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:






















Ben dit jaar op vakantie
Ben met vakantie in buitenland
Ben niet in Nederland die dag
Ben op vakantie
Bezoek koningsdag evenementen
Blijf gewoon thuis
Buiten kerkrade, want hier is het povertjes!!
Business club meeting
Door chronische ziekte aan huis gebonden....
Fietsen
Fijne wandeling maken met aansluitend een terrasje en een toost op Willem-Alexander
Gewone dag zoals elke dag
Gewoon een vrije dag
Iets leuks doen maar dat is afhankelijk van het weer
Ik ga naar mijn dochter in Hiversum
Is een gewone dag voor mij
Kerk, markten, terras etc
Kijk naar de tv wat de koning deze dag gaat doen op zijn 50ste
Klussen
Klussen in huis
Lekker genieten van mijn atelier en vrijetijd
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Lekker wandelen
Naar Eindhoven
Niets anders als normaal
Op vak.
Op vakantie
Thuis blijven
Thuis klussen
Thuis zitten ben niet konings gezind
Tv kijken
TV kijken
Vakantie (3x)
Verjaardag vieren van mezelf!
Vier mijn verjaardag
Vrijwilligerswerk in Kapelhof
Wandelen (2x)
Wandelen mooiweer is
Wandelen of fietsen.
Wandelen of met de fiets er op uit
Wandelen. en misschien winkelen
Wandeling maken
Zelf musiceren
Zitin Spanje
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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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Maar alleen wanneer onze koning vakantie heeft.
Ik zou geen bekende Nederlander willen zijn, die mensen kunnen hun kont niet
keren, of het staat in een of ander blad.
Geen behoefte

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


















.....
Ben benieuwd hoe de dag van een koning eruit ziet.
Benieuwd hoe het is om in zijn schoenen te staan.
Dan kan hij met zijn familie eens meemaken wat wij meemaken
Dan kan ik zonder op prijzen te hoeven letten winkelen ...
Dan zou ik tijdens een lekker diner een goed gesprek kunnen voeren met mijn favoriete koningin.
:-)
Dan zou ik vanuit die ervaring kunnen vertellen wat de koning zoal doet/onderhanden heeft op
een dag en wat de toegevoegde waarde van het koningshuis voor ons land is.
De koning wordt geleefd; dat wil ik wel 'ns meemaken
Een dag met het regeringsvliegtuig vliegen etc.
Een keer die ambiance van een ontvangst meemaken in bv Australië / New Zealand...................
Even wat geld overmaken
Financieel doen en laten wat je wilt.
Gelukzalig gevoel om één dag de 'Prins'te kunnen markeren.
Gewoon eens meemaken hoe het is om koning te zijn
Het gevoel koning(in) te mogen zijn.....
Ik ben nieuwsgierig naar hoe zijn dag eruit ziet.
Ik neem aan dat maxima dan naast me loopt
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Ik wil ervaren wat zijn taken zijn op een gewone dag.
Ik zou het een leven van de koning een keer mee willen maken.
Ik zou wel eens een dag met Maxima willen optrekken!
Ik zou wel eens willen weten wat zo'n dag inhoudt
Ik zou wel voor altijd willen ruilen. Lekker genieten op kosten van de nederlandse bevolking
Inclusief wel het dag salaris, anders is dat niet eerlijk. Je mag overal komen, waar een normale
burger niet mag komen. Eens te voelen, hoe dat voelt Staatshoofd te zijn.
Inzicht krijgen in zijn taken en agenda
Is afhankelijk van het programma en thema die dag.
Lijkt me fantastisch om eens mee te maken wat hij meemaakt.
Lijkt me gewoon leuk om mee te maken wat hij zoal op een dag doet.
Lijkt me welk leuk om eens te ervaren hoeveel personen zich om mij heendraaien om een wit
voetje te krijgen
Lijkt me zeer interessant en het is maar voor een dag.
Niet zozeer zodat ik kan zien hoe zijn leven eruit zien, maar om hem eens te laten ervaren hoe
het echte leven eruit ziet van mensen die niet zoveel geld hebben
Nieuwsgierig (en het kan van de bucket list)
Om dan 24 uur met Maxima te kunnen omgaan.
Om eens heel ver weg op vakantie te kunnen zijn
Om in te zien wat er allemaal aan protocollen en regels bij komt kijken. Dat en de ervaring om
telkens omringd te worden met personeel, pers, enz.
Om me een beeld te vormen wat zijn taken zijn.
Om op bepaalde plaatsen te komen waar je als'gewoon' mens nooit zou mogen komen
Om te ervaren hoe dat voelt, wat hij moet doen etc
Om zelf te ervaren wat er zoal allemaal mort gebeuren op een dag
Omdat de koningdag echt in deze is.
Voor Maxina ðŸ˜Š
Werkdruk ervaren
Wil al geruime tijd in de 'keuken' kijken.
Wil de luxe wel eens ervaren
Zo maar voor de lol
Zou wel eens willen weten hoe zijn leven er echt uitziet
Zou dan een paar miljoen op mijn rekening storten uit zijn naam ;)

