Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

1. Wat gaat u met Koningsdag doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=77)
45%

20%

17%

16%
10%

4%

4%

Anders, namelijk:
















Afhankelijk van het weer.
Dagje klussen in huis
De normale dingen voor een normale dag
Fietsen
Genieten van een lang weekend
Ontvangst gedecoreerden
Sporten
Thuis genieten van een vrije dag
Tuinieren
Vakante
Vakantie
Wandelen of fietsen.
Weg op vakans
Werken
Wij zijn op deze dag 50 jaar voor de wet getrouwd en dat vieren wij in kleine kring.
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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 me tof voor een dag, maar zeker niet blijvend.
Onzinnige vraag!

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














Dan ben ik één dag samen met Maxima
Dan zou ik kijken of ik wat kon doen tegen de armoede in Nederland. en het geld eens eerlijk
verdelen zodat geen enkel kind nog armoede kent.
Het lijkt me een mooie en leerzame ervaring om een dag te leven zoals de koning dat doet.
Ik zou het wel eens willen mee maken wat het inhoudt
Ik zou van dichtbij willen meemaken hoeveel beveiliging rondom hem loopt en kijken wat voor
effect dat heeft op je prive leven
Is weer eens iets anders en je leert weer nieuwe mensen kennen
Lijkt me een uitdaging!
Lijkt me leuk, kijken of ok dat kan
Netwerken voor Nederland
Niet om de leuke dingen te ervaren maar om de dingen die de koning doet en niemand ziet deze
dingen
Om Maxima beter te leren kennen, zeer sterke opgewekte persoonlijkheid en mooi bovendien.
Omdat een dag 24 uur heeft
Zeer sterke persoonlijkheid.
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2.2 Kunt u kort toelichten waarom u niet zou willen ruilen voor een dag?



































Al die rompslons is niets voor mij.
Alle beveiliging, alle aandacht, niks voor mij... Er gaan natuurlijk wel deuren open die anders
dicht blijven...
Alles strak gepland
Altijd in de picture, en weinig privé!
Hij doet het nooit goed in de ogen van velen
Ben gehecht aan mijn vrijheid
Dat hoeft voor mij niet
Die belangstelling is niets voor mij.
Dit is niet mijn ding , ik ben geen koning .
Hou niet van belangstelling, funcitioneer graag op de achtergrond
Ieder zijn eigen werkzaamheden
Ik ben een tegenstander van ons koningshuis en ben dus voor afschaffing ervan.
Ik ben tevreden met mijn leven
Ik ben tevreden/blij met mijzelf!!
Ik heb absoluut niets met een geld verslindend koningshuis.
Ik heb zelf een prima leven.
Ik heb zijn capaciteiten niet. En ben heel tevreden met mijn butgerbestaan.
Ik hoef niet in het middelpunt van de belangstelling te staan
Ik hou niet van aandacht 24/7
Ik vindt het prima zo en laat liever ieder zijn ding doen.
Je wordt altijd gevolg, weinig privé leven.
Koning zijn van een hele natie , met alle in- en outs is niet aan mij besteed.Ik vind dat Zijne
Majesteit het geweldig doet.
Omdat het Koningshuis anno 2017 belachelijk is. Monarchie zou afgeschaft moeten worden, er
zou een gekozen staatshoofd moeten zijn naar mijn mening.
Omdat ik er niet van hou om het middel punt te staan
OMDAT JE DIE DAG ALLEEN MAAR VERPLICHTINGEN HEBT EN NIET JE ZELF MAG ZIJN
Sta niet graag in de spotlight
Te veel tralala
Te veel verplichting en alles volgens protocol
Teveel publiciteit
Vanwege alle verplichtingen die daar bij horen
Veel druk, verwachtin
Veel te druk, te veel geregel te veel verplichtingen
Veel te veel drukte en aandacht. Niks voor mij.
Wil niet in publiciteit staan
Zou er niets van terecht brengen
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