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Voorwoord 

Dit onderzoek is gehouden in opdracht van de BedrijfskundewinkeL De Bedrijfskundewinkel 
is een kleinschalig non-profit adviesbureau en wordt door studenten gerund. Kleine bedrijven 
of organisaties die behoefte hebben aan bedrijfskundige onderzoeken en adviezen en niet de 
financiele middelen hebben deze elders te verkrijgen kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
terecht. Het bestuur van de Brabantse Dag is bij de Bedrijfskundewinkel gekomen met de 
vraag of er een onderzoek gehouden kon worden naar de meningen en wensen van de 
bezoekers en medewerkers van de Brabantse Dag. De Bedrijfskundewinkel heeft 9 studenten 
in de gelegenheid gesteld om als aanvu1ling op het vak MEO deze opdracht uit te voeren. 

Wij bedanken de mensen van de Bedrijfskundewinkel voor al hun hulp bij het uitvoeren van dit 
onderzoek. 

Noortje Braat 
Vera Heijckers 
Jessica Manning 

Bedrijfskundewinkel 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
Paviljoen UllU2 
5600 MB Eindhoven 
tel: 040-473415 
fax: 040-471275 
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Samenvatting 

De Brabantse Dag is een cultuurhistorisch festival, dat jaarlijks georganiseerd wordt in Heeze. 
In opdracht van het bestuur van de "Brabantse Dag" zijn de bezoekers van dit festival 
geenqueteerd. Het doel van de enquete is er voor te zorgen dat het bestuur van de Brabantse 
Dag meer inzicht krijgt in de meningen en de wensen van de bezoekers en medewerkers van 
de Brabantse Dag. Er zijn 114 enquetes verstuurd naar bezoekers, die al te kennen hadden 
gegeven mee te willen werken. Een percentage van 70% heeft de enquete ingevuld en 
teruggestuurd. 

Vit het onderzoek is gebleken dat vee! mensen vonden dat er te vee! gaten in de optocht 
vielen. Bovendien droegen relatief veel mensen verbeteringen voor de kunstmarkt aan. In 
eerste instantie werd verwacht dat de meeste bezoekers uit de gemeente Heeze zouden 
komen, maar het bleek dat de helft van de bezoekers van verder dan 10 km. van Heeze kwam. 
Bovendien had slechts 113 van de geenqueteerde mensen een band met Heeze. 
Wat erg opvie! is dat er vee! trouwe bezoekers zijn en dat de meeste mensen komen vanwege 
het cultuurhistorische aspect. 
Aan de publiciteitsvormen zouden ook een aantal dingen veranderd kunnen worden, zodat een 
zo breed mogelijk publiek aangetrokken wordt. 
De algemene indruk over de Brabantse Dag was erg positief 
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1. InIeiding 

Dit onderzoek betreft de Brabantse Dag, een jaarlijks georganiseerd cultuur-historisch festival 
in Heeze, dat vele bezoekers trekt. Het doel van bet onderzoek is te weten te komen wat de 
meningen en wen sen van de bezoekers en medewerkers van de Brabantse Dag zijn. Het 
bestuur van de Brabantse Dag kan zo zien of ze op de goede weg zitten of welke verandering
en er eventueel no dig zijn. 

Er zijn drie groepen studenten die zicb hebben beziggehouden met dit probleem van het 
bestuur van de Brabantse Dag. Er is een groep die aselect heeft geenqueteert onder mensen in 
Heeze en omgeving. nit kunnen dus bezoekers, medewerkers of men sen die Diet naar de 
Brabantse Dag zijn geweest, zijn. Ook is er een groep die de medewerkers heeft geenqueteert. 
Dit verslag gaat over mensen die de brabantse Dag in 1996 bezocht hebben en die d.m. v een 
antwoordkaart hebben laten weten dat ze aan een enquete mee wilden werken. 

Onderzocbt zal worden wat deze bezoekers nu werkelijk van dit festival vinden en of er 
eventuele veranderingenlverbeteringen nodig zijn voor de continufteit van dit festivalDit 
verslag bescbrijft de totstandkoming van de vragen, de vragen zelf en de antwoorden bierop 
en vetvolgens zullen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan voor het 
bestuur van de Brabantse Dag. 

In hoofdstuk 2 komt de onderzoeksopzet aan bod. In boofdstuk 3 wordt dit uitgewerkt in een 
onderzoeksplan. Tevens worden bier de verbanden tussen de variabelen uitgewerkt. In 
boofdstuk 4 staan de resultaten van de enquete. In hoofdstuk worden conclusies getrokken en 
a anbevelingen. De enquete en de antwoorden en de opmerkingen van de bezoekers zijn te 
vinden in de bijlagen. 
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2. De onderzoeksopzet. 

2.1. InIeiding. 

De onderzoeksopzet is een plan van aanpak voor het onderzoek. Het bestaat uit een aantal 
stappen; de situatie-omschrijving in paragraaf 2.2, de probleemomschrijving in paragraaf 2.3, 
de opdrachtomschrijving in paragraaf2.4 en het onderzoeksmodel in paragraaf2.5. 

2.2. Situatie-omschrijving. 

De Brabantse Dag is een cultuurhistorisch festival, dat ieder jaar in en rond Heeze wordt 
gehouden. Afgelopen augustus is dit festival voor de 39-ste keer georganiseerd. De kemactivi
teit is een cultuurhistorische optocht, die op de laatste zondag van augustus plaats vindt. De 
deelnemers aan de optocht zijn enthousiaste inwoners van Heeze, die in groepsverband vaak al 
maanden van tevoren met het bouwen van een wagen beginnen. De organisatie van de 
Brabantse Dag verzillt elk jaar een thema, dat de deelnemers zo goed mogelijk in hun wagen 
moeten proberen te verwerken. Afgelopen jaar was het thema 'Brabant in de steigers'. Naast 
de optocht zijn er ook nog andere activiteiten, zoals folklorefestivals, een kunstmarkt en 
toneel. Deze activiteiten vinden plaats gedurende vijf dagen. Het festival trekt elk jaar weer 
tussen de 20 en 30 duizend bezoekers. 

2.3. Probleemomschrijving. 

Het bestuur van de Brabantse Dag kan zich met echt een beeld vormen van wat de bezoekers 
nu eigenlijk van de Brabantse Dag vinden. Het bestuur is dan met name gefuteresseerd in wat 
voor bezoekers het zijn; wat hun mening is over de verschillende activiteiten en het cul
tuurhistorische aspect van dit evenement. Ook wil het bestuur meer weten over de invloed van 
de publiciteit. Met de gevonden resuhaten en conclusies, die later in het onderzoek worden 
bepaaId, kan dan gekeken worden of de organisatie er weI nit haalt wat er in zit. 

2.4. Opdrachtomschrijving. 

Onze opdracht is een enquete te houden om antwoorden te vinden op de onderstaande 
onderzoeksdeelvragen: 
1) Wat vinden de bezoekers van de Brabantste Dag van de afzonder1ijke activiteiten? 
2) Wat voor mensen bezoeken de Brabantse Dag en waarom? 
3) Wat verwachten de bezoekers van dit festival en komt dit overeen met wat er geboden 

wordt? 
4) Is het verstandig veranderingen aan te brengen in het programma en welke? 
5) Hoe effectiefis de publiciteit? 
De beslissing, die het bestuur uiteindelijk wi! nemen is het eventueel weI of niet verande
renivernieuwen van bepaaide activiteiten (zoals de publiciteitsvorm), die betrekking hebben op 
de Brabantse Dag. Dit wi! ze weten om er voor te zorgen dat het organiseren van de Brabant
se Dag in de toekomst ook nog rendabel blijft, m.a.w. ofze nog op de goede weg zitten. 
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2.5. Het onderzoeksmodel. 

In de opdrachtomschrijving in paragraaf2.4. op bIz. 2 hebbeu we een aantal algemene vragen 
geformuleerd. We zijn nu zover dat we eeu aantal begrippen, die van centraal belang zijn, nit 
deze vrageu kunueu afleideu. Deze begrippeu wordeu dan verder niteeugerafeld in aspecteu eu 
de meetbare aspecten worden gespecificeerd in variabeleu. De begrippen, aspecten, variabelen 
eu meetwaardeu staan in tabel 2.1. 

Tabel2.1 

Begrippeu Aspecteu Variabeleu Meetwaardeu 

Bezoekers eigenschappeu leeftijd [0, ...... ] 
geslacht {man, vrouw} 
km van Heeze [0, ...... ] 

bezoekfreq. aantal keer [1, ... ,5] 
kennisuame keuuisuame {vrieuden, ... , nituodiging} 
metwie kindereu {ia, ... ,nee} 

volwasseueu {alleen, ... , vereuiging} 
bezoekreden band Heeze {nee, ... , ja want} 

motivatie { cult.hist.aspect, ... ,ver.nitje} 

Activiteiteu optocht bezocht {ia, nee} 
variatiel afwisseling {goed, ... , slecht} 
originaliteit {goed, ... , slecht} 
verzorgmg {goed, ... , slecht} 
duur {te kort, ... , te lang} 
eutreeprijs {f5,00 ..... jl0,00} 
kijkeu {gestaan, ... , gewandeld} 

kindermiddag bezocht {ia, nee} 
omgang {leuk, met zo leuk want} 
activiteiteu {ia, nee} 
wachttijd {nee, ... , ja tamelijk lang} 

kuustmarkt bezocht {ia,nee} 
tevredeu {ia, nee} 
verbeteriugen {andere plaats, ... ,anders uml} 

overige activiteiteu* bezocht {ia, nee} 
meuing {leuk, ... , met leuk} 

Publiciteit reclamevormeu vormeu {posters, .. ,geeu eukele vorm} 
beeld correct beeld {ia, ... , nee} 

Prog. boekje in bezit gekochtlgekregeu {ia, ... , nee} 
gelezeu {ia, ... , nee} 

inhoud hoeveelh. info. {te vee~ ... , te weinig} 
overzichtelijk {ia, ... , nee} 

3 
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Cuh.belangst. vrijetijdsbesteding TV 
theater 
festival 
museum 

Totale indruk parkeergelegenheid 
cultuurhistorie 
thema 
algemene indruk 
herb ezo ek 
opmerkingen 

* Onder 'de overige activiteiten' verstaan we: 
- concertlkerkzang 
- staatmuziek/straattheater 
- 1 van de fo1klorefestivals 
- muziekavond (Hooizolder) 
- kasteel Heeze 
- Bourgondische avond 
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{ja, nee} 
[0, ...... ] 
[0, ...... ] 
[0, ...... ] 

{niet met auto,.,geen moeite} 
{ja, nee} 
{goed, ... , stecht} 
[1, ..... , 10] 
{ja, nee} 
............. 



3. Het onderzoeksplan 

3.1. Inleiding 

In het onderzoeksplan moet een aantal beslissingen worden genomen over de wijze waarop het 
onderzoek zal worden uitgevoerd. Er moet gekozen worden met welk instrument het onder
zoek wordt uitgevoerd en hoeveel onderzoekseenheden er dan nodig zijn. Na de keuze van het 
instrument, in dit geval een schriftelijke enquete, kan deze samen met de introduktiebrief 
worden gemaakt. Vervolgens kan gekeken worden naar de verbanden die belangrijk zijn voor 
het onderzoek. 

