Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

1. Wat gaat u met Koningsdag doen?
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Anders, namelijk:
























Als mooi weer is lekker met de hond en thuis in de zon zitten
Ben niet in Nederland
Ben op vakantie (2x)
Bezoek het voetbaltournooi in Lieshout
Bezoek plaatselijke (kinder)activiteiten
Bijeenkomst gedecoreerden (2x)
Bijwonen ochtend v.d. gedecoreerden
Buitenland
Concert verzorgen
Dagje naar zee
Dan ben ik op vakantie
Een eindje fietsen of erop uit
Een uitvoering geven met La Banda
Eten met vrienden
Even een bezoekje aan festiviteiten en verder ontspannen
Festivalletje
Fietsen (2x)
Gedecoreerdenbijeenkomst
Genieten van een vrije dag
Hamburgers bakken voor de Roparun
Heerlijk buiten zitten
Hezelfde als op andere dagen
Iets met mijn kind doen
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Ik blijf in eigen dorp, genieten van alle festiviteiten
Ik ga de lintjes uitdelen.
Ik ga naar de bijeenkomst voor gedecoreerden, daarna een bijdrage doen aan de organisatie
van koningsdagevenementen
Ik ga naar het oranje festival
Ik maak muziek in A-R
Ik sta in een stand op het Heuvelplein
Klussen
Lekker niets
Meehelpen met markt
Met het gilde op pad
Mijn eigen verjaardag vieren!!!
Museumbezoek
Naar een dierentuin
Naar Tilburg...WA kijken
Niks
On tour in Laarbeek
Op vakantie (4x)
Oranjefestival
Phantasialand, Duitsland
Pretpark
Sta in een stand op het heuvelplein
Sta op de koningsmarkt
Tja, mantelzorg he, geen keus
Vakantie (6x)
Verjaardag geliefde
Villa Ananas
Voor gedecoreerde zingen
Vrijwilligerswerk
Wandelen als het mooi weer is
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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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Ik wil Maxima wel eens als vrouw
Ik wil wel eens zien hoe WA en Maxima als echtpaar en gezin functioneren
Lekker een hele dag met maxima spelen!
Met Maxima rollebolle
Een dag in een totaal andere wereld leven dan dat van jou trekt me wel. Het
lijken mij ook zeer aardige mensen. Ik ben blij en trots op ons koningshuis.
En een nacht met Maxima
Ik zou best een dag in luxe willen leven als een Koning, lekker genieten en relaxen
terwijl je personeel voor je werkt!
Ligt er aan walked against
Een nacht wel.
Een republikein staat niet in de schoenen van een koning
Laat iedereen zichzelf blijven, er zijn al veel te veel anderen.
Zit niet te wachten op al die aandacht. Zoveel opsmuk.
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