Koningsdag
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 Vier je Koningsdag?
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Ben niet aanwezig die dag.
Hier is weinig te beleven
Hooguit als er een activiteit is voor ons kind
In het dorp is een kinderactiviteit. Wij horen niet meer tot de doelgroep voor deze activiteit.
Misschien komen we toevallig in Horst of Venray
In principe niet, maar als het lekker weer is en er is in het dorp iets te doen, vind ik het wel leuk
om even een kijkje te gaan nemen.
In Utrecht en omgeving vierde ik het altijd wel. Het leeft hier niet.
Konings dag zegt me niets
Misschien dat we iets in de beurt bezoeken en natuurlijk op tv. onze koning kijken.
Moet werken – 2x
Mooie vrije lentedag.
Natuurlijk
Nog geen plannen
Nooit gevierd
Verjaardag oudste dochter
Werk in de zorg, moet zelf werken
Zijn met mannenkoor op concours in Zwolle
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2.1 Wat onderneem je tijdens Koningsdag?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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2, 4: fietsen
2, 4: In t dorp met de kinderen de activiteiten smiddags bijwonen
4: Ik hoop dat op het Wilhelminaplein weer leuke activiteiten voor
kinderen zijn.
4: IK VERKOOP OP DE KONINGSMARKT
4: Sport
4: Tuinieren
Bezoek bijeenkomst gedecoreerden
Bij zoon in dorp meedoen aan jeu de boules toernooi. Dat is in St
Oedenrode.
Consert
Eindhoven
Festiviteiten in het eigen dorp nml. Hegelsom
Fietsen
Ik maak er een rustige dag van en kijk natuurlijk naar de televisie!
Ik organiseer de koningsdag
Ik zit zelf in de organisatie van koningsdag
In de tuin werken
MTB daarna lekker thuis in de tuin
naar gasthoes
Samen met de kinderen iets leuks doen, ver weg van de drukte
verjaardag
Vrijwilligers werk tijdens de koningsdag in Sevenum
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2.2 Waarom vier je géén Koningsdag?
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Sta wel op de rommelmarkt maar heb niks met het koningshuis vrije dag is leuk
???
Andere dingen te doen
Andere plannen
Andere verplichtingen
Beide bovenstaande antwoorden
Ben even het land uit.
Ben niet zo`n feestvierder en al zeker niet om een feestje te vieren waar de jarige niet bij is.wel
heel goed voor schoolkinderen
Ccc
Commercieel getint
Dat hoeft toch niet?
Denk eens aan de duizenden vermisten in Argentinië en aan de manier hoe de rechtelijke
macht met de aanklacht tegen de vader van Maxima omgaat. Het is een schande.
Geef niks om die dag
Geen interesse in
Geen interesse in alle activiteiten die rondom koningsdag worden gevierd
Geen interesse
Geen zin
Genieten van de vrije dag
Het is mooi om te zien, maar persoonlijk heb ik er niets mee, kost toch al meer dan genoeg.
het is net als een andere zaterdag
Het valt op een zaterdag en er is geen specifiek programma voor mensen van onze leeftijd (60)
Ik doe gewoon wat ik wil
Ik ga lekker naar buiten, wandelen of fietsen i.p.v. infantiele spelletjes op straat spelen.
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ik ga met mooi weer fietsen
ik ga op vakantie
ik probeer als gepensioneerde altijd te genieten
Ik vindt het koninklijk huis O.K, maar vier het niet.
Ik zie het als een mooie gewone vrije dag
Ik zie het als een vrije dag ,meer niet
ik zit in het buitenland. Gewoonlijk vier ik het ook niet, heb er niks mee
In ons dorp is niet zoveel te vieren
kijk wel op tv
komt toevallig zo uit
leeftijd
Lekker klussen...
lekker wandelen is leuker
liever fietsen of treinen
Loop met krukken momenteel
Mag oppassen
moet misschien werken
neutraal, wil koningsdag graag ruilen met bevrijdingsdag als nationale feestdag
niet vieren in de zin van uitgaan maar gewoon heerlijk genieten thuis of met vrienden van een
extra vrije dag
niets leuks te doen in Horst, waarom geen rommelmarkt waaraan ook ouderen mee kunnen
doen?
Niets speciaals te doen in Horst
niks aan
Nnnneee
Normaal gesproken wel, maar dit jaar zijn we bij familie in het buitenland.
omdat er hier weinig aan gedaan wordt
Op vakantie
overdreven gedoe
Parkeerwacht tijdens Menwedstrijden
Vakantie
verjaardag oudste dochter
we knappen die dag het park in onze straat op, daarna moet er gewerkt worden
Weekendje weg
Weg
zegt mij niks
Zegt mij op dit moment nog niets
zie hierboven
zie vorige vraag
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De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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