3.2. Instrumentkeuze 

Er zijn verschillende so orten instrumenten om gegevens te verzamelen. Interviews, schriftelijke 
en telefonische enquetes, groepsdiscussies en opvragen van gegevens bij diverse instanties 
behoren tot de mogelijk.heden. Bij het onderzoek naar de bezoekers van de Brabantse Dag zijn 
er in feite 2 mogelijk.heden; schriftelijke en telefonische enquetes. Per ondervraagde zal een vrij 
grote hoeveellieid informatie gevraagd worden, dit pleit dus voor een schriftelijke enquete. 
Echter omdat alleen die mensen ondervraagd kunnen worden die een antwoordkaart hebben 
ingevuld, zou dit eventueel ook nog telefonisch kunnen plaatsvinden (38 mensen per onder
zoeker). Aangezien er op de antwoordkaarten reeds stond aangegeven dat er een schriftelijke 
enquete zou plaatsvinden en omdat 38 telefonische enquetes veel tijd en geld kost, geniet een 
schriftelijke enquete toch de voorkeur. De bezoekers zullen worden benaderd door middel van 
een brief met de uitleg over het onderzoek. Bijgestuurd wordt de enquete en een envelop met 
porto voor terugzending. De bezoekers worden verzocht de ingevulde enquete terug te 
zenden. 

3.3. Atbakening 

Dit onderzoek beperkt zich, zoals reeds eerder is vermeld, tot de bezoekers van de 39-ste 
Brabantse Dag. Er zijn op die Brabantse Dag kaartjes uitgedeeld met de vraag of bezoekers 
deze terug wilden sturen als zij mee wilden werken aan de enquete. Van deze teruggestuurde 
kaarten is een adressenbestand aangelegd van 115 mensen, die allemaal een enquete hebben 
ontvangen. Van deze 115 mensen hebben 78 mensen gereageerd. Het is nu maar de vraag of 
de steekproefomvang groot genoeg is, om statistisch significante conc1usies te trekken. Dus 
moet de steekproefomvang, die hiervoor nodig is, berekend worden. Dit wordt gedaan met 
een betrouwbaarheid van 95% en er wordt gesteld dat niet meer dan 8% van de steekproefom
vang afwijkt van het populatiepercentage. Dit percentage is relatief hoog, omdat er rekening 
mee moet worden gehouden, dat het trekken van de steekproef niet aselect heeft plaatsge
vonden. 

n= p(1-p)/(s.e.p)2 s.e.p= precisiei.zo,o25 

n= de steekproefomvang 
p= 0,5 (de kans, waarbij n de maximale waarde heeft) 
s.e.p= standaardafWijking van het steekproefgemiddelde 
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s.e.p= 0,08/2=0,04 

n= 0,5(1-0,5)/0,042=156,25 

Er is gebleken dat 78/115*100%=68% heeft gereageerd op onze enquete. Dit percentage is 
relatiefhoog, maar dit komt doordat de mensen al toegezegd hadden mee te willen werken. 

n= 156,25 xl 00/68=230 

Dan komen wij dus op een steekproefgrootte van n=230, wat hoog is vergeleken bij onze 
eigen steekproef van 115. Toch gaan wij het onderzoek met de steekproef van n=115 
uitvoeren. Er kunnen alsnog verrassende ding en boven water komen en bovendien zijn bij het 
berekenen van de steekproefgrootte een aantal waarden 'gekozen', die bij een kleine verande
ring een relatief grote invloed hebben. 

Wij zijn er ons weI dege]jjk van bewust dat onze manier ons beperlcingen oplegt bij het trekken 
van conc1usies, omdat een bepaalde groep mensen de antwoordkaarten terngstuurt en deze 
groep dus kan verschillen van een aselect getrokken steekproef uit het totale aantal bezoekers. 
Bovendien onderzoeken wij zo niet de redenen van de mensen, die er nooit zijn geweest om 
niet naar de Brabantse Dag te gaan. 

3.4. De introductiebrief 

In een introductiebrief wordt een ondervraagde verteld, wat het doel van het onderzoek is. Er 
wordt iets verteld over de opdrachtgever, waarom juist deze persoon gevraagd wordt om mee 
te werken en wat het onderzoek voor de persoon kan opleveren. Dit alles is no dig om de 
volledige medewerlcing van de ondervraagde te krijgen. A1s de introductie niet goed of 
onvoldoende is, is de kans groot dat de ondervraagde niet aan het onderzoek meewerkt. Het 
voordeel van de enquete voor de bezoekers was, dat de mensen zelf al d.m v. een antwoor
kaart te kennen hadden gegeven mee te willen werken aan het onderzoek. Hierdoor was de 
kans groter dat ze de enquete terng zouden sturen. De antwoordkaart bevatte al een korte 
introductie op de enquete en bij de enquete zelf is er ook een introductiebrief meegestuurd. 
Deze introductiebriefis te vinden in bijlage 2 op biz 20. 

3.5. De enquete 

De enquete wordt opgesteld aan de hand van de aspecten uit het onderzoeksmodel, dat in 
tabel 2.1. op biz. 3 te vinden is. Hier worden aspecten uitgewerkt in variabelen. Deze 
variabelen komen terng in de vraagstelling. De enquete zal consistente en betrouwbare 
resultaten moeten opleveren. Het is daarom belangrijk dat de enquete logisch opgebouwd is, 
zodat gemakkelijk verbanden kunnen worden gelegd tussen de vragen. Een logische opbouw 
is ook van belang om de ondervraagde te stimuIeren. Niets is zo vervelend als een enquete, die 
van de hak op de tak springt. Tevens is het belangrijk dat de ondervraagde niet sociaal 
wenselijk reageert. By de vragen over het theater- en museumbezoek was het waarschijnlijk 
dat de ondervraagde meer keer zou aangeven dan in werkelijkheid het geval is om toch maar 
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te laten zien dat hij/zij iets aan cultuur doet. Daarom is de 'laagste' antwoordcategorie 0 of 1 
keer en niet slechts 0 keer. Bovendien hebben wij de vraag over cultuurprogramma's toege
voegd. Zodat mensen die zelden of nooh naar het museum of het theater gaan, toch kunnen 
invullen dat ze weI eens naar culturele programma's op TV kijken. 

Het uiteindelijke resultaat is de enquete zoals deze wordt opgestuurd. Deze is te vinden in 
bijlage 2 op biz 20. 

3.6. Verbanden 

Voordat de ingevulde enquetes temggestuurd zijn, wordt bekeken welke variabelen mogelijk 
een verband met elkaar hebben. Zodra de enquetes temggestuurd zijn, kan dan van deze 
variabelen een kmistabel gemaakt worden, waarin gezien kan worden of de variabelen 
inderdaad een verb and met elkaar hebben en hoe sterk dit verb and is. De nummering van de 
variabelen is te vinden in bijlage 1 op biz 19. 

l.Aantal km. van Heeze - Band met Heeze 
Een mogelijkheid is dat de Brabantse Dag vooral een festival is voor mensen nit de buurt van 
Heeze. Er wordt verondersteld dat mensen die verder weg van Heeze wonen en die toch naar 
het festival komen op een of andere manier een band hebben met Heeze (bijv. vrienden of 
famille die er wonen). 

2. Aantal km. van Heeze - Bezochte activiteiten 
Uit het eerste gesprek met het bestuur van de Brabantse Dag is gebleken dat eigenlijk alle 
bezoekers voor de optocht op zondag komen. De activiteiten op zondag (optocht, kastee1 
Heeze, kunstmarkt) zullen dan ook door bijna iedereen bezocht worden, terwijl de activiteiten 
op de andere dagen waarschijnlijk aneen door mensen uit de buurt worden bezocht. 

3. Aantal km. van Heeze - Publiciteit 
Onderzocht wordt of de mensen via publiciteit van de Brabantse Dag op de hoogte worden 
gesteld, via welke publiciteit en of dit verschilt als de mensen verder van Heeze af wonen. 

4. Publiciteit - Juist beeld van de Brabantse Dag 
Er wordt op verschillende manieren reclame gemaakt voor de Brabantse Dag. Onderzocht 
wordt welke vorm van publiciteh de mensen het beste beeld van de Brabantse Dag geeft. 

5. Publiciteit -leeftijd 
Met verschillende vormen van publiciteit kunnen verschillende leeftijdsgroepen bereikt 
worden. Uit de enquete moet blijken hoe dit bij de Brabantse Dag werkt. 

De Brabantse Dag heeft waarschijnlijk veel vaste bezoekers. Onderzocht wordt welke factoren 
van invloed zijn op het nog een keer bezoeken van de Brabantse Dag. 

6.a. Algemene indruk - Herbezoek Brabantse Dag volgend jaar 

6.b. Aantal keren reeds bezocht - Herbezoek Brabantse Dag volgend jaar 

7 
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6.c. Duur optocht - Berbezoek Brabantse Dag volgend jaar 

6.d. Band met Beeze - Herbezoek Brabantse Dag volgend jaar 

7. Duur optocht - variatie/afwerking/originaliteit van de optocht 
In het gesprek met het bestuur van de Brabantse Dag kwam naar voren dat er afgelopen jaar 
veel gaten in de optocht zaten, waardoor de toeschouwers lang moesten wachten. Het kan zijn 
dat dit een negatieve invloed heeft gehad op de beoordeling van de variatie, afWerking en 
originaliteit van de optocht. 

Een belangrijk punt van de Brabantse dag is het cultuurhistorische aspect. Onderzocht wordt 
of er bezoekers zijn die speciaal hiervoor komen en wat voor bezoekers dit zijn. 

8.a. Leeftijd - Motivatie om naar de Brabantse Dag te komen 

8.b. Cultuurprofiel- Motivatie om naar de Brabantse Dag te komen 

9. Bezochte activiteiten -leeftijd 
Onderzocht wordt of de leeftijd van de bezoekers van invloed is op de activiteiten die ze 
bezoeken. 

10. Bezochte activiteiten - algemene indruk 
De algemene indruk die iemand van de Brabantse dag heeft, kan afhankelijk zijn van de 
activiteiten die hij of zij bezocht heeft. 
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4. Resultaten van de enquete. 

4.1. InIeiding 

De enquete is nu opgesteld en kan afgenomen worden. 114 bezoekers hebben na de 
Brabantse Dag 1996 een antwoordkaart ingestuurd, dat ze mee wilden werken aan dit 
onderzoek. Van deze 114 bezoekers, die we de enquete hebben opgestuurd, hebben 78 
bezoekers de enquete teruggestuurd. De 78 enquetes waren nagenoeg geheel naar behoren 
ingevuld. Uit de enquetes zijn een aantal resultaten gekomen. De meest opmerkelijke en 
belangrijkste resultaten zullen hieronder worden weergegeven in de volgorde van de 
vraagcategorieen. Tussen haakjes staat de frequentietabel waar dit verband bij hoort. Deze 
frequentietabellen zijn te vinden in bjjlage 3 op bIz 29. In paragraaf 4.3 zullen vervolgens 
de verbanden tussen de verschillende vragen worden besproken. 

