Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

1. Wat gaat u met Koningsdag doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





















Afh. van weer
Als het wee is fietsen
Ben op vakantie (3x)
Bezoek de ontvangst van gedecoreerden in het gemeentehuis
De nieuwe geridderden feliciteren
Ik ben op vakantie (2x)
Ik mag in het gezelschap van de burgemeester lintjes uit gaan reiken
Ik sta op een koningsmarkt
In de tuin werken
In eigen dorp vieren met kinderen die spelletjes doen 9hierbij helpen) en met de volwassenen
feest vieren
Klussen
Kustpad lopen
Lekker thuis
Lekker thuis relaxen
Ligt aan het weer (2x)
Meewerken aan evenement
Naar Duitsland
Naar gemeentehis
Naar het buitenland
Naar plaatselijke activiteit voor kinderen.
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Op vakantie
Sporten
Televisie kijken
Vakantie (2x)
Wandelen
Weekend naar Berlijn

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik zou voor één dag willen ruilen met koning WillemAlexander”
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Het lijkt mij geweldig de spagaat tussen burger zijn en het koningsamt uit te
voeren eens echt mee te kunnen maken.
Is toch dat hij deze dag weinig invulling kan geven denk ik, wordt toch voor hem
ingevuld
Ik ben geen voorstander meer van ons koningshuis. Vindt ons koningspaar ook
overbetaald en arrogant.
Moet er Niet aan denken.
Waarom zou ik in hemelsnaam met een willekeurig ander persoon willen ruilen?
Ik heb zelf een schitterend leven waar ik niets te kort kom!

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u wel zou willen ruilen voor een dag?








Benieuwd naar wat hij nu eigenlijk echt doet een hele dag
Dan zou ik veel overbodige luxe afschaffen
Een beeld te krijgen van een werkdag van de koning. Werkbezoek in het land meemaken.
Eens zien wat zijn verplichtingen allemaal inhouden
Graag ervaren hoe zijn leven eruit ziet.
Het zou een unieke kans zijn om inzicht te krijgen in zijn dagelijkse werkzaamheden.
Ik zou weleens willen ondergaan hoe hij 'de gewone mens' werkelijk ziet.
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Kan ik met eigen ogen zien hoe het leven in een paleis is.
Koning doet ook veel vrijwilliger werk helpt ook vele doelen
Lijkt me een leuke ervaring
Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat maar ook echt maar voor 1 dag moet er niet aan denken
om altijd beveiligers om je heen te hebben
Princes maxima
Verdien ik in een dag meer als anders in een maand!!
Wat denk je??? alles zou leuk zijn
Wil ook wel een keer als vorst behandeld worden...

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u niet zou willen ruilen voor een dag?




































Alleen maar verplichtingen.
Dan sta je veel te veel in de picture en kun je jezelf niet zijn.
Geen behoefte aan ben tevreden met wie ik ben
Geen interesse (2x)
Het is een speciale verjaardag van de koning en hij verdient zo'n dag te vieren
Het lijkt me vreselijk zwaar
Hoef niet zo nodig in de scheinwerpers te staan en het lijkt me een best zware baan.
Hoeft voor mij niet
I'm happy now!!!
Ik ben gelukkig met wie ik ben
Ik ben hiervoor ongeschikt. Dit is topsport wat onze koning doet.
Ik ben tegen de monarchie
Ik heb weinig met het koningshuis .
Ik heb er geen behoefte aan om Koning te zijn, Ik ben voorstander van een koninkrijk zoals wij.
Ik hecht veel waarde aan mijn privacy
Ik pas niet in zijn kostuum
Ik vind het arrogant om zo te denken. Mag een grapje zijn. Ieder zijn passie en professionaliteit.
Schoenmaker blijf bij je leest.
Ik vind koningshuizen niet passen in een democratie
Ik zou me ongemakkelijk voelen
Ik zou mij niet vrij en veilig voelen
grote verantwordelijkhein!!
Is geen benijdenswaardige taak
Lijkt me een te zware verantwoordelijke taak
Lijkt me geen zak aan
Lijkt me vreselijk als je altijd maar geleefd wordt.
Lijkt mij niet echt ontspannend of leuk
Lk wil mij zelf blijven
Niets voor mij laat mij maar tussen de mensen staan
Normaal leven is al gek genoeg
Omdat het hele koningshuis mij niet interesseert
Onze opvoeding zou er een fiasco van maken
Sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling
Te grote druk
Te veel in de belangstelling.
Volgens mij is het niet zo relaxt als het er allemaal uitziet
Zware taken
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