Lekker Anders Dag Digitale Poll | Op
de fiets of te voet (januari 2021)
Beste Lekker Anders Dag-fan,
Wij zijn razend benieuwd hoe jullie je Lekker Anders Dag invullen, want we zien steeds meer
mensen die zich aanmelden en ontvangen een hoop enthousiaste berichten en leuke foto’s.
Vandaar dat we dit kleine onderzoekje hebben bedacht. Helpen jullie ook mee en
beantwoorden jullie de 4 vragen? Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 2 minuten.
Klik hier voor de vragenlijst.

Onder de mensen die meedoen verloten we het bordspel

TICKET TO RIDE.
Bij dit populaire familiespel reis je per trein de hele wereld over.
Dat doe je door je routekaart te volgen of hier en daar een
Lekker Anders Dagje in te plannen en een ander spoor te volgen.
Spanning en plezier voor het hele gezin, dit spel wil je winnen!

Met vriendelijke groeten,
Het Lekker Anders Dag team

info@lekkerandersdag.nl
www.lekkerandersdag.nl
WhatsApp:06-1853 8395
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Welkom bij dit korte Lekker Anders Dag onderzoekje! Het invullen van de vragen duurt
slechts 2 minuten. Lees alle vragen goed door, maar denk niet al te lang na over het antwoord.
Laten we beginnen!

Q1 Hoe gaan jullie meestal naar school? Sleep onderstaande manieren in de juiste volgorde
(van meest naar minst)
______ Met de auto (1)
______ Met de fiets (2)
______ Te voet (3)
______ Anders (4)

Q2 Hoe vaak hebben jullie een Lekker Anders Dag gehad sinds het begin van dit schooljaar?

o Nog nooit (1)
o 1 - 3 keer (2)
o 3 - 5 keer (3)
o 5 - 10 keer (4)
o Meer dan 10 keer (5)
Q3 Op jullie Lekker Anders Dag, kiezen jullie dan voor een ander vervoersmiddel (dan het
reguliere)?

o Altijd (1)
o Soms (2)
o Nooit (3)
Ga naar: Q5 Als Op jullie Lekker Anders Dag, kiezen jullie dan voor een ander vervoersmiddel (dan het
reguliere)? = Nooit
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Q4 Voor welk(e) vervoersmiddel(len) kiezen jullie dan op zo'n Lekker Anders Dag?
________________________________________________________________
Ga naar: Q7 Als Voorwaarde: Voor welk(e) vervoersmiddel... wordt weergegeven. Ga naar: Willen jullie
kans maken op het bords....

Q5 Hoe maken jullie het dan Lekker Anders?
We nemen een andere route (1)
We doen een spelletje onderweg (2)
We parkeren verder weg en lopen het laatste stuk (3)
Er mogen andere mensen mee (we halen bijvoorbeeld iemand onderweg op) (4)
We doen mee aan een centrale Lekker Anders Dag (zoals Dag Dierendag of
Mandarijntjesdag) (5)
Anders, namelijk (6)
________________________________________________
Q7 Willen jullie kans maken op het bordspel 'Ticket to ride'? Laat dan hieronder jullie emailadres achter! En houd onze social media (Facebook en Instagram) in de gaten. Daar
maken we bekend wie de winnaars zijn.
________________________________________________________________

Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor het meedoen!
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