4.2. Resultaten 

4.2.1. Enkele algemene gegevens van de bezoekers. 

>I< De enquete is door ongeveer evenveel mannen als vrouwen ingevuld.(frequentietabel 1) 
>I< Bijna de helft van de bezoekers is tussen de 46 en 65 jaar oud.(frequentietabel 2) 
>I< 42 % van de bezoekers komt uit de directe buurt van Heeze, 58 % woont verder dan 10 
km. van Heeze. Deze 58 % is nagenoeg gelijkmatig over de andere categorieen verdeeld. 
(frequentietabel 3) 
* In de afgelopen vijf jaar heeft bijna de helft van de bezoekers de Brabantse Dag 4 of 5 
keer bezocht.(frequentietabel 4) 
* Voor meer dan de helft van de bezoekers is de publiciteit de voornaamste aanleiding 
geweest om te komen. Slechts 42 % komt doordat ze vrienden/familie of kennissen in 
Heeze hebben.(frequentietabeI5) 
* De meeste mensen bezoeken de Brabantse Dag niet aileen. Men komt vaak met de 
partner, redelijk vaak met fam ilie , soms met vrienden en bijna nooit via een vereniging. 
Een minderheid van de mensen (31 %) bezoekt de Brabantse Dag met kinderen. (frequentie
tabel 6 tIm 11) 
* De motivatie van de meeste bezoekers om naar de Brabantse Dag te komen is het 
cultuurhistorische aspect. "Een dagje uit" staat op een goede tweede plaats. Terwijl 
"uitgenodigd" en een "verenigingsuitje" door zeer weinig bezoekers werd ingevuld. 
(frequentietabel 12) 
>I< Het is opvallend,dat 44 % van de mensen geen band met Heeze heeft. Slechts 28 % van de 
bezoekers woont in de gemeente Heeze.(frequentietabel 13) 
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4.2.2. De optocht, kindermiddag en kunstmarkt. 

* Bijna aile ondervraagden hebben de optocht bezocht. 31 % van deze bezoekers yond dat 
de optocht te lang duurde. Ook bij de laatste vraag om suggesties/opmerkingen te geven 
voor verbetering of verandering voor de Brabantse Dag, zie bijlage 4, op bIz 42, werd vaak 
opgemerkt dat er grote gaten in de optocht vielen en dat mensen zich hieraan stoorden 
(frequentietabel 14 en 18). 
* Ais een redelijke prijs voor de optocht wordt door een ruime meerderheid van de 
bezoekers f7 ,50 aangegeven. Men kiest dus voornamelijk voor een middencategorie, 
precies tussen f5,00 (laagste antwoordmogelijkheid) en f10,00 (hoogste antwoordmogelijk
heid) in. (frequentietabel 19) 
* Veruit de meeste mensen (68%) hebben bij het kijken naar de optocht langs de kant 
gestaan, ongeveer 20% heeft op de tribune gezeten. (frequentietabeI20). 
* De kindermiddag is slechts door een klein aantal mensen bezocht. Een reden hiervoor kan 
zijn, dat met name veel oudere mensen de enquete hebben beantwoord (frequentietabel 21) 
* Volgens aIle bezoekers van de kindermiddag gingen de medewerkers op een leuke manier 
met de kinderen om. Ook vonden ze allemaal, dat er genoeg te doen was voor de kinderen. 
Over de wachttijden voor een activiteit waren de meningen verdeeId; 25 % wachtte 
helemaal niet, 37,5% wachtte eventjes en 37,5% wachtte tamelijk lang (frequentietabel 22, 
23 en 24) 
* De kunstmarkt is door een zeer ruime meerderheid van de bezoekers bezocht (87%). Vit 
de frequentietabellen blijkt dat 27 % van de bezoekers niet tevreden is over de opzet van de 
kunstmarkt. Met name meer soorten kunst en meer standplaatsen zijn veranderingen, die 
kunnen leiden tot een verbetering van de kunstmarkt. Ongeveer 15 % heeft zelf een 
verbetering aangebracht, deze zijn te vinden in bijlage 4, op bIz 42 (frequentietabel 25, 26 
en 27) 

4.2.3. Overige activiteiten 

* De vraag over de overige activiteiten moest beantwoord worden in een tabel. Het bleek 
dat een aantal ondervraagden niet precies begrepen heeft, hoe deze ingevuld moest worden. 
Zij hebben niets ingevuld (blanco). Aangezien het heel waarschijnlijk is dat mensen, die er 
niet zijn geweest niets hebben ingevuld, zijn we ervan uitgegaan dat zij inderdaad de 
desbetreffende activiteit niet bezocht hebben. 
* Concert, kerkzang, de bourgondische avond en de muziekavond (Hooizolder) zijn door 
erg weinig mensen bezocht. Het folklore festival is ongeveer door een kwart van de 
ondervraagden bezocht. Kasteel Heeze is door een derde van de ondervraagden bezocht en 
de straatmuziek en het straattheater is ongeveer door de helft bezocht (frequentietabel 28, 
30, 32, 34, 36 en 38). 
* Aileen bij kasteel Heeze gaven mensen aan dat ze dit niet leuk vonden. De andere 
activiteiten werden aileen leuk of redelijk gevonden, waarbij bijna de meerderheid van de 
ondervraagden voor leuk koos. Voor opmerkingen over kasteel Heeze, zie bijiage 4 op bIz 
42 (frequentietabel 29, 31, 33, 37 en 39) 
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4.2.4. Publiciteit 

*Het percentage mensen dat door de bepaalde vormen van reclame is ge'informeerd zal 
hieronder in oplopende volgorde worden weergegeven. 
- Reclame in tijdschriften is slechts door 4 % van de bezoekers gezien. 
- Reclame op televisie is door 8 % van de bezoekers gezien. 
- 23 % van de ondervraagde mensen heeft reclame op de radio gehoord. 
- lets meer dan de helft (51 %) is door posters over de Brabantse Dag geYnformeerd. 
- 65 % heeft iets over de Brabantse Dag in de krant gelezen. 
Slechts 13 % heeft geen enkele vorm van reclame gezien (frequentietabel 40 tIm 45). 
*Veel bezoekers hadden het programmaboekje afgelopen jaar in hun bezit. Nog meer 
bezoekers hebben het boekje ook daadwerkelijk gelezen (85%). De inhoud en de hoeveel
heid informatie worden beiden zeer positief beoordeeld (frequentietabel 47 tIm 50). 

4.2.5. Totale indruk 

* Ongeveer de helft van de bezoekers is met de auto naar de Brabantse Dag gekomen. Van 
deze mensen heeft 1 op de 4 moeite gehad met het vinden van een parkeerplaats (frequen
tietabel 55). 
* Bijna iedereen schrijft de Brabantse Dag de naam 'cultuurhistorisch festival' toe, terwijl 
het thema 'Brabant in de steigers' minder goed tot uitdrukking kwam. De helft van de 
ondervraagde bezoekers yond dit goed naar voren komen. De andere helft beoordeelde dit 
met redelijk. (frequentietabel 56 & 57) 
* Het gemiddelde cijfer, dat de ondervraagde bezoekers de Brabantse Dag geven is een 
8,L 
* Van het totale aantal mensen, dat ondervraagd is, komt 13 % volgend jaar niet meer naar 
de Brabantse Dag. 

4.3. Verbanden 

4.3.1. Inleiding 

Eventuele verbanden tussen twee of meer vragen kunnen worden onderzocht m.b.v. 
kruistabellen. De belangrijkste kruisverbanden zijn reeds weergegeven in paragraaf 3.6 op 
bIz 7. 
Hieronder zullen ze puntsgewijs besproken worden. 

4.3.2. Verbanden 

* Opmerkelijk is dat 37% van de vrouwen en 78% van de mannen ouder dan 46 jaar is. 
Voornamelijk jonge vrouwen en oudere mannen hebben de enquete beantwoord. 
* Bezoekers, die geen band hebben met Heeze komen minder snel volgend jaar terug naar 
de Brabantse Dag. 63 % van de bezoekers, die verder dan 50 km. van Heeze wonen, heeft 
geen band met Heeze. Zie voor dit verb and de tabel 4.1. op de volgende bladzijde. 
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tabe14.1 

Ian. van Heeze 
Band met Heez.e blanco 0-10 11·25 26-50 >50 

blanco I 2 3 
nee 6 10 8 10 34 
ja.ikwower 22 22 
ja. mendJfam WO<.JJ.t er 4 3 3 10 
ja,want ... ". 4 2 3 9 

33 16 13 16 78 

:I< Het blijkt dat van de mensen, die de Brabantse Dag 2,3,4 of 5 keer hebben bezocht 97% 
volgend jaar terugkomt. Van de mensen, die de Brabantse Dag pas 1 keer hebben bezocht, 
komt slechts 67% volgend jaar terug. Zie voor dit verband de onderstaande tabel 4.2. 

tabe143 

tabe14.2 
Leeftijd 

Bemekfrequentie Motivatie 0-15 16-3031.-.1546-65 >65 

Volgend jaar bezoek blanco 1 keer 2/3 keer 4/5 keer 
blanco 1 1 2 
,:'Ult.biSl.. Aspect 3 8 19 8 38 
11l1genodigd 1 1 1 3 

, eel dagje llit 5 15 14 1 35 
! verenigingsuitje 

blanco 
ja 12 18 38 68 
nee 1 7 2 10 

I 8 24 35 10 78 
I 19 20 38 78 

:I< Hoe ouder de mensen zijn, des te meer ze het cultuurhistorische aspect als motivatie 
opgeven om naar de Brabantse Dag te komen. Zie hiervoor tabel 4.3., die hierboven is 
weergegeven. In de categorie 'ouder dan 65' hebben ze dit bijna allemaal ingevuld. 
* Het blijkt, dat mensen die meer dan 4 keer per jaar naar een museum, theater of festival 
gaan, naar de Brabantse Dag komen vanwege het cultuurhistorische aspect. 
* Een bezoek aan de optocht is onafuankelijk van het aantal km. dat men van Heeze woont. 
*Het blijkt, dat mensen die de optocht te lang vonden, geneigd zijn de andere kenmerken 
(originaliteit, verzorging en afwerking en variatie) negatiever te beoordelen. 
* 30% van de mensen, die de optocht dit jaar te lang vonden, wil niet meer komen. Van de 
bezoekers, die de lengte weI goed vinden komt slechts 6 % niet meer. Zie voor dit verband 
de onderstaande tabel 4.4. 

tabel4,4 

Duur optodu. 
Volgendjaar bezoek blanco tekort weI goed te lang 

blanco 
ja 3 2 46 17 68 
Dee 3 7 10 

3 2 49 24 78 

* De prijs, die men redelijk vindt voor de optocht hangt niet samen met het feit of de 
bezoekers de optocht 'te kort' dan weI 'te lang' vonden. 
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* Voornamelijk mensen uit de buurt van Heeze zijn naar de kindermiddag geweest. 
>I< Een bezoek aan de kunstmarkt is niet afuankelijk van het aantal kilometers, dat men van 
Heeze woont. 
* Het bezoek van de overige activiteiten en de afstanden, die men van Heeze woont, 
hebben een verband met elkaar. Zo wordt concert/kerkzang en de bourgondische avond 
alleen bezocht door mensen, die dicht bij Heeze wonen. Opvallend is dat kasteel Heeze 
meer bezocht is door mensen, die verder van Heeze wonen. Bij straatmuziek, straattheater 
en het folklorefestival zijn de bezoekers gelijkmatig verdeeld over de afstanden tot Heeze. 
>I< Meer dan 75 % van de mensen, die uit de buurt van Heeze komen, hebben de posters 
gezien. Terwijl van de mensen, die verder dan 10 km. van Heeze wonen 33 % door middel 
van posters over de Brabantse Dag is geinformeerd. Dit verband staat weergegeven in de 
onderstaande tabel 4.5. 

tabel45 

kIn. van Heeze 
Posters 0-10 11-2526-50 >50 

blanco 1 1 
ja 25 6 5 4 40 
nee 8 10 7 12 37 

33 16 13 16 78 

>I< Bezoekers van de leeftijdscategorie 16-45 zien relatief meer posters dan oudere mensen. 
* 90 % van de bezoekers uit de buurt van Heeze heeft iets over de Brabantse Dag in de 
krant gelezen. Als je verder van Heeze komt, neemt dit af tot ongeveer 50%. 
>I< Of men radioreclame heeft gehoord is niet afuankelijk van hoe ver men van Heeze 
woont. 
>I< Over het geheel heeft 13 % van de bezoekers geen reclame gezien. Van de bezoekers, die 
verder dan 50 km. van Heeze wonen heeft echter bijna 33 % geen reclame gezien. 
* Bezoekers, die een 9 of 10 hebben gegeven komen volgend jaar allemaal weer terug. 
>I< De mensen, die de activiteit concert/kerkzang bezocht hebben geven gemiddeld een 
hogere waardering(8,8) dan de andere bezoekers. Ook de mensen, die het folklorefestival, 
kasteel Heeze of de bourgondische avond bezocht hebben, geven een iets hogere waarde
ring voor de Brabantse Dag dan de mensen, die deze activiteiten niet bezocht hebben. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Inleiding 

Uit de resultaten en de verbanden tussen de verschillende vragen zijn een aantal conclusies 
te trekken. Deze zullen in de navolgende paragraaf worden weergegeven.ln paragraaf 5.3 
worden de aanbevelingen gedaan. 

