Kermis Horst
Kijkende naar de kermis het afgelopen jaar:

1. Naar welke kermis in Horst ben je geweest?
(n=552)
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Beide

Ik ga nooit naar de
kermis in Horst

Leesinstructie we bedoelen hier de volgende kermissen: - Lentekermis zaterdag 30 april t/m
donderdag 5 mei 2016. - Septemberkermis zaterdag 17 september t/m donderdag 21 september
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naar de
kermis in
Horst

















Even over de markt gelopen
Ik ga alleen voor de kinderen naar de kermis. Zelf vind ik de kermis te klein en niet
gezellig genoeg.
Ik kom er alleen omdat de kleinkinderen er naar toe willen.
Wij gaan voornamelijk stappen
2 kermissen zijn overbodig, en dat geld kan beter geïnvesteerd worden in
kermissen in de andere kleinere dorpen
Deze vind ik niet zo gezellig omdat de kermis zo verdeeld staat in de winkelstraat.
Het zou gezelliger zijn als alles wat meer bij elkaar zou staan.
Eigen kermis in Hegelsom.
Heb ik nooit niks aan gevonden.
Het woord `nooit` past hier niet..
Ik ben 70+ en ga absoluut niet naar die herrie.
Ik ga alleen naar de kermis in mijn eigen dorp
Ik ga in eigen dorp swolgen
Ik woon niet in Horst
Ik woon niet in Horst en zal dan ook niet snel uitgaan met de kermis.
In Melderslo hebben we zelf kermis . De jeugdigen zorgen dat de ouderen onder
ons ook een s naar de kermis kunnen en een dansje wagen .afgelopen jaar had de
jeugd met de cafehouder daarvoor gezort. Pluim voor onze jeugd .'samen vieren
met de jeugd was zeer mooi.













Omdat wij niet in Horst wonen...
Onze kinderen gaan, wij zelf niet. Wij gaan in ons eigen dorpje (Meerlo)
Ook iets belachelijks in Horst elk kerkdorp heeft een kermis en dan heeft Horst 2
maal een kermis van 0.0 Een keer per jaar een kermis met super vette attracties
eenblinde die hier geboren is voor 50 jaar terug loopt over de kermis nergens
tegenaan elk kermis zijn vaste attracties op de vaste plaats waardeloos dus
Saaie kermis en waarom 2 keer per jaar
Te oud en geen kermismens
Vind het heel jammer dat de kermis in Horst zo gepromoot wordt en in de kleine
dorpen bloed het dood. Waarom 2 maal kermis in 1 jaar????
Vraagstelling niet goed. Het kan zijn dat ik dit jaar niet geweest ben en andere jaren
wel. Dus de keuze 'ik ga nooit naar de kermis in Horst' is in mijn beleving niet
voldoende
Wij gaan gewoon naar de Kermis in eigen dorp. 1 Kermis is al duur genoeg.
Wij hebben onze eigen kermis en daar hebben we genoeg aan.
Woon in sevenum

