Koningsdag

1 Vier je Koningsdag?
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Alleen voor kinderen leuk
Als het goed weer wordt wel, anders ga ik iets voor mezelf doen.
De koning interesseert mij niet zo veel, maar de sfeer die dag op en rond het Heuvelplein is wel
gezellig.
Ga op vakantie
Gezellig in eigen dorp!
Hangt ervan af wat met vieren" bedoelt wordt. Ik loop waarschijnlijk wel mijn standaard rondje
op de Oranjemarkt, maar daar houdt het dan ook bij op."
Is net als stemmen. We krijgen er normaal een vrijdag voor. DIe moet je in ere houden. En er
niet over gaan zeuren
Kijk wel op tv naar het bezoek van het koningspaar.
Koningsdag is onzin, zeker als dit in het weekend valt. De inwijding van de Koning hebben ze
goed gepland vanuit het Koningshuis, dat het in het weekend valt en dat ze dan geen vrij
hoeven te geven aan de hardwerkende burger. Dus omdat het nu voortaan op 26 april is en niet
meer op 30 april, hebben ze 2 keer deze dagen in het weekend. Flauwekul!
Op vakantie naar Berlijn.
We gaan op vakantie
We zijn met de harmonie op concours in Italië.
Mijn partner is dan jarig en als ik moet kiezen tja dan gaat die voor
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1.1 Wat onderneem je tijdens Koningsdag?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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werken
vakantie
personeelsuitje
oranjeloop
Omroep Kontak
OJA
Koningsmarkten bezoeken en Koningsnacht meefeesten!
Gemert waarschijnlijk
Eindhoven – 6x
eigen dorp
de natuur in
de Keukenhof
activiteiten oranje comite mariahout
activiteiten eigen dorp
3: weet ik nog niet
3: pretpark o.i.d.
3: nog onbekend
3: Helmond
3: Gemert
3: de kroeg
3: A-R
2, 3: Potje schaken in B&D
2, 3: nuenen
2, 3: Mariahout
2, 3: cafe thuis waar ik misschien mag werken :-)
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1.2 Waarom vier je geen Koningsdag?
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ben dan op vakantie
Ben republikein
Deze dag is voor ons een gewone zaterdag, wel ga ik even tv kijken, leuk om te zien welke
kleding Maxima draagt:))
Ga op vakantie
Ik vind het een dag als alle andere
Niet thuis
Op die dag heb ik andere familie verplichtingen
We zijn in het buitenland op vakantie
Zie boven
zie toelichting vraag 5.
Zit op dat moment in het buitenland met O&U.
Ik ben met de harmonie in Italie op koningsdag.
ik ben op vakantie
Ik vond het fijner om op zo`n dag juist iets een keer voor mezelf te kiezen, lekker wandelen of
dagje niksen...
leeftijd
niet aanwezig
Op een kleinkind passen
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