Kermis Rooi
Van zaterdag 26 augustus 2017 tot en met 30 augustus 2017 is het kermis in Rooi.

1. Bent u tijdens één (of meerdere) dezer dagen op de kermis
te vinden?
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Ik twijfel nog

Nee

Weet niet

Toelichting
Ja,
absoluut




Nee





Weet niet

Gezellig op het terras
Ja op zondag met onze kleindochter die is verzot op de kermis en oma en opa
moeten mee, tuurlijk want oma neemt ook de portemonnee mee, haha en ze weet
dat we haar graag laten genieten
Op vakantie.
Zijn op vakantie
Tot 30 augustus op vakantie!
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1.1 Waarom bezoekt u de kermis in Rooi? Vanwege:
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Even weg te zijn
Fijne vriendelijk kermis exploitanten die er al jaren komen
Het ontmoeten van vele bekende mensen.
Kinderen willen er naartoe
Kleinkind
Kleinkinderen (2x)
Klienkinderen
Lekkere paling
Met kleinkinderen
Met Merode clienten
Mijn kinderen
Vrienden en kennissen ontmoeten
Vrienden ontmoeten
Zie hier boven
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1.2 Als u een bezoek brengt aan de kermis in Rooi, waaruit
bestaat uw kermisbezoek dan voornamelijk?
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de plaatselijke horeca kermisattracties als de
plaatselijke horeca

Weet niet

Toelichting
Ik bezoek voornamelijk
de kermisattracties
Ik bezoek voornamelijk
de plaatselijke horeca



Viskraam




Ik bezoek zowel en
kermisattracties als de
plaatselijke horeca
Weet niet



Leeftijd
Met de kinderen naar de attracties, met de vrienden/kennissen naar
de horeca.
Kinderen overdag in de atracties, mama `s avonds in de kroeg ðŸ˜•




Visje eten`
We lopen over de kermis achter onze kleindochter aan
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1.3 Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten voor u om de kermis te
bezoeken?
Prijsniveau attracties
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Diversiteit attracties
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U komt een toerist tegen die overweegt om de kermis in Rooi te bezoeken, maar eerst wil hij
meer weten over de kermis en vraagt u waarom de kermis in Rooi zo bijzonder is voor u.