5.2. Conclusies 

* De meeste bezoekers van de Brabantse Dag zijn van middelbare leeftijd 

* 63 % van de bezoekers die verder dan 50 km van Heeze wonen, heeft geen band met 
Heeze. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze mensen aIleen voor de Brabantse Dag 
komen! 

* Veel mensen keren jaarlijks naar de Brabantse Dag terug. De Brabantse dag heeft dus 
zeer trouwe bezoekers. 

* Mensen met een bredere cultuurhistorische interesse zijn eerder geneigd naar de Brabant
se Dag te gaan vanwege het cultuurhistorische aspect van het festival. 

* De duur van de optocht is van invloed op het feit of men volgend jaar terugkomt. Een 
dee! van de bezoekers die te optocht afgelopen jaar te lang yond, komt volgend jaar niet 
meer. 

* De kunstmarkt is door veel ondervraagden bezocht. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te 
maken met het feit dat de kunstmarkt op zondag plaatsvindt en de mensen voor of na de 
optocht de kunstmarkt zijn gaan bekijken. Dit geldt ook voor de straatmuziek en het 
straattheater. 

* Bij het folklorefestival zijn de bezoekers gelijkmatig verdeeld over de afstand tot Heeze. 
Het folklorefestival vindt echter op zaterdag plaats. De mensen komen dus speciaal voor 
het folklorefestival naar Heeze. 

* De bezoekers die dichter bij Heeze wonen zien meer posters dan de bezoekers die verder 
van Heeze wonen. 

* Jonge mensen zien meer posters dan oudere mensen. 

* Mensen dichtbij Heeze zien vaker iets in de krant dan mens en verder van Heeze. 

* Aangezien het horen van reclame op de radio niet afuankelijk is van het aantal kilometers 
dat men van Heeze woont, kan men deze gebruiken om mensen die verder van Heeze 
wonen aan te trekken. 
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* Adverteren in tijdschriften wordt erg weinig gezien. Het is dus maar de vraag of het de 
kosten/moeite waard is om in tijdschriften te adverteren. 

* Hoe verder de bezoeker van Heeze woo nt, hoe minder reclame hij ziet. 

* Het idee dat de bezoekers voornamelijk door vrienden, familie en kennissen over de 
Brabantse Dag gelnformeerd worden is niet juist. Het is in ieder geval niet uit de enquete 
gebleken. De meeste mensen gaven de publiciteit als voornaamste aanleiding om naar de 
Brabantse dag te komen. 

* Welke publiciteitsvorm is nu het beste om een goed beeld van de Brabantse Dag te 
krijgen. Van goed naar slecht zijn dit: 
1) televisie 
2) krant 
3) posters 
4) radio 
5) tijdschrift 
Hierbij moeten echter weI enige kanttekeningen worden gemaakt: 
- Via de televisie zijn maar weinig bezoekers gelnformeerd, maar al deze mensen hebben 
een goed beeld gekregen van de Brabantse Dag. 
- De onderlinge verschillen zijn niet erg groot. 
- Posters en kranten worden het meest gezien. 

* De reacties op het programmaboekje zijn erg positief. 

* BepaaJde activiteiten ( concertzang, folklorefestival, Bourgondische avond, kasteel 
Heeze) worden zodanig gewaardeerd dat dit leidt tot een hoger gemiddeld cijfer voor de 
Brabantse Dag. 

Vit de resultaten en de conclusies kunnen de onderzoeksdeelvragen worden beantwoord. 
Deze zullen in dezelfde volgorde als de onderzoeksdeelvragen worden weergegeven. 
Deze onderzoeksdeelvragen zijn te vinden in paragraaf 2.4. op bIz. 2. 

1) De bezoekers van de Brabantste Dag zijn in het algemeen erg positief over de activitei
ten. Er worden weI opmerkingen en verbeteringen aangegeven door de bezoekers, deze 
kunnen dan ook zeer serieus genomen worden, juist omdat de mensen zo positief zijn. 

2) De mensen die de Brabantse Dag bezoeken zijn voornamelijk mensen van middelbare 
Ieeftijd. Deze mensen zijn bovendien ook nog trouwe bezoekers. De bezoekers hebben een 
zeer brede cultuurhistorische interesse. Het zijn niet aIleen mensen uit de buurt van Heeze, 
maar ook mensen van ver buiten Heeze die door de Brabantse Dag worden aangetrokken. 
De motivatie om naar de Brabantse Dag te komen is het cuItuurhistorische aspect en een 
dagje uit. 

3) De bezoekers verwachten met name het cultuurhistorisch aspect terug te vinden als ze de 
Brabantse Dag bezoeken en/of ze verwachten een gezellig dagje uit. Aangezien veel 
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bezoekers de Brabantse Dag de naam "cultuurhistorisch festival" toeschrijven en de 
gemiddelde waardering erg hoog is, wordt aan deze verwachtingen voldaan. 

4) Grote veranderingen in het programma zijn niet nodig. Enkele aanpassingen zijn weI 
gewenst. De voornaamste zijn: 
-Bij de kunstmarkt zijn meer soorten kunst en meer standplaatsen aan te bevelen. 
-Bij de optocht moeten "gaten" worden voorkomen. 
-Er moet duidelijkheid bestaan over de openingstijden van kasteel Heeze. 

5) De publiciteit is al zeer effectief, maar kan waarschijnlijk nog effectiever. 53 % heeft 
kennisgenomen van de Brabantse Dag door middel van publiciteit. 64 % kreeg door deze 
reclame een goed beeld van de Brabantse Dag. Voor aanbevelingen hoe de reclame nog 
beter kan wordt verwezen naar de aanbevelingen in paragraaf 5.3. 

5.3. Aanbevelingen 

Er voigt nu een opsomming van de belangerijkste aanbevelingen, die voortkomen uit de 
resultaten, kruistabellen en conclusies. In bijlage 4 op bIz. 42 staan de opmerkingen van de 
bezoekers bij de vragen. Deze kunnen ook gezien worden als aanbevelingen. 

1) Het bleek, dat er ook veel mensen komen, die verder van Heeze wonen, terwijl daar 
relatief minder publiciteit is. Als op een grotere afstand van Beeze meer reclame 
gemaakt zou worden, zouden meer mensen van verder weg aangetrokken kunnen worden. 
2) Aangezien ren van de doelstellingen van de Brabantse Dag is een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken en er uit de enquete blijkt dat met name mensen van middelbare leeftijd 
de Brabantse Dag bezoeken, zouden er meer jonge bezoekers aangetrokken moeten worden. 
Dit kan het beste via posterreclame, omdat posters bij jonge mensen het meeste opvallen. 
3) Radioreclame is niet afhankeIijk van het aantal kilometers dat men van Heeze woont. 
Deze kan dus gebruikt worden om mensen verder van Heeze aan te trekken. 
4) Vanuit de in punt 2 gegeven doelstelling zou het een goed idee zijn om meer reclame in 
theater en musea te maken, om de bezoekers hiervan aan te trekken, omdat er een 
duidelijk verband bleek te zijn tussen culturele interesse en het aangetroken worden door 
het cultuurhistorische aspect van de Brabantse Dag. 
5) U it de conclusies bleek dat er een minder goed beeld van de Brabantse Dag gegeven 
werd door posters dan door televisie. Misschien is het een goed idee om, zeker nu met de 
opkomst van de regionale televisiestations, mensen een duideIijker beeld proberen te geven 
via de televisie. 
6) Toch nog 27% van de mensen, die met de auto kwamen, bleken parkeerproblemen te 
hebben. MogeUjke oplossingen hiervoor zouden zijn; 
a) meer parkeerterreinen 
b) het openbaar vervoer stimuleren 
c) het fietsgebruik stimuleren 
ad a) Weilanden en stukken braakliggend land zouden eventueel ook als parkeerterrein 
kunnen worden gebruikt. Tevens kunnen er mensen bij elk terrein worden ingezet, die een 
totaaloverzicht houden m.b.t. de plekken vrij zijn en de autobestuurders naar deze plekken 
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verwijzen. 
ad b) Afspraken met de NS en de busdiensten zouden voor 'een goedkope' rit naar de 
Brabantse Dag kunnen zorgen. Een 'railidee' naar de Brabantse Dag misschien .. ?! 
ad c) Mensen die binnen een straal van 15 km. wonen kunnen best op de fiets naar de 
Brabantse Dag komen. Reclame maken, dat bijvoorbeeld fietsen gratis gestald zouden 
worden in een bewaakte fietsenstalling zou het gebruik van de fiets kunnen stimuleren en er 
dus voor kunnen zorgen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. 
7) Zoals verwacht bleken er inderdaad aardig wat klachten te zjjn over de gaten in de 
optocht. 
De irritatie, die deze gaten opwekten, hebben tot gevolg dat mensen niet meer terug willen 
terugkomen. (Het gaat hier dus om 30% van de geirriteerde mensen, wat een hoog 
percentage is!). Dit probleem kan aangepakt worden door goed met de wagenbouwers te 
overleggen. Indien deze het ermee eens zijn dat het gatenprobleem in de optocht aangepakt 
moet worden, kunnen er misschien in over leg afspraken gemaakt worden, over eventuele 
maatregelen als er te laat vertrokken wordt of men stilstaat in de optocht. Het is belangrijk 
dat dit in overleg gebeurt, omdat maatregelen weerstand van de wagenbouwers kunnen 
opwekken. Het is van belang dat de wagenbouwers de noodzaak van deze maatregelen 
inzien voor een goede wederzijdse verhouding. Eventuele maatregelen zouden dan kunnen 
zijn: -Diskwalificatie 

-Vermindering van prijzengeld. 
8) De kunstmarkt is door vrijwel aIle geenqueteerde mensen bezocht. 27 % yond dat er iets 
aan de kunstmarkt veranderd moest worden. Met name meer kunst, meer standplaatsen en 
goedkopere kunst zouden kunnen leiden tot een verbetering van de kunstmarkt. Ongeveer 
15 % van de bezoekers heeft zelf een verbetering bedacht, deze zijn te vinden in bijlage 4 . 
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Bijlage 1 
Nummering varia belen 

