Oktoberfeest
Over twee maanden staat Sittard-Geleen in het teken van de Oktoberfeesten van 13 t/m 18
oktober vinden de Oktoberfeesten plaats.

1. Bezoekt u de Oktoberfeesten in Sittard-Geleen?
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Doe zeker mee, maar voor welke evenementen is nog niet beslist.
Zaterdagavond op stap, zondag naar de Kermis met de kinderen. Vrijdagavond kijken naar
de parade, omdat mijn zoontje meeloopt met de fanfare (niet omdat ik de stoet leuk vind,
die vind ik erg aan de saaie kant).
Eerlijk gezegd, en dat spijt me verschrikkelijk, Het draait om de financiën
Geen interesse
Ik geef niets om dit soort feesten
Niet mijn ding.
Niet mijn muziek.
Te druk , wordt teveel gedronken. Houdt niet zo van deze manier van vermaak, ik houd
meer van culturele evenementen. Sittard is voor mij de stad van drank en luidruchtig
vermaak.
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1.1 Wat is voor u een reden om de Oktoberfeesten in SittardGeleen te bezoeken?
(n=41)
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Anders, namelijk:




E
Mooie kermis met attracties die je niet iedere dag ziet
We zijn Zitterder
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1.2 Heeft u speciaal voor de Oktoberfeesten kleding gekocht
om te dragen tijdens het evenement?

(n=40)
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Anders, namelijk:









De herrie en de drukte
Ga niet verkleed
Gewoon, alleen nee
Ik draag deze kleding niet
Nee (2x)
Nee ik ga als mijzelf
Neen kom in mijn normale kleding
Vind de kleding stom om te dragen
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1.3 Wat is voor u een reden om de Oktoberfeesten niet te
bezoeken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=104)
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Ben geen feestbeest
Ben niet van de Duitse muziek
Geen belangstelling voor deze activiteit
Geen fan van schlager
Geen interesse (15x)
Geen interesse in dit feest
Geen interesse in dit soort muziek en festival
Geen interesse in. Geen behoefte aan een avond omringd door zatte en lallende mensen of
treffen op gezellige aso 's met avondje uit.
Geen interesse wegens ziekte
Geen interesse, spreekt ons niet aan
Geen intresse
Geen zin
Het lijkt te veel op carnaval en dat vind ik 1 keer per jaar vanaf november tot en met februari maart al meer dan genoeg!
Hoge entreeprijzen en verder de financiën
Hou er niet van
Hou niet van drank feestjes
Houd er niet van
Houd hier niet van
Houd niet van mensenmassa.
Idoterie, we zij niet in duitsland
Ik ben niet zo van tentfeesten.
Ik heb geen interresse in dit feest
Ik hou niet van dat soort vermaak
Ik hou niet van de muziek. Ik ga wel naar de kermis.
Ik hou niet van dergelijke 'feesten'....met al die alcohol.
Ik houd daar niet van
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Ik houd er niet van
Is mijn ding niet, gekunstelde traditie
Is niet voor mij.
Komt niet uit
Mijn soort feest niet
Muziek waar ik hoorn dol van wordt, te veel zatlappen, in de stad is veel te weinig aandacht
voor popmuziek. Er is alleen maar muziek voor rechtse mensen. Waarom i.s.m. Jan Smeets een
lekkere, keiharde band ? Volt doet er iets aan maar veel te weinig.
Niet in nederland
Niet mijn ding
Niet mijn feestje, maar ik vind het geweldig dat het bestaat. Goede pr voor de stad
Niet mijn interesse
Niet mijn soort feest
Oktoberfeesten vier je in Munchen, Carnaval in Limburg.
Op vakantie
Privé redenen
Te duur
Te harde muziek
Te veel op Sittard gericht
Totaal niet mijn smaak qua muziek
Vakantie buitenland
Vind er niks aan
Vind het triest dat hieraan zoveel gemeenschapsgeld besteed wordt.
Vreselijk!
Vreselijke muziek
We gaan op vakantie
Zie toelichting vraag 1
Ziekte
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Tijdens de Oktoberfeesten is er een programma vol met diverse optredens is er een parade,
een kermis, een schutterijen- en gildenoptocht, een heilige oktobermis, een biergarten en
een internationale competitie houthakken.

2. Heeft u voor de organisatie een tip om het evenement nog
completer te maken voor jong en oud?
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Activiteiten voor (kleine) kinderen zouden het nog leuker maken. Workshops, sport,
knutselen etc.
Afschaffen
Ben lid van organisatie
Breid het uit naar Geleen, 2 locaties, minder drukte
De oneven jaren in Sittard de even jaren in Geleen organiseren. Wat ook het uitgangspunt
ooit was
Geen tip
Herrie verminderen
Houd de kermis groot
Ik vind dit feest veel te groot opgezet en geeft veel geluidsoverlast
Letop; wordt te massaal
Meer zitplaatsen voor ouderen
Minder 'Duits'accent
Minder feesten in sittard en zorgen dat miljoenen schuld worden weggewerkt
Minder!
Nee
Niet teveel moderne muziek, de jeugd komt zo ook
Ook een feestpaviljoen op de Markt plaatsen met activiteiten vanaf 11.00 uur `s morgens
Probeer zelfredzaam te worden en dat men niet financieel afhankelijk is van de
gemeente.
Proberen de kermis beter te verbinden tussen Markt en Kloosterplein
Programma voor jeugd tot 16 jaar
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Regel ism Arriva een dagkaartje waarmee je voor een lage prijs het festival kunt
bezoeken. Veel fijner dan ergens parkeren en bovendien hoeft er niemand de bob te zijn.
Schaf het af
Stop
STOP ERMEE
Stoppen
Stoppen met die vreselijke muziek en Duitse toestanden. Meer popmuziek in SittardGeleen
Vocht van zweet in tenten
Vooral jongeren benaderen en HEN vragen wat zij eventueel zouden verandereb
Waarom moet alles centraal in de stad probeer de omliggende dorpen en wijken er meer
bij te betrekken zodat die ook profiteren van alle evenementen in de stad
Zorg steeds voor vernieuwing van aanbod en programma.
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