Kermis
Van 23 tot en met 27 augustus wordt de Rooise kermis gehouden.

1 Brengt u dit jaar een bezoek aan de Rooise
Kermis?
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Hangt ook van het weer af
Um unnen olliebol te haole !
Ben op vakantie
ben op vakantie
Misschien met kleinkind, of oliebollen halen
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1.1 Hoeveel dagen gaat u naar de Kermis?
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Toelichting
1 Elluken dag oliebolle dès te veul van `t goei !
2 Ik zou wel alle dagen willen maar ik ga maandag op vakantie
4 Weekend weg en kids weer naar school en sporten. Kijken wat uit komt

Gedurende de kermis organiseert de plaatselijke horeca ook een en ander.

1.2 Waaruit bestaat uw kermisbezoek?
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kermisattracties als de horeca
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Toelichting
1 En dan allieen de olliebollekraom!
2 moet goed terrasweer zijn en goede muziek

1.3 Kunt u een indicatie geven hoeveel geld u
tijdens de kermis spendeert aan
kermisattracties?
35%
33%

30%

32%

25%
20%
15%

17%

10%

11%

5%

7%

0%
€0 – €10

€10 – €25

€25 – € 50

€50 – € 100

Meer dan €100

(Betreft de raadplegers, die bij 1.2 hebben ingevuld dat ze kermisattracties bezoeken)

Toelichting
1 Inne zak olliebolle is nog nie zo duur !
2 Minima, geen geld
Onze kInderen krijgen bijdrage voor hele kermis. Basisschoolleeftijd 40 euro en
4 Voortgezetonderwijs krijgt ieder 50 euro
5 Neem de kleinkinderen een dag mee
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1.4 Kunt u een indicatie geven hoeveel geld u
tijdens de kermis spendeert aan plaatselijke
horeca?
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Toelichting
2 We gaan zelf 1 avond en met kinderen 2 x

3 Wat vindt u van het aanbod van
kermisattracties?
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Toelichting
2 Met name het prijsniveau en de dorpse sfeer
2 Mag wat meer gevarieerd worden elk jaar wat nieuwere aktrakties.
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Goed maar een keer vernieuwing is gewenst sommige attracties zijn echt oud
Es `r de olliebollekraom mar stao !
Altijd het zelfde
Vrijwel elk jaar hetzelfde aanbod.
Heb het nog niet bekeken ben net terug van vakantie!

De gemeente kent diverse kermissen.

4 Zou Sint-Oedenrode alle kermissen samen
moeten voegen tot één, grote, jaarlijkse
kermis?
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Veranderingen op dit gebied voegen helemaal niets toe
Nee voor iedere gemeente is het iets van hun, kan je niet maken om het samen te doen
Kermis hoort bij het cultureel erfgoed; iedere kern zijn eigen kermis
Beslist niet. Er zijn toch al niet zoveel activiteiten in de kerkdorpen dus niet verder afbreken.
Overigens woon ik zelf niet in een kerkdorp.
Meer gelijk trekken door bijvoorbeeld als voorwaarde: in rooi attractie zijn....ook in een van de
kerkdorpen iets bieden tegen redelijke prijs. Nu is kermis in kerkdorpen duur en mede daardoor
slecht bezocht...
Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor de kermis is de kernen. Hiermee bedoel dat het in
de kernen ook betaalbaar moet blijven, net als in Sint-Oedenrode. Zodat de jeugd in de kernen zich
ook kan vermaken in de kernen.