De variabelen hebben we op onderstaande manier genummerd. Deze nummers komen overeen 
met de nummers van de vragen in de enquete. 

l=geslacht 
2=leeftijd 
3=km van Heeze 
4=bezoekfrequentie 
5=kennisname 
6a=alIeen 
6b=met familie 
6c=met vrienden 
6d=met partner 
6e=met een vereniging 
7=met kinderen 
8=motivatie 
9=band met Heeze 
10= optocht bezocht 
11 =variatie optocht 
12=originaliteit 
13=verzorging/afwerking groepen 
14=duur optocht 
15=prijs optocht 
16=kijken naar optocht 
17=kindermiddag bezocht 
18=medewerkers kindermiddag 
19=activiteiten kinderen 
20=wachten voor activiteit 
22=bezoek kunstmarkt 
23=opzet kunstmarkt 
24=veranderingen kunstmarkt 
25 a=concertlkerkzang bezocht 
25b=mening over concertlkerkzang 
25c=straatmuzieklstraattheater bezocht 
25d=mening over straatmuziekl straattheater 
25e=1 v.d. fo1k1orefestiv. bezocht 
25f=mening over fo1k1orefestivals 
25g=kasteel Heeze bezocht 
25h=mening over kasteel Heeze 
25i=Bourgondische avond bezocht 
25j=mening over Bourgondische avond 
25k=muziekavond bezocht 
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251=mening over muziekavond 
26a=posters 
26b=radio 
26c=televisie 
26d=krant 
26e=tijdschrift 
26f=geen enkele vorm van reclame 
27=beeld rec1ame 
28=programmaboekje gekocht/gekregen 
29=programmaboekje gelezen 
30=informatie in boekje 
31 =inhoud boekje 
32=cult.programma's 
33=museumbezoek 
34=theaterbezoek 
35=festivalbezoek 
36=parkeerproblemen 
37=cult. hist. festival 
38=mening over thema 
39=a1gemene indruk 
40=volgend jaar bezoek 



Bijlage 2 
Introduktiebrief, invulinstructie en enquete 

Introduktiebrief 

Eindhoven, 11 december 1996 

Geachte bezoeker van de Brabantse Dag, 

De Brabantse dag is een festival dat al 39 keer in Heeze is georganiseerd. Elk jaar is het 
fantastisch om te zien dat zoveel bezoekers naar dit gezellige festival komen. De organisatie 
van de Brabantse Dag zou echter graag willen weten wat u nu eigenlijk van de Brabantse Dag 
vindt. Daarom hebben zij ons ingeschakeld. Wij zijn bedrijfskundestudenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven en voeren deze opdracht uit in samenwerking met IIDe Bedrijfskunde
winkel", een adviesbureau van de Technische Universiteit. 

U heeft na uw bezoek aan de Brabantse Dag 1996 een antwoordkaart teruggestuurd waarmee 
u te kennen heeft gegeven aan een enquete over de Brabantse Dag te willen meewerken. Deze 
enquete zal gebruikt worden om de meningen en veIWachtingen van de bezoeker te inventari
seren en voor eventuele verbeteringen ofveranderingen van activiteiten. 

De tijd die we van u vragen om de enquete in te vullen is gering, zotn 10 it 15 minuten. De 
enquete is volstrekt anoniem. Voor het terugzenden kunt u de bijgesloten portvrije antwoord
enveloppe gebruiken. U hoeft dus geen postzegel te plakken. Wilt u zo vriendelijk zijn de 
enquete voor 21 december terug te sturen. Indien u vragen heeft of een nadere toelichting 
wenst, kunt u zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel (tel. nr: 040-2473415). Bij voorbaat 
danken wij u voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Noortje Braat 
Jessica Manning 
Vera Heijckers 

Bijlagen: -invulinstructie 
-enquete 
-portvrije envelop 
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Invulinstructie 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende antwoordmogelijkheden. 
Voor zo'n antwoordmogelijkheid staat een cijfer. We verzoeken u bij het beantwoorden van de 
vragen telkens het cijfer te omcirkelen dat direct voor het antwoord staat dat op u van 
toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld in 1996 naar de Brabantse Dag bent geweest, beantwoordt u de 
onderstaande vraag aIs voIgt. 

Bent u in 1996 naar de Brabantse Dag geweest? 

CD ja 
2. nee 

Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie daarvoor wordt 
bij de vragen zelf gegeven. Ook moet u soms vragen overslaan die niet op u van toepassing 
zijn. Dit staat dan tussen de vragen venneld. Lees daarom de vragen en de bijbehorende 
instructie nauwkeurig. 

Veel succes met het invullen van de enquete. 
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Enquete bezoekers Brabantse Dag 

Enkele algemene gegeyens 

Omdat de enquete anoniem wordt afgenomen en wij toch graag een aanta! algemene gegevens 
willen weten, vragen wij u de onderstaande vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. 

1. Wat is uw geslacht? 
1. man 
2. vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? 
1. 0-15 
2. 16-30 
3.31-45 
4.46-65 
5. Ouder dan 65 

3. Hoe ver woont u van Heeze vandaan? 
1. 0-10 km 
2.11-25 km 
3.26-50 km 
4. ~ 51 km 

4. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 5 jaar een bezoek gebracht aan de Brabantse Dag? 
1. 1 keer 
2.2 of3 keer 
3.4 of5 keer 

s. Op welke wijze heeft u kennis genomen van de Brabantse Dag? 
1. vriendenJkennissenJfamilie 
2. publiciteit 
3. uitnodiging 

6. Met wie bent u naar de Brabantse Dag gekomen? 
(U kunt hier meerdere antwoorden omcirkelen) 

1. aIleen 
2.familie 
3. vrienden 
4. partner 
5. vereniging 

7. Bent u met kinderen (0 tim 12 jaar) naar de Brabantse Dag geweest? 
1. ja 
2. nee 
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8. Wat was uw motivatie om de Brabantse Dag te bezoeken? 
1. het cuhuurhistorische aspect 
2. uitgenodigd 
3. een dagje uit 
4. verenigingsuitje 

9. Beeft u een band met Beeze? 
1. nee 
2. ja, ik woon er 
3. ja, vriendenJfamilie van mij wonen er 
4. ja, want ........................................................................................................... .. 

De actiyiteiten 

De optocht 

Op zondag is er de cultuurhistorische optocht. Dit is de meest bezochte activiteit van de 
Brabantse Dag. Met onderstaande vragen willen we te weten komen wat de bezoekers vinden 
van deze optocht. 

10. Beeft u de optocht bezocht? 
1. ja 
2. nee 

Indien u vraag 10 met nee heeft beantwoord, kunt u doorgaan met vraag 17 

11. Wat vond u van de variatie/afwisseling in de optocht? 
1. goed 
2. redelijk 
3. matig 
4. slecht 

12. Wat vond u van de originaliteit van de deelnemers in de optocht? 
1. goed 
2. redelijk 
3. matig 
4. slecht 

13. Wat vond u van de verzorging en de afwerking van de groepen en de wagens? 
1. goed 
2. redelijk 
3. matig 
4. slecht 
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14. Wat vond u van de duur van de optocht? 
1. te kort 
2. welgoed 
3. te lang 

15. Wat vindt u een redeUjke prijs voor de optocht? 
1. f 5,00 
2. f 7,50 
3. f 8,50 
4. f 10,00 

16. Boe heeft u naar de optocht gekeken? 
1. Ik heb langs de kant gestaan. 
2. Ik heb op een tribune gezeten. 
3. Ik heb langs de route gewandeld. 

De kindermiddag 

Op de zaterdag voor de optocht wordt er tradition eel een kindermiddag georganiseerd, vooral 
voor de kinderen uit Heeze. Er wordt dan getimmerd, geschilderd, gedanst, gezongen, brood 
gebakken enz. 

17. Beeft u de kindermiddag bezocht? 
1. ja 
2. nee 

Indien u vraag 17 met nee hebt beantwoord, kunt u doorgaan met vraag 22. 

18. Boe gingen de medewerkers van de kindermiddag met de kinderen om? 
1. op een leuke manier 
2. met zo leuk, want .................................................................................................. . 

19. Was er genoeg te doen voor de kinderen? 
1. ja 
2 nee, want ............................................................................................................ . 

20. Moesten de kinderen lang wachten voor een activiteit? 
1. nee, helemaal met 
2. eventjes 
3. ja, tamelijk lang 

24 



Jtf:D~I!:S~lJ':.D~ Brabantse Dag 
---------------------------------------------------------

21. Heeft u nog suggesties of opmerkingen met betrekking tot de verbetering van het 
programma van de kindermiddag? 

De kunstmarkt 

Op de kunstmarkt vindt u zorgvuldig geselecteerde kunst om naar te kijken en om te kopen. 
Tegen alleszins redelijke prijzen kunt u schilderijen, grafiek, textiel, glas en keramiek kopen. 

22. Heeft u de kunstmarkt bezocht? 
Lja 
2. nee 

Indien u vraag 22 met nee heeft beantwoord, kunt u doorgaan met vraag 25. 

23. Bent u tevreden over de opzet van de kunstmarkt? 
1. ja 
2. nee 

24. Welke van de volgende veranderingen zouden kunnen leiden tot een betere kunst 
markt? 

1. op een andere plaats in Heeze houden 
2. meer soorten kunst 
3. meer standplaatsen 
4. anders,namelijk ........................................................................................... . 

Overige activiteiten 

Naast de optocht, kindermiddag en de kunstmarkt worden er tijdens de Brabantse Dag nog 
meer activiteiten georganiseerd. We hebben deze activiteiten in groepen verdeeld, die op de 
volgende bladzijde staan vermeld. U kunt per groep vermeiden of u er weI of niet bent 
geweest. Tevens kunt u erachter vermeiden wat u ervan yond door het getal te omcirkelen dat 
het beste bij uw mening past. Als u een activiteit niet heeft bezocht, hoeft u natuurlijk niet te 
vermeiden wat u ervan yond. 
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25. Welke activiteiten heeft u bezocht en wat vond u ervan? 

Ja nee leuk. redelijk Diet leuk 

concert/kerkzang 1= 2 1 2 3 

straatLnU2ieklstraatdleater 1 2 1 2 3 

1 v.d. folklorefestivals 1 2 1 2 3 

kastee1 Heeze 1 2 1 2 3 

I~ou<gondfficheavond 1 2 1 2 3 

muziekavond (Hooizolder) 1 2 1 2 3 

Publiciteit 

De Brabantse Dag komt op verschillende manieren in de publiciteit. Dit gebeurt o.a. door 
posters en reclame op radio en tv. 
Graag willen we weten door wat voor publiciteit u op de hoogte bent gebracht en welke 
indruk u door middel van die publiciteit gekregen hebt van de Brabantse Dag. 

26. Welke vormen van publiciteit hebben u over de Brabantse Dag geinformeerd? 
(U kunt hierbij meerdere antwoorden omcirkelen) 

1. posters 
2. radio 
3. televisie 
4. krant 
5. tijdschrift 
6. geen enkele vorm van reclame 

Indien u bij vraag 26 nummer 6 (geen enkele vorm van reclame) heeft omcirkeld kunt u 
doorgaan met vraag 28. 