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












Afschaffen van het koningshuis dus ook geen koningsdag
Als ik toneel wil spelen doe ik dit liever in een toneelclub
Als koning ben je geen mens maar een kunstpop
Als koning kan je geen echte invloed uitoefenen en dus in die ene dag geen wezenlijke
veranderingen aanbrengen in nederland. en voor de sociale taken is willem beter toegerust.
Altijd op de vingers gekeken worden.
Anti monarchie
Ben niet koningsgezind
Ben tevreden met mijn eigen leven
Ben tevreden met mijn eigen leven. Waarom zou ik met iemand willen ruilen?
Ben tevreden met wat ik nu doe.
Ben voorstander voor afschaffing van het koningshuis. Kost alleen maar geld, slechte mentaliteit.
Brengt de gemeenschap geen voordelen. De zogenoemde economische voordelen worden ook
binnengehaald door een premier of president.
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Ben zeer tevreden met wie ik zelf ben!
ik vind koning zijn niets bijzonder, kost de burgers alléén maar geld.
Dit geld zou je kunnen besteden aan de mensen die in hongersnood zitten en om komen omdat
ze géén drinkwater hebben!
Ben zelf niet zo koningsgezind
Blijf liever mezelf !
Dan kun je niks zelf bepalen. Je wordt geleefd
Dan word ik geleefd
Dat is een voor mij veel te hoog gegrepen functie
Dat is toch geen
De verantwoording en het bekend zijn is geen pretje
De zwaarte van de functie die enorm wordt onderschat.
Geen behoefte
Geen behoefte aan zo'n ceremonieel baantje.
Geen behoefte. Ben erg tevreden met mijn eigen leven.
Geen behoefte. Laat hem maar eens voor 1 week als bijstandsouder leven. Dat heeft meer zin.
Geen interresse in7
Geen privé leven
Geen toegevoegde waarde
Geen zin om publieke speelbal te zijn
Gevoel om on een gouden kooi te zitten.
Heb niets met het koningshuis!
Heb niks met die mensen,
Het interesseert me niet en veranderen kan ik toch niets in een dag
Het koningschap is ouderwets en niet democratisch gekozen door het Nederlandse volk.
Het zou me niet trekken om zo in de belangstelling te staan.
Ieder het zijne
Ieder zijn eigen belang voor zijn eigen mogelijkheden
Ik ben ik dus zie het nut niet in waarom ik een dag een ander zou moeten zij
Ik ben liever mezelf
Ik ben niet voor het Koningshuis, maar zou nooit iets doen om het te schaffen.
Ik ben republiekein
Ik ben tevreden met hoe ik leef.
Ik heb daar geen tijd voor. Ik werk genoeg, heb een huishouden en een zoon waar ik zielsveel van
houd. Tijd voor zon onzin maak ik niet vrij.
Ik heb geen reden tot ruilen
Ik hou er niet van om in the picture te staan.
Ik hou niet van in de schijnwerpers te staan en als koning sta je constant in de kijker bij alles wat
je doet.
Ik hou van bescheidenheid, echtheid en oprechtheid. Niet van opgeklopte rituelen en van kleur
verschiten tradities.
Ik wil niet leven in een glazen kooi
Ik zie er het nut niet van in....
Ik zou die saaie verplichtingen echt niet willen doen.
Ik zou geen zin hebben in allemaal verplichte nummertjes
Ik zou niet in die glazen kooi gelukkig zijn,ook niet voor een dag
Ik zou niet met die constante aandacht voor mijn doen en laten kunnen omgaan
Is me te druk
Kan ik niet mezelf zijn
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Koningschap is een achterhaald fenomeen!
Koningshuis is achterhaald, geld als water maar wel vliegtuig betaald door burgers
Koningshuis is niet meer iets wat past in onze tijd.
Laat mij maar gewoon mij zijn.
Lijkt me een vreselijk zware baan.
Lijkt me geen leuke baan.
Lijkt me geen mooi beroep
Lijkt me verschrikkelijk steeds in zo'n keurslijf te moeten leven
Lijkt mij echt niet leuk
Men moet dan maar meedoen of t bevalt of niet.
Nee
Niet voor EEN dag,maar voor de rest van mijn leven.
Nog niet misschien
Nvt
Omdat het een grote poppenkast is
Omdat ik niemand anders wil zijn
ik vind Willem-Alexander simpatiek maar laat mij maar me zelf zijn
Omdat ik van mening ben dat je om een goed beeld te krijgen van wat het inhoud om koning te
zijn meer als een dag nodig hebt.
Omdat ik van mijn privacy houd.
let wel ik ben fan van het koningshuis, maar ik benijd hun niet.
En hij heeft bovendien geen macht om iets te veranderen in dit land, anders had ik die ene dag
wel willen doen :-)
Omdat je dan te veel in de kijker staat.Waardoor je geen
private sfeer hebt.
Onze verschillen zijn te groot !
Sta niet graag in de belangstelling (2x)
Te vermoeiend en het risico is te hoog
Tevreden met mijn eigen leven.
Van al MIJN dagen wil ik er niet één met iemand ruilen of delen.
Veel te ingewikkeld al die verplichtingen
Veel te veel media-aandacht. Geen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen.
Veel te zware baan!
Vind het onzin
Vreselijk om zo publiek getoongesteld te worden
Vrijheid, blijheid en geen verplichtingen.
Waarom wel, ik werk in het onderwijs en daar krijg ik voldoende aandacht.
Waarom wel?
Wat heb je daar nou aan.
Weinig vrijheid
Wil die stress en beveiliging niet meemaken maar gewoon lekker mijn eigen gang kunnen gaan
Wil niet in de belangstelling staan
Zijn verantwoording zou ik niet willen dragen
Zo in de picture staan is niets voor een doodgewone huisvrouw!
Zou mijn vrijheid en ongebondenheid moeten inleveren.
Zou niet in zijn schoenen willen staan.
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