4.1 Kunt u hier een toelichting op geven?


Zover komt het toch over enkele jaren.
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Zolang kermissen leven en geld opleveren zou ik ze apart behouden.
Zo laten, is de gezelligste van allemaal zo.
Zo houden
Zinloze kermisjes in de kerkdorpen. Dit heeft zijn tijd wel gehad lijkt me
Waarom??
Voor kinderen is het leuk om ook een kleine kermis in het eigen kerkdorp te hebben.
Voor de Rooise burgers is onze kermis erg gezellig!
Voor de leefbaarheid van de kerkdorpen is de kermis heel belangrijk
Voor de kleine kernen is een kermis zeer waardevol voor de leefbaarheid van die kern.
Voor de kerkdorpen belangrijk
Voor de horeca in de kerndorpen
Vaker wat te doen is leuker
Traditie van kerkdorpen behouden
Rooi trekt elke jaar bezoekers uit alle dorpen
Rooi kermis is nu gezellig en dat moeten zo houden niet zo groot schalig als in Eindhoven dit is
juist gezellig en vooral sfeer oo de kleine kermisseng
Ook kermis in de kerkdorpen
Ook de kleine kernen hebben recht op een kermis, bevordert de leefbaarheid.
ook de kerkdorpen horen hun eigen `kermis/dorpsfeest` te hebben
Ook de kerkdorpen hebben recht op hun kermis
Nu veel versnippert en eel verschil in aanbod en prijs.
Nijnsel kermis is ook gezellig
Moet dorps karakter behouden
Liever een gespreid aanbod door het jaar heen.
Leuk voor de kerkdorpen om ook een eigen kermis te hebben
Laat elk kerkdorp zelf kiezen
Kermis op kleine schaal is beter
Kermis in Sint-Oedenrode hoort bij cultuur en hoort bij Sint-Oedenrode
Kermis in Rooi is eigen
Kermis in de kerkdorpen heeft ook zijn charmes
Kermis houdt de kerkdorpen levendig
Ja elk kerkdorp heeft haar kermissen voor het cafe en atractie s
Ja een groot dorpsfeest en uitgebreid door het dorp.
Is toch gezellig voor de kerkdorpen, dus mooi zo laten!!!
Is goed zo
Is een leuk evenement voor de kleine kerkdorpjes
Ik zou het leuk vinden als er weer een pleintje wordt ingericht bij het Straotje.
Ik vind het goed dat iedereen zijn eigen kermis heeft zo is er in elk dorp iets te doen
Ik denk dat het voor Nijnsel en Boskant belangrijk is een eigen kermis te houden.
Ik denk dat de kerkdorpen het graag zo houden
Iedere kern zijn kermis
Iedere kermis heeft zijn eigen charme
Ieder zijn eigen kermis is het gezelligst
Ieder z`n eigen
Ieder dorp zijn eigen feestje.
Hoe zo: samenvoegen??
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Hoe meer evenementen, hoe beter!!
Historisch evenement en altijd druk bezocht
Het lijkt me juist prima voor de kerkdorpen om hun eigenheid te behouden.
Het is voor de mensen uit de kerkdorpen leuker als ze een eigen kermis hebben.
Het is juist, het gezeillige van Rooij groter wordt m.i. minder sfeer
Het is goed zo, dus niks aan veranderen
Het is gezellig om ook naar een van de kerkdorpen te gaan
Het is een echte rooise aangelegenheid, dat moet niet niet samengevoegd worden, dan
verdwijnt het bijzondere dorpse karakter
Het is de couleur locale voor elk dorp
Het is al gezellig genoeg
Heb ik al gedaan hieboven
Goed voor de sfeer e.d. als de kermis in de kerkdorpen behouden blijft
Geef elke kern haar eigen feest
Gedurende het hele jaar kermis, ook in de kerkdorpen, is zeker zo leuk als een keer per jaar.
Ga ook altijd naar Nijnsel kermis
Elke kern heeft recht op een eigen kermis
Elke kermis in ieder kerkdorp heeft zeker zijn charmes en worden nog steeds goed bezocht,
zeker de horeca. Zolang de kermisexploitanten willen blijven komen, gewoon zo houden!
Elke kermis heeft zijn eigen karakter
Elke kermis heeft zijn eigen charme, en eigen historie
Elk kerkdorp zijn eigen feestje.
Elk kerkdorp heeft zijn eigen specifieke attracties
Dorps houden
Dorpen hebben ook recht op een eigen kermis.
Door lage staangelden ook in de kerkdorpen kunnen de kermissen betaalbaar blijven en wordt
hierdoor mede de identiteit van de kerkdorpen gewaarborgd.
Diversiteid is wel aardig
Deze vraag kan beter gesteld worden aan de bewoners van de andere dorpskernen
De kleine kermissen geven gezelligheid plaatselijk
De kermissen in rooi zijn goed en staan goed aangeschreven . Ook in de regio. Zo laten
De kermissen in o.a. Nijnsel horen bij Nijnsel dus niet gewoon apart houden.
De kermissen in de kleine dorpen zijn ook altijd erg gezellig en dragen bij aan de leefbaarheid
De kermissen in de kerk dorpen hebben ook hun eigen karakter en het is jammer als dat
verdwijnt
De kermissen in de dorpskernen draaien denk ik alleen op de horeca. Het lijkt mij beter om
voor heel Sint-Oedenrode een mega" kermis te houden."
De kermis moet blijven zoals die nu is. Kleinschalig en laagdrempelig, bescheiden prijzen.
De kerkdorpen moeten ook een kermis hebben waarom alles centraliseren ?
De kerkdorpen hebben ook recht op kermis!
de inwoners van de kerkdorpen zijn, denk ik, gehecht aan hun eigen kermis
De hechte gemeenschap van de kleine kernen
De eigenheid van de dorpen bewaren; zeker na een mogelijke fusie; dan komt die alleen in
Veghel; moet ik niet aan denken.
De centrale kermis in rooi en de dorpen voor de horeca bijv. Feesttent
Dat de kleine kernen nog een kermis hebben komt de leefbaarheid alleen maar ten goede. Door
dit te centraliseren trek je de stekker uit de horeca daar.
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Brengt leven in de dorpen
Bij een dorpsfeest hoort een kermis. zonder is jammer
Belangrijk voor horeca in kerkdorpen
Beetje spreiden is leuk
Als je ze gaat samenvoegen krijg je invloed van verschillende sferen en de sfeer is nu goed dus
waarom verandering
Alleen rooi kermis houden.

5 Welk rapportcijfer geeft u de Rooise kermis?
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Toelichting
7 Nog nooit geweest dus geen idee.
8 Redelijke prijzen
8 Qua gezelligheid en saamhorigheid
omdat je oude bekende ontmoet van buiten rooi oude dorpsgenoten. Er komen veel mensen
8 van buiten rooi.
8 Gezellig !!
9 Gezellig, het hele dorp loopt uit en de (kinder)attracties worden betaalbaar gehouden.
10 Gezellig met terrasjes rondom. Muziek niet te hard. Voldoende aanbod. Overzichtelijk.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats
en geslacht.
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