27. Kreeg u door de reclame een juist beeld van de Brabantse Dag? 
1. ja 
2. nee 

Programmaboekje 

Tijdens de Brabantse Dag is een programmaboekje te koop (de inwoners van Heeze hebben 
dit gratis thuis ontvangen). Hierin staat het programma vermeld en een toelichting op de 
belangrijkste activiteiten. 
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28. Heeft u het programmaboekje gekochtlgekregen? 
1. ja 
2. nee 

29. Heeft u het programmaboekje gelezen? 
1. ja 
2. nee 

Indien u op vraag 29 nee beeft geantwoord kunt u doorgaan met vraag 32. 

30. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die in het boekje staat? 
1. te veel 
2.goed 
3. teweinig 

31. Vindt u de inhoud van het boekje overzichtelijk? 
1. ja 
2. nee 

Culturele belangstelling 

Om een beeld te krijgen van onze bezoekers zul1en we nu enkele vragen over uw vrijetijdsbe
steding stellen. 

32. Kijkt u wei eens naar culturele programma's op televisie? 
1. ja 
2. nee 

33. Hoe vaak bezoekt u per jaar gemiddeld een museum? 
1. 0 of 1 keer per jaar 
2. 2 of 3 keer per jaar 
3. 4 of 5 keer per jaar 
4.6 ofmeer keer per jaar 

34. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld per jaar een theater? 
1. 0 of 1 keer per jaar 
2. 2 of 3 keer per jaar 
3. 4 of 5 keer per jaar 
4.6 ofmeer keer per jaar 

35. Hoe vaak gaat u per jaar naar een vergelijkbaar festival als de Brabantse Dag? 
1. 0 of 1 keer per jaar 
2. 2 of 3 keer per jaar 
3. 4 of 5 keer per jaar 
4.6ofmeerkeerperjaar 
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Totale indruk 

36. Had u problem en met het vinden van een parkeerplaats voor uwauto? 
1. Ik ben niet met de auto gekomen. 
2. Ja, het kostte moeite. 
3. Nee, het kostte geen moeite. 

37. Zou u de Brabantse Bag de naam 'cultuurhistorisch festival' toeschrijven? 
1. Ja, het festival heeft een duidelijke cultuurhistorische inslag 
2. Nee, van het cultuurhistorische is weinig terug te vinden. 

38. In welke mate vond u dat het tbema 'Brabant in de steigers' in de verschillende 
activiteiten tot uitdrukking kwam? 

L goed 
2. redelijk 
3. slecht 

39. Wat is uw algemene indruk van de Brabantse Bag? 
Waardeer dit op een schaal van 1 tot 10 met 10 als boogste waardering. Omcirkel bet 
juiste cijfer. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Bent u van plan volgend jaar weer naar de Brabantse Dag te komen? 
1. ja 
2. nee 

41. A1s u nog verdere opmerkingen/suggesties voor verbeteringen of veranderingen voor 
de Brabantse Dag beeft, zouden wij deze graag van u vernemen. 

Wij danken u voor uw medewerking en tot ziens op de Brabantse Dag. 
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Bijlage 2 
Freq ~entieta bellen 

Bij iedere vraag uit de enquete wordt de frequentietabel met aantallen, percentages en 
histogrammen gegeven, zodat duidelijk te zien is hoe de antwoorden van de ondervraagde 
mensen verdeeld zijn over de verschillende antwoordcategorieen. Het kwam voor dat 
mensen een vraag niet beantwoordden, of dat een vraag niet op hen van toepassing was, 
dit is terug te vinden onder de categorie 'blanco' . 

Enkele algemene gegevens, 

1. Wat is uw geslacht? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 1 

gesLacht I # 

blanco I 0 
m:m I ~o 

vrou\\' I 3g 

towl 78 

2. Wat is uw leeftijd? 

FREQL'ENTIETABEL VRAAG ~ 

leeftijd I 11 

blanc" I 0 
u-15 I 1 

16-30 I 8, 

31-l5 I ~4 

46-65 I 35 

>65 I to 

tot:l.ll 78 

% 

0 
51 
~9 

100 

% 

0 
1 

10 
31 
.+5 
13 

100 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Hi::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HH:::::: 

i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

3. Hoe ver woont u van Heeze vandaan? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 3 

kin. van Heezc histogram 

blanco I 0 o :::,::::::::,,:::,,:,::m:mm::::::::::::::::m:::,m::::::::::::::::::m:::::mi:::::m::::::::,::::::::::im 
0-10 I 33 .. 2 m,mmi:::i::::1::::::::,lm:::llmmmm,::1:",:::,,::mm 

11-25 I 16 21 mmlimmmm"mimi,i"mmii:::l:::1::::::,:::::mmmm:l::,::::,::::,::m: 
26-50 I 13 11 ,::ilil,,:::i:::,m:::,mlmmilml:mmmmm::::,::,mimmli!!ll,:::::mmm:::::: 

>50 I 16 

totrull I 78 100 

4. Hoe vaak heeft u in de afgelopen vijf jaar een bezoek gebracht aan de Brabantse Dag? 

FREQUENTIETABEL VRAAG .. 

blanco 
1 kecr 
2 of 3 k¢er 
4- of 5 kecr 

I # 

I 1 
I 19 

I 20 
I 38 

78 

24-
26 

100 

histogram 

in::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::: 
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5. Op welke wijze heeft u kennis genomen van de Brabantse Dag? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

kennisname I /I % 

bl:mco I 0 0 
vrtendenlkennissenlfamilie I 33 42 
publiciteit I 41 53 
uimooiging I 4 5 

tOClal 78 100 

6. Bent u alleen naar de Brabantse Dag gekomen? 
FREQUENTIETABEL VRAAG 6 

.ill""n I /I % 

bbnco I 0 0 
ja I ! 3 
nee I 76 97 

too>aI 78 100 

7. Bent u met familie naar de Brabantse Dag gekomen? 

FREQUENTIET ABEL VRAAG i 

familie I /I % histogram 

bl:mco I 0 0 
ja I 37 47 

nee I ~l 53 .. 4 .... • .............................. * ......................... ~.~ .. ,,' ..... .. ..................................... ~ ................................. .. .. 

towl 78 100 

~. Bent u met vrienden naar de Brabantse Dag gekomen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

vrienden I /I % histogram 

bl:mco I 0 0 

ja I ~8 36 

nee I 50 64 

::mmm:::mmm::m:!!!:;:m;;:::;;ii;iiiimi;mi;;iiiiiiim~i~im;;;iiii;i;;;i;iiiii;;;;iii;;;imiiiiii 
:::;!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

tomal 78 100 

9. Bent u met uw partner naar de Brabantse Dag gekomen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

parmer I II 

bl:mco I 0 
ja I 43 
nee I 35 

tOtaal 78 

% 

0 
SS 
45 

100 

I . histogram 

...................................................................................................................................... 
:::::::::::;;::::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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10. Bent U, omdat U lid bent van een vereniging, naar de Brabantse Dag gekomen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

vereniging I II 

blnnco I 0 
ja I I 
nee I 17 

tOlrulI 78 

% 

0 
I 
9\l 

100 

histogrnm 

:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::EE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::!!::::: 

11. Bent U met kinderen naar de Brabantse Dag geweest? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 11 

met kinderen I II % histogram 

blnnco I :I 4 

ja I "~ 31 
nee I 51 65 

loraal 78 100 

12. Wat was uw motivatie om de Brabantse Dag te bezoeken? 

FREQUENTIETABEL VRAAG I~ 

morivatie I /I % 

blnnco Z 3 
h~t cullUUrhist. :\SpeC! 38 49 

uitgenodigd 3 4 

.en dagjo uit 35 .15 
verenigingsuitje 0 0 

fOOlal 78 100 

13. Heeft u een band met Heeze? 

FREQUENTIETABEL VRAAO 13 

band met Heeze I /I % 

blnnco I :I 4 

nee I 34 44 

ja. ik woon or I 22 28 
ja. vriendenlfam. wonen er I 10 13 
ja.WWlt ........ I <) 12 

loraal 78 100 

histogram 

histogram 

.iilmmilmiiilmmii!iiiiilliimmliliilililmmilil:::ililillil:llliiiiiiimmiiiiililiililimilliilii 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E5::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

_i:::i:::iiimmiiiiiiimmmiiimmm!!l!!!miimmm!limm!i!!miil!l!!!!mmml!!mil 
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De activiteiten. 

De optocht. 

14. Heeft u de optocht bezocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAO 14 

Oplocht bezach! i II % 

blanco 2 3 
ja 14 95 

nee 2 3 

totaal 18 100 

histogram 

.55mmlimmmll:mmiliimm51m55mmll:::immmmilimmmi:::lllmml!lilimi!!ii;;;;;;;; 

.1:515mmllml!!!ii!illliili:::lll!m!!!'!!!lmlmmmlllmmmmi:::l:::iilmllmm!!mmmmlll 

15. Wat vond u van de variatieiafwisseling in de optocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAO 15 

varialie oploc!u I /I 

blanco I .. 
g....u I 59 
redelijk I 14 
tnatig I 1 
.Iecht I 0 

roual 78 

% 

s 
76 
18 

1 
0 

100 

histogram 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::is:::::::::::::::::::::::::!::::::: 
iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ei::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E::::::::::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

16. Wat vond u van de originaiiteit van de deelnemers in de optocht? 

FREQIJENTIETABEL VRAAG 16 

originalileil I /I % 

blanco I 4 5 
g....u I (j.l. 82 
redelijk I 10 13 
m.:llig I 0 0 
stech! I 0 0 

totaai 78 100 

17. Wat vond u van de verzorging en de afwerking van de groepen en de wagens? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17 

verzorginglafweri;ing I /I 

blanco I 4 

goed I 61 
redelijk I 7 
!!lAng I 0 
stecht I 0 

totaal 78 

9£ 

5 
86 
9 
0 
0 

100 

histogram 

_Em:Emmilliil:::::::lllill::lm1mmml:::i:immlmi:ililmmmlmmml!lililii~iim;;;ii;;;i 

_imiiilimiiimmmimmmllllli:l!iimmllillmmlmillmmmlmmilmmmi1mili:::m 
:::::::::::::::::::::::::::::::£:::::5::::::::::::::::::::::::5:5:5::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5:5:::::::5i::: 
::::::::55!:5::::::::::::::::::::::::5::5555::55:::::::::::::::::555:5555:::5::5::::!:5::::::::::5::555:5:555555:555:::: 

18. Wat vond u van de duur van de optocht'! 
FREQUENTIETABEL VRAAO 18 

duur oplochl I /I 

blanco I 3 
te kurt i 2 
welg....u I 49 
to lang I 24 

!OOlai 78 

% 

" 3 
63 
31 

100 

histogram 

.il1llililil:::immmiiEll!EiEllim!iillllill:::immillil:illiilili!lililil:iilliliimiiil!::!liiilll1:lili! 

.mlml:llliiimlmllimmimmiillmillimmilillllillllllllilililimmmlmmmm!il!lmmm!: 
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19. Wat vind u een redelijke prijs voor de optocht? 

FREQU8NTIETA88L VRAAG 19 

prijs optOCbt f /I 

blanco f 2 
n.5,OO f 17 
fl. 7,50 I 46 
fl. 8,50 f 9 
n. 10,00 I 4-

to!aaI 78 

% 

22 
59 

12 
S 

100 

histogram 

.!i!i!mmm!mm!!mm!mm!!!!!!mmmm!!!!!m!m!!!!!!!!ll!ll!mmmm!!!!mm!!!!!!!!!!!:!: 
:u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iH::::::::::::::::::::::::::::::: 

ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
_!!ll!!!mm!!mmllmm!!l!!!!m!!!:::!!!l!!!!!lmmmm!mm!!ll!!!!!!l!mmlm!m!:::!!! 
_l!m!ll!llmmm!!!m!mmmm!!i:l::m:!i!!!!l!!!!!!!!!!!!!mm!!H!H!::m!!!mm!:m!:::mm 

20. Hoe heeft u naar de optocht gekeken? 

fREQUENTIETAS8L VRAAG ::0 

Idjken oplochl I /I % histogr:lllJ 

blanco I 3 4-

Iangs i<.anl gestaan I 53 68 
op tribune gezeten I 15 19 
Iangs roule gewandeld I 7 9 

lo<aai 78 100 

De kindermiddag. 