1.4 Wat maakt de kermis in Rooi bijzonder voor u?































- gemoedelijk
- gezellig
- betaalbaar
Alles de sfeer mensen die je weer ziet. Ook prijs technisch de Kermis in Rooi is betaalbaar.
Betaalbaar en gezellig
Brengt kleur leven en gezelligheid in ons centrum
Compactheid, wisselwerking tussen horeca en kermis en daarmee een geweldige sfeer
DAT DE ATTRACTIE KERMIS TE MIDDEN VAN DE HORECA MET ZIJN TERRASSEN VERBONDEN IS.
DAT MAAKT DE SFEER VAN ROOI KERMIS.
JONG EN OUD ONTMOETEN ELKAAR DAN.
Dat de prijzen altijd laag zijn bij ons.
Dat doen eigenlijk de mensen die je ontmoet, in combinatie met de gezellige opzet en indeling
van de ondernemers
De combinatie de attracties en de terrassen naast elkaar. Je kan als ouder op het terras de
kinderen op de kermis in de gaten houden. Hierdoor is er een gezellige en ontspannen sfeer.
De entourage
De fijne, gezellige sfeer
De gemoedelijke en sfeervolle omgeving
De gemoedelijke sfeer, de nette prijzen en de gezellige terrasjes
De gezellige en gemoedelijke sfeer.
De gezelligheid
De gezelligheid en de prijzen van de attracties.
en dat de kermis relatief klein en beloopbaar is
De gezelligheid en de sfeer
De gezelligheid en zoveel verschillende mensen, mooi om te zien en mee te maken
De gezelligheid in Sint-Oedenrode, de diversiteit van de attracties en een mooie prijs voor de
attracties
De gezelligheid van ons dorp
De gezelligheid. De kermis is heel divers en betaalbaar en het horeca gebeuren rondom de
kermis.
Het mooie weer, het buiten op straat bij de horeca kunnen staan. De gezamenlijke horecamunt is
een groot voordeel.
De gezelligheid. Iedereen gaat naar de kermis. Jong en oud loopt door elkaar. Kinderen komen
wat drinken met hun ouders en vrienden op het terras.
De kermis centraal gelegen en goedkoop voor kinderen.
De kermis is misschien wel net zo gezellig als carnaval. Het hele dorp loopt ervoor uit, mijn
vrienden én ik houden rekening met wanneer ze op vakantie gaan en niemand wil (zeker de
zaterdag en zondag van) de kermis missen. Er hangt een gezellige, ongedwongen sfeer die je
alleen op Rooi kermis vindt.
De kleinschaligheid omgeven door horeca gelegenheden
De mensen en het gebeuren rondom de kermis
gezelligheid
De sfeer en gezelligheid.
De sfeer, gemoedelijkheid en de lage prijs van de attracties zorgt er voor dat het voor iedereen
toegankelijk is.
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De totale gezelligheid
Diverse attracties, de sfeer
Druk, gezellig, redelijk goedkoop
Erg toegankelijk en gezellig voor zowel mensen van binnen Rooi als buiten Rooi.
Fijne prijzen en veel verschillende attracties.
Fijne sfeer
Gemoedelijk
Gemoedelijkheid, de prijzen, de sociale contacten.
Gezellig
En voor iedereen toegankelijk betreffende de entree prijzen
Gezellig (4x)
Gezellig en goedkoop
Gezellig en goedkope attracties.
Gezellig leuk prijs goed
Gezellig volksgebeuren waar je weer eens je vrienden kenissen ed ziet en hoort
Gezellig, gemoedelijk
Gezellig, leuk veel terrasjes, en betaalbaar vermaak
Gezellige drukte
Gezellige en gemoedelijk kermis waar de jeugd zijn vertier kan vinden maar ook de volwassenen
en keuze kunnen maken aan de diverse goedverzorgde terrassen.
Gezellige kermis, redelijk prijsniveau
Gezellige sfeer
Gezellige sfeer en drukte in historisch centrum.
Gezelligheid (8x)
Gezelligheid ,
Gezelligheid en betaalbaarheid
Gezelligheid en kleinschaligheid
Gezelligheid in de cafes
Gezelligheid, betaalbaar, actieve horeca ondernemers
Gezelligheid, contacten, goede sfeer
Gezelligheid, goed prijs kwaliteit en je ziet wat rooi te bieden heeft.
Gezelligheid, goedkope attracties, gezamenlijke horecamunt, horeca nagenoeg op de kermis.
Goed betaalbare attracties en grote diversiteit aan attracties en gezellig druk. Ook voldoende
horeca met muziek.
Goedkoop en enorm gezellig!
Goedkope attracties, gezelligheid, lekker druk vele terrassen, Rooi bruist...
Goedkope entree en de gezelligheid.
Groot aanbod op de kermis en in bij de horeca tegen een schappelijke prijs
Het horecadeel en de kermis zitten erg dicht bij elkaar
Het is een leuke gezellige kermis met voor iedereen leuke attracties. Daarnaast is het fijn dat er
cafees rondom de kermis staan. En de prijzen zijn niet te hoog.
Het is er gezellig, kleinschalig en betaalbaar.
(Kinderen kunnen zelfstandig over de kermis lopen/spelen.)
Het is het toombeeld van Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid.
Het is maar eenmaal per jaar
Het totaalplaatje klopt. De attractie prijzen zijn zeer reeel. Gemoedelijk en gezellig publiek.
Het weerzien van alle rooienaren.
Is gezellige kermis, waar de sfeer goed is.
Kermis midden op de markt en daar om heen de gezelligheid van terrasjes.
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Kermisattracties en plaatselijke horeca, de ontspanne sfeer.
Lage attractie kosten en de enorme gezellige horeca rondom de kermis die van alles organiseren.
Mensen ontmoeten.
Niet te duur en erg gezellig
Niet, teveel oude attractie, geluid te hard...gewoon afschaffen..
Niets
Omvang en gezelligheid
Ontzettend gezellig.
Prijsniveau en gezelligheid
Redelijk prijs niveau in vergelijking met bijv. Eindhoven.
In het prima zo, ook al zijn de attracties minder groots.
Daardoor zeker niet minder gezellig!!!!
Rooise gezelligheid /dorpsfeest
Sfeer
gezellige drukte
Sfeer (5x)
Sfeer en de lage prijzen
Sfeer gezelligheid , en de hollandse artiesten
Sfeer, gezelligheid
Sfeer, gezelligheid en ouderwetse entreeprijzen
Sfeer, prijsniveau, voor ieder wat wils!
Sfeer/gezelligheid
Sinds jaar en dag een geweldige druk bezochte kermis met atracties tegen redelijke prijs
Sterk overdreven om te denken dat er nergens zo'n dorpskermis is als in Rooi, maar je kunt wel
vertellen dat het een echte dorpskermis is, gehouden op een prachtig marktplein en niet op een
evenemententerrein buiten het dorp, voor elk wat wils in de horeca etc. etc.
Super gezellig
Toerist hoeft niet te komen.
Wel oud rooienaren,
Traditie, gezellige kermis, leuk gezinsuitje
Uniek warm kermisgebeuren. Gezellig, gemoedelijk, voor ieder wat wils. Ook benoem ik altijd de
bejaardenkermis, die al meer dan 25 jaar wordt georganiseerd. Betaalbaar.
Veel attracties met betaalbare prijzen en gezellige kroegen eromheen
Veel gezelligheid in de kroegen en prijzen attracties niet duur
Verschillende attracties en niet duur
Voor mij is de kermis hier niet bijzonderder dan andere, maar ik kom hier ook niet vandaan. de
lage prijs is wel een pré.
Zeer relaxte sfeer en erg gezellig. Jong en oud door elkaar heen.
Zoals ik eerder al aangaf: De kermis is gezellig en er hangt een fijne sfeer. Er is voor jong en oud
wel iets te doen.
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