Weert600
Sinds 1414 is Weert een stad. 600 jaar later wordt dit in de gemeente gevierd met Weert 600.

1 Heeft u Weert600-activiteiten bezocht?
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Als lid van het Weerter Mannenkoor, zal ik nog wel meedoen.
Ben een tijdje uit de running
Erg veel poehaa en prestige voor een beperkte groep. Overdone naar mijn idee.
Het programma van de komende weken spreekt mij erg aan en ik zal dan ook diverse
activiteiten bezoeken.
Het was mijn eerste activiteit.
Life save evenement reeds geweest. Plannen om naar de legende te gaan.
Veel activiteiten zijn voor mensen, die slecht ter been zijn, toegankelijk.
Verhinderd om activiteiten die ik interessant vond bij te wonen. Even voor alle duidelijkheid:
Weert is niet sinds 1414 stad, maar wordt in 1414 voor het eerst in een document stad
genoemd.
Zelf neem ik nog actief deel aan een activiteit.

1.1 Welke activiteiten heeft u bezocht?





Alle
Carnaval, jaarmarkt, duiken
Culinaire stadswandeling
De opening
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De opening met Nieuwjaar
Demonstratie bassin
Duikdemonstraties passantenhaven, paardenmarkt en standwerkers,
Lentefeest
Life save
Lifesaving event
Live event
Live staving evenement
LSE
Museum
nieuwjaar
Nieuwjaar opening, life saving event
nieuwjaarsbijeenkomst
nieuwjaarsbijeenkomst in de POORT
Nieuwjaarsfeest,Paardenmarkt,Weert jubileert
nieuwjaarsreceptie
opening
opening
opening
opening
opening 1 januari
opening 1 januari en de decemberkalender
opening 600 jaar stad
opening bij poort van Limburg
Opening en aldenborgh
opening nieuwjaarsdag
opening op 1 januar
Opening op 1 januari
opening paardemarkt
Opening, Paardenmarkt, NK zwemmend redden en zwemmen met een handicap
opening, reddend zwemmen
openingsceremonie
paardedag
Paardemarkt
paardenmarkt
paardenmarkt
paardenmarkt
Paardenmarkt
reddingsbrigade
Reddingsbrigade en G- zwemdag
Tiendschuuur
vlaaibakwedstrijd-paardenmarkt
zwemmend redden zwemsportdag mensen met een beperking
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1.2 Wat vindt u, in het algemeen, van deze
activiteiten?
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Buiten activiteit viel ontzettend tegen. Er zou een grote glijbaan komen en wat was het een
klein glijbaantje van niks, doe dan niks
De aangedragen ideeën waren goed, maar de uitwerking en presentatie abominabel slecht. Zie
de Adventskalender, De opening op 1 januari met de fles en de glijbaan. De onthulling van het
logo etc. Voor een dubbeltje op de eerste rang.
De activiteit van 1 januari was een zeer povere vertoning, met name de glijbaan was echt geen
goede roetjs in het nieuwe jaar! de kalender naast de kerk was een aanfluiting qua opbouw
De paardenmarkt is al jaren een weerter traditie en wij snappen dan ook niet dat het dit jaar
ineens zo uitvergroot moet worden. zo zou het ieder jaar moeten zijn.
Heel stijlvol met alle organisaties, deelnemers en Burgemeester.
Klungelig! Stadspoort Langstraat,de vaandels boven de winkelstraten. Kijk eens waar en vooral
hoe de 600 jaar banken" zijn geplaatst. Ideeen zijn goed. Uitvoering miserabel en draagt niet bij
aan positief beeld van Weert"
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1.3 Waarom heeft u nog geen activiteiten
bezocht?
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Geen goede activiteiten.
Geen leuke activiteiten
Geen leuke activiteiten, te weinig publiciteit
Geen promotie
Gemeente weert verdeeld het geld niet eerlijk, aanpakken lemmers en dwangsommen innen
met spoed. Gemeente weert verdeeld het geld niet eerlijk. .
Ik woon in Stramproy en merk dat dit feest helemaal gericht is op de stad weert en de
dorpskernen zijn niet betrokken in de opzet. Wil je als vereniging wat doen dan kan dat maar
het geld is al verdeeld.
In buitenland geweest.
Niet erg aantrekkelijk versus tijd
Niet gemotiveerd genoeg
nNet interessant genoeg
Onbekend
Slechte publicaties
Spreken me niet aan
te oud,,,,
Weet er niks van
Wist ik niet?
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