21. Heeft u de kindermiddag bezocht? 

FREQU8NTIETABEL VRAAG 21 

Idndenniddag bezocbl I II 

blanco 2 
ja 8 
nee 68 

to!aaI 78 

% 

3 
10 
87 

100 

.:!!:::!!!!!!!:::!!!!l!!m!lii!mm!!mlmm!!!!!!mmmmmm!!!!!l!l!!!!!!!!mm!!lii!!!:mmm!:: 
_m!m!mm!!!!1!!!!!mm!!m!mm::!!!!!mlm!!!mm!!ii!!!mm!!!!!!:!:mmmm:!ll!m .................... ~. .... " .................. . ........................ 

22. Hoe gingen de medewerkers van de kindermiddag met de kinderen om? 

FREQUENTIETASEL VRAAG 22 

modow.rlcers Idndermid. I /I % 

blanco I 70 90 
up eon I.uke manicr I l! 10 
niet zo leuk, WantH'" I 0 0 

_I 78 100 
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23. Was er genoeg te doen voor de kinderen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG :!3 

activir.ilea !timleren I # % 

blanco I 70 90 
ja I 8 to _i:::immmimmmi:::i:::iii:i:ii::mmmmim:::mm:::miii:i:ii:mmmmmmll:::ll 
nee, want .. ~. I 0 0 ii::::::::::::::::::;::::::::::::::::::!!:::::::::::::ii::::!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::: 

tOOlal 78 100 

24. Moesten de kinderen lang wachten voor een activiteit? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 24 

wachten kinderen I /I % histogrom 

blanco I 70 90 
n"". hel~=1 ruet I z 3 
~enrj<:s I 3 .. 
ja. tamelijk lang I 3 4 

rotaaJ 78 100 

De trunstmarkt. 

25. Heeft u de kunstmarkt bezocht? 

FREQIJENTIETABEL VRAAO 25 

bao.:k kunstmarkt I # % hislogrom 

blanco I 3 .. 
ja I 68 fr7 
nee I 7 9 _l:::lmll:mml:i!ll:::::::l:l:::ll:::il:l:::::::::mlml:ml:::::l::::::::::ll:l:liiii:mml::::Jlm 

tOOlal 78 100 

26. Bent u tevreden over de opzet van de kunstmarkt? 

FREQl'ENTlETABEL VRAAO 26 

opzet !runsl1nadil I # 

blanco 9 
ja 48 
nee 21 

tolAal 78 

% 

12 
62 
27 

100 

histogmm 

_illlililill::llllllmli:llmmmlillllllllllllllllimlmmlliillmmlllll:llilllllliil:l::llllliil 
i::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::!!:::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::: 

27. Welke van de volgende veranderingen zou kunnen leiden tot een verbetering van de 
kunstmarkt? 

FREQUENTlHTABEL VRAAO 27 

ver::u!dering !runsnnarkl I /I 

blanc" I 23 
op «:II <lIldere pl:lars I 3 
m""r SOOrten !runst I 25 
meer standpl:latsen I 16 
anders, namelijk ....... I 11 

totaal 78 

% 

29 .. 
32 
21 
14 

100 

bistogr:un 

.!!!!!l:::l!mm!m!!!!l!mm!l!liii!!mmmmm!!!!!!l:::!l!l!liiill!lmlml!ll!!l!l!!!!!!!!l!llil!!l!!! 
:ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::::::~:;::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Qveri~ activiteiten. 

28. Heeft u een concertlkerkzang bezocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 28 

coocertlkerkzang bezocht I II 

blAnco 25 
ja 5 
nee 48 

Iomal 78 

9It 

32 
6 
62 

100 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

•
_iiIIIIll.l:!l.:::::IIIl!i:III!i!l .. !m.!lH.l:::.lml .. ::!:.ml.l:::.m!.ml.!:m.:::!!mll:::!!ll:l!lmll!mlml!ll!:::lmmm 

iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

29. Wat yond u van de concertlkerkzang? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 29 

mening coocertlkerk:z:ing I /I 

blAnco 73 
leu!< I 2 
redelijk I 2 
niet leu!< I I 

10=1 78 

% 

94 

3 
3 

100 

hisrogt:llll 

.lmmmmmlll!!!l!lli!lll:::llmmlmlllllllllillmmlilimmmlll!llml:mll:llml::mll::::::::: 

.!ml::::ll:l:l:ll!!!!mmlmlmll!H!lmmmmmlmmmmmmlmlm!:l::!!:mlm:::l:::::::::::l 

30. Heeft u een straattheater of straatmuziek bezocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 30 

stro.atmUZIrheater beza<:hl I II % hislogr:llll 

blAnco 13 17 
ja 39 SO 
nee 26 33 

10=1 78 tOO 

31. Wat vond u van het straattheaterlstraatmuziek? 
FREQUENTIETABEL VRAAG 31 

mening st=tmuzlSlro.atth 

blAnco 
leu!< 
redelijk 
niel leu!< 

I /I 

I 39 
I 33 

I 5 
I 1 

78 

42 
6 

100 

hisrogr.lm 

......................................... a ............................ . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Hi:::::::: 

_"mm"millil:mm::mm:mml,l::::lmllml!li::1:':::::::1::::lilllmm:mml:J:::::::;;:::::: 
::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

32. Heeft u een folklorefestival bezocht? 

FREQUENTIET ABEL VRAAG 32 

folklorefestiv. bezochl I # 

blanco 18 
ja 21 
nee 39 

10=1 78 

% 

23 
27 
50 

100 

hisrogr.lIU 

ii:::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::ii:::::::::::::::::::::::::::::: 
iii::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

35 



33. Wat yond u van het folkorefestival? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 33 

melling folklorefeslivals I # % 

blanco I 57 73 
leuk I 15 19 
redetijk I 6 II 
niet leuk I 0 0 

lot:lal 78 100 

34. Heeft u kasteel Heeze bezocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 34 

wteel Heeze bezochl I # % 

blanco I 18 Z3 
ja I 26 33 
nee I 34 44 

IOt:lal 78 100 

35. Wat yond u van kasteel Heeze? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 35 

mening wleel He""e I # % 

blanco I 53 68 
Iouk I 15 19 
redelijk I 6 8 
nlelleuk I " 5 

lot:lal 78 100 

bistogllUll 

............................................... 
;::::::::::::::::::::::::::::::: 

_:m::::::lmmlmmmmmmmmmm:::::ll:l:::mm::::::::::mmlilllm:mmillmmm: 
::!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 

hislogrnm 

;H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::: 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::iH:::::::::::::::: 

........................................ ....................................... ........................................ 
_::::::l:::l::i::lm:mmiim::::i:ii:::::::::::::::::lm:::::::::l:::::mmmm:iii::m:i:::1::::::: 
_l::::ll::;:mm:mmil!:!:ml:::::mmimmim!i::::ll::l!lmm!::::::::::::m:::::::::::::::::!:::: 

36. Heeft u de Bourgondische avond bezocht? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 36 

bourg. avond bezoch! I /I % histogram 

blanco ::!6 33 
ja 6 8 
nee 46 59 

!OtlaI 78 100 

37. Wat yond u van de Bourgondische avond? 

FREQUENTIETABEL VRAAO 37 

mening bourg. avood I /I 

blanco I 73 
leuk I :! 
redetijk I 3 
nillt leuk I 0 

tOirulI 78 

% 

94-
3 
4 

0 

100 

histogram 

.:::lmil::l:l:::!:l!!::mmmmmmm:::::s::::::::l::::::::::!!:iiil:!:::::i!i!:::!!ill!::::::::::l::::!!:: 

.!m:iii:imm!::::!::::::!:l::i:m::m:::lm!iii!::::::mm:mi!iii:!!!iilmm:!iil::mm::!ll!!::!:l:: 
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38. Heeft u de. muziekavond(Hooizolder) bezocht? 

FREQUENTIET ABEL VRAAG J8 

muzo booizoider bezoclll 1 /I % 

blanco 16 33 
ja 4 S _Uii!:::::ii:m:::illiliiiiimm!ll!i!!lmmm!!il!!!!lilli:::!!iii!!l!iiil!!:!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!! 
nee 48 62 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
rotaaI 78 100 

39. Wat yond u van de muziekavond{Hooizolder)? 

FREQUENTlETABEL VRAAG 39 

mening hooizolder I /I 

blanco 14 
I~uk 3 
redelijk I 

ni~t leuk 0 

tOtaal 78 

Publicitcit. 

% 

9S 
.. 
1 

0 

100 

:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::::::: 

40. Bent u d.m.v. posters over de Brabantse Dag ge1nformeerd? 
FREQUENTIETABEL VRAAG 40 

postern I # 

blanco I I 
ja I 40 
n<e I 37 

tot:lill 78 

% 

51 
~7 

100 

bistogrom 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::: 
::::::::::HH:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

41. Bent u d.m.v. de radio over de Brabantse Dag geinformeerd? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 41 

rodio 

blanco 

nee 

tot:>:ll 

I /I 

I I 
I 18 

I 59 

18 

13 
76 

100 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..................................... 

::::::::::::::::::::::::::::: 

42. Bent u d.m. v. de televisie over de Brabantse Dag geinformeerd? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 42 

televisie I /I 

blanco I 
ja 6 
nee 71 

tot:>aI 78 

% 

1 
8 
91 

100 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::::: 
_!!!l!!!!:::!!!!!::!!!!!!!:!l::!:!!!m::!!:!!l!!!!!l!ll!l!!!!!:!!m!!:!!m!!:!ll!!!:!!,!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!! 

iii:::::::: 
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43. Bent u d.m. v. een krant over de Brabantse Dag geinformeerd? 

FR.EQUENTIETABEL VRAAG 43 

kront I II % 

blanco I I I 
ja I 51 65 
nee I 26 33 

totaal 78 100 

44. Bent u d.m.v. een tijdschrift over de Brabantse Dag geinformeerd? 

PR.EQUENTIETABEL VRAAO 44 

tijdschrifl I /I % 

blanco I 
ja I 4 

nee I 74 95 

totaal 78 100 

45. Bent u door geen enkele vorm van reclame over de Brabantse Dag geinformeerd? 

PREQUENTIET ABEL VRAAG 45 

geen enkele vorm reclame I /I 

blanco I I 
ja I 10 
nee I 67 

totaal is 

% 

1 

13 
86 

100 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HH::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H:::::::::;::::::::::::::::::::!:::':::::: 

................ u ••• 

............... u ••• ..... " ........... . 

46. Kreeg u door de reclame een juist beeld van de Brabantse Dag? 

FREQUE;-.JTlETABEL VRAAG 46 

beeld reclame I /I % hisrogram 

blanco I 16 ::!l 

I so 64 

nee I 12 15 

IOwl 78 100 

Bet programmaboekje. 

