)
Aan het water met open gebied
Aan het water, als ik niet hoef te werken
Aan het water, maakt niet uit waar...
Aan het watert
Aan ons zwembad
Aan t water
Benders Supermarkt!
Bij mij in de kelder
Bij mij thuis
Bij ons thuis lekker koel
Binnen (3x)
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Binnen bij de bibliotheek of in de bioscoop.
Binnen en je rustig houden
Binnen in eigen huis of in bos
Binnen in huis. Of op een plek waar airco is.
Binnen met Airco
Binnen of achter in mijn tuin onder de bomen.
Vroeger: Onderste Molen
Breebronne in Maasbree.
Buiten in het groen
Buiten onder de grote boom v.d. buurman
Buiten op en terras of aan het water
Buitenbad groot Venlo
Cool water
De kelder
De kelder.
De Maas
Dit zijn toch geen vragen voor een panel over onze stad! Ik wil onderwerpen aan de orde
hebben die over onze stad gaan en niet zoiets algemeens als zomerse temperaturen.
Dwembad
Een een koelgehouden woning
Ergens onder een koele boom, maakt niet uit waar.
Gewoon rustig thuis
Iedere ruimte binnen zonder airco.
Ijssalon Tedje
In 'n Maasplas als de bodem rein is.
In de bossen
In de grotten
In de grotten lvan valkburg
In de grotten van zuid limburg
In de koelkast / supermarkt
In de schaduw in zuid limburg met uitzicht op de dalen
In de schaduw onder een dikke boom
In de schaduw van een boom langs de Maas.
In de schaduw bij een zwembad.
Terras in bosgebied (Jagersrust in de schaduw).
In een boomrijke omgeving.
In een ruimte waar airco is!
In een zwembad
In eigen huis met airco
In eigen tuin, onder een bladerdak.
In je eigen huis.
In mijn achtertuin in het zwembad
In mijn appartement
In mijn eigen huis
In mijn souterrain
In mn eigen huis
In onze kelder.
In onze tuin
Kelder
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Langs de maas en zwembad
Lekker rustig binnen
Lekker thuis, in de tuin
Maasplassen
Malbeckse groeve
Mergelgrotten
Op het werk
Op mijn werk in de Airco
Over de grens... Blua Laguna
Roermondse plassen en in de toekomst wellicht de nieuwe venlose haven mits goede
faciliteiten gecreëerd worden.
Rustig met een boek binnen of in een zwembad
Slaapkamer
Terras
Terras met een koel glasbier.
Thuis (16x)
Thuis bij de airco
Thuis bij het zwembad
Thuis in de kamer met de rolluiken en gordijnen dicht,glas water/bier korte broek aan
Thuis in de kamer.
Thuis in de tuin
Thuis in de tuin aan mijn zwembad
Thuis in een koel huis
Thuis in een koele woonkamer , een zwembadje in de tuin en alles in huis voor barbecue
Thuis met de airco aan
Thuis met de gordijnen dicht
Thuis met een goed gjas koude drank en een zwembadje om af te koelen
Thuis, binnen met alle ramen verduisterd en weinig inspanning
Thuis, binnen en vooral niet buiten komen (ook ivm huidkanker)
Thuis,lekker koel
Thuis!
Thuis. (2x)
Thuis/ in ieder geval in de schaduw
Uit de zon op de plaats onder de parasol lekker inde schaduw
Ulestraten0
Venlo
Vijlener bos
Wat een onzinnige vragen...
Zwembad (5x)
Zwembad en bos
Zwembad of park
Of eigen tuin
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