47. Heeft u het programmaboekje gekochtlgekregen? 

FR.EQUENTlETABEL VRAAG 47 

prog.boelge gekochtlgekr. 

blanco 

totaal 

I /I 

I 3 
I 63 
I 1~ 

78 

4 

81 
15 

100 

.ii:i:imiiiiii!miiiiiiiiiiiiiiiiii!iiimiiii;mmiiiiiiliiiiiiiiimi;i!i:::i;iiiiiiiiii::;iiiiiiiiiii:i::::i! 
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48. Reeft u het programmaboekje gelezen? 

PREQUENTtETABEL VRAAG 48 

prog. boekje gelezen I /I % histogram 

blanco I 
ja I 
nee I 

5 
66 
7 

6 

85 
9 

_:mi:::immim:::::mm::lii::m::::::::m::m:::::::::::mm::::1li::::i::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
_::::mm:mmm::m::::::m::::mll::::i!i:mmmmi:::m:::::::::im::::::::::::mem:::::m 

tot:lai 78 100 

49. Wat vind u van de hoeveelheid informatie, die in het boekje staat? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 49 

informalie in boeJge I /I % 

blanco I 12 15 

'" veel I :! 3 
geed I 61 78 
weinig I 01 

totlal 78 100 

50, Vindt u de inhoud van het boekje overzichtelijk? 

FREQUE:'IITlETABEL VRAAG so 

inhoud bookje I /I % histogram 

blanco I 11 1$ 

ja I 601 8~ 

ne~ I 2 

tota:ll 78 100 

Culturele belangstelling. 

51. Kijkt u weI eens naar culturele programma's op televisie? 

FREQlJE:-lTlETABEL VRAAG 51 

culturel. prog='s I /I % histogram 

bUlnCO I 1 1 
ja I 6S 83 iii::::::::::::::::: 
nee I 12 15 iii:::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
rotaal 18 100 

52. Hoe vaak bezoekt u per jaar gemiddeld een museum? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 52 

museumbezoek: I /I % histogram 

blanco I I I 
o or I kcer per jaar I 28 36 
1 of 3 kcor per jaar I 28 36 
a <II S keer per jaar I 14 18 
6 oi meer keer per jMf I 7 9 

lotaal 78 100 
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53. Hoe vaak bezoekt u per jaar gemiddeld een theater? 

FREQljENTIETABEL VRAAG 53 

theaterbezoek I II 

blanco I 2 
o of 1 keer perjaar I 27 
2 of 3 keer per jaar I 26 
4 of 5 keer per jaar I 13 
6 of meer keer per jaar I 10 

to<aa.l 78 

% 

3 
35 
33 
17 
13 

100 

histogram 

.lmlmlllllllllmmlllmlmlmmlmmmmlmllllmmllll:::::::::l::::::llm::::::ll::::::l:::l:::ll 
iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Hi:::::::::::::: 
iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE:::::::::::::::: 

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ei:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

54. Hoe vaak gaat u per jaar naar een vergelijkbaar festival als de Brabantse Dag? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 54 

festivalbezoek I II 

blanco I 
o of 1 keer per jaar I 55 
1 of 3 keer per jaar I 20 
4 of 5 keer per jaar I 2 
6 of meer keer per jaar I 0 

to=1 78 

Totale indruk 

% 

71 
26 

0 

100 

histogram 

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ................................... ................................... ................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .......................................................................................... 

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 

55. Had u problemen met het vinden van een parkeerplaats voor uw auto? 
FREQljE:-ITIETABEL VRAAG 55 

parkeerproblemen I II 

blanco I 0 
niet met auto gekomen I 37 

ja. het kosne moeite I 11 
nc:t:. geen moeite I 30 

to<aa.l 78 

% 

0 
).7 

14 

38 

100 

histogram 

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................. ................................................................. ................................................................. 
a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 

56. Zou u de Brabantse Dag de naam 'cultuurhistorisch' festival toeschrijven? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 56 

cult. hist. festival I II % histogram 

blanco I 4 5 
ja. cult. hist. insl:lg I 71 91 
nee. weinig cult. hist. I 3 4 

to<aa.l 78 100 

57. In welke mate yond u dat het thema 'Brabant in de steigers' in de verschillende 
activiteiten tot uitdrukking kwam? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 57 

mc:ning oVer merna I # 

bLutco I 0 
go.:d I 39 
redclijk I 36 
slocht I 3 

totaal 78 

% 

0 

50 
46 

4 

100 

histogram 

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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58. Wat is uw alemene indruk van de Brabantse Dag? 
Waardeer dit op een schaal van 1 tot 10, met 10 als hoogste waardering. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 58 

a1gemene indrok I /I % 

I 0 0 
! I 0 0 
3 I 0 0 
4 I 0 0 
5 I 0 0 
(\ I 3 4 

7 I 18 13 
8 I 37 47 
9 I 12 15 

!O I 8 !O 

toraal 78 100 

59. Bent u van plan volgend jaar weer naar de Brabantse Dag te komen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 59 

volgend jaar bezoclc I II % hi,>tQgram 

blanco I 0 0 
ja I 6& 157 
nee I 10 13 

tot:lai 78 100 
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Bijlage 4 
Gemaakte opmerkingen 

Vraag 9 
De volgende opmerkingen zijn gemaakt bij vraag 9 (Heeft u een band met Heeze?), indien 
antwoord 4 werd gegeven. 
4. Ja, want. .. 
-Mijn vrouw is van Heeze afkomstig. 
-Een tante woonde er. 
-Ik woon soms op de camping. 
-Partner woont in Heeze. 
-Het karakter van het dorp spreekt aan. 
-Ik heb er 6 jaar gewoond. 
-Mijn dochter, schoonzoon en vooral de kleinkinderen wonen daar. 
-Ik ben zelf geboren en getogen te Heeze en de Brabantse Dag blijft daardoor (omdat er altijd 

een fijne sfeer hangt) trekken, het hoort er nog altijd bij. 
-We wonen per 1-1-'97 in de gemeente Heeze-Leende. 

Vraag 21 
De volgende suggesties of opmerkingen met betrekking tot de verbetering van het programma 
van de kindermiddag zijn gemaakt bij vraag 21: 
-De speciale munt, wei heel bijzonder, werd nauwelijks ontdekt. 
-Er was nauwelijks op 'bakken hemelwater' gerekend. 
-Overdekken van de activiteiten. 
-Dat de kinderen hun spulletjes kunnen verkopen in kraampjes op het terrein en niet worden 

weggestopt in de tent (bij slecht weer worden ze onder de voet gelopen). 

Vraag 24 
De volgende opmerkingen zijn gemaakt bij vraag 24 (Welke van de volgende veranderingen 
zouden kunnen leiden tot een betere kunstmarkt?), indien antwoord 4 werd gegeven. 
4. anders, namelijk. .. 
-geen mening hierover. 
-Op zondag is de rest bijzaak (aIle eer voor de wagenbouwers). 
-Ook iets voor de gewone man, sorry het was te duur. 
-Op Kasteel en Kasteellaan. 
-Meer oude ambachten. 
-Meer ruimte op het plein, kramen stonden te dicht op elkaar. 
-Meer niveau. 
-De plaats van handeling duidelijker aangeven. 
-Meer ruimte beschikbaar stellen dat b.v. tonee4 muziek of dansgroepen beter te horen ofte 
zien zijn 

-Zoals ca 7 jaar geleden. De meesten zie je iedere keer terug. Te duur voor zo'n evenement. 
Goedkopere "hebbedingetjes" voor de kleine beurs. 
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JCf:D~I;,"S~'Il:'I)~ Brabantse Dag 
------------------------------------------------------~ 

Vraag 41 
De volgende opmerkingenlsuggesties voor verbeteringen ofveranderingen voor de Brabantse 
Dag zijn gemaakt (vraag 41 van de enquete). We hebben de opmerkingen letterlijk vermeld, 
omdat naar ons idee de opdrachtgever hieraan meer heeft dan aan een compactere samenvat
ting van deze opmerkingen: 

Opmerkingen over de gaten in de optocht 
-Soms te grote 'gaten' in de optocht 
-Minder grote gaten tussen de wagens, waardoor de optocht zo lang duurt. 
verder petje at: met elk jaar een groot kwaliteitsgehalte! 
-Te veel hinderlijke gaten tussen de groepen, gevolg; vermindering van interesse, vergroting 
van irritatie. 
-De optocht heeft elkjaar te veel grote gaten, waardoor er dan mensen gaan lopen door het 
parcours heen, dat is erg hinderlijk. 
-Dit jaar waren de wachttijden tussen de wagens te lang. Vooral aan het eind van de optocht. 
Veel mensen zijn dan ook eerder vertrokken. 
- en zoals altijd ga-aaaten in de optocht duren te lang, zeker op het einde van de tocht. Wij 
staan altijd bij de laatste bocht en als de laatste twee of drie wagens nog moeten komen is het 
gat te groot en loopt het publiek weg. Jammer, elk jaar opnieuw. 
-Te veel gaten in de optocht, meer muziekkorpsen. 
-Trachten de stoet goed achter elkaar aan te Iaten sIuiten om tussentijdse wachttijden zo kort 
mogelijk te houden. 
-Indien mogelijk wat minder tijd tussen de wagens.(mogelijk wat meer optredens tussenin) 
-Zorgen voor een betere aansIuiting van de stoet, hinderlijk te grote tussenpozen. 
-Optocht werd vaak onderbroken. 
-Meer muziek, optredens e.d. ter opvulling van de optocht. Ook parkeerplaats 'toversnest' 
betrekken door enige activiteiten (spreiding). 
-Optocht lag veel te ver uit elkaar. 
-Het doortrekken van de optocht mocht beter (leegte tussen de groepen/wagens). 
-Er zaten dit jaar van die leegteslpauzes in de optocht dat is storend, zo'n stoet moet gewoon 
aansluiten zonder die lange stukken niks! Verder denk ik dat er hard gewerkt wordt om er elk 
jaar iets moois van te maken. 
-Het voorkomen van zeer lange pauzes tijdens de optocht. 
-De optocht s.v.p. inkorten door de 'gaten' tussen de wagens te verkleinen. 

Verdere opmerkingen over de optocht 
-Te veellege plaatsen op de tribunes, terwijI men met moeite een plaatsje vindt langs de route. 
-Het duurde lang voor het verkeer weg was na afloop. 
-Meeste geld dat te besteden is moet ten goede komen aan de wagenbouwers (zij houden de 
B.D. in stand). Niet te veel poespas (kosten maken) om de zondag heen. De wagenbouwers 
zijn vrijwilligers. Dus zorgvuldig omgaan met het entreegeld is weI noodzakelijk. 
-De stichting zelf is geen stimulans voor sommige wagenbouwers, tijdens de bouw wordt er 
gezegd dat je geen kans maakt op een prijs: dus het is at bekend wie er gaat winnen of die een 
prijs wini. Ik vind dat aIle groepen tijden de prijsuitreiking te weten moeten komen op welke 
plaats ze geeindigd zijn. 
-De optocht is vooral aantrekkelijk als er veel beweging van loopgroepen en mensen op de 
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wagens zijn. 
-Extra boekje met uitleg van de optocht voor kinderen. Te veel te rien in te kort tijd. Je mist 
teveel. Kom al 20 jaar. Vind deze dag altijd zeer geslaagd. Ga voldaan naar huis. Bewonde
ring voor het professionele werk. A11e complimenten voor organisatie. Ik zal blijven komen en 
genieten. 
-De optocht is bijzonder goed, zoals elkjaar, maar het gaat te snelop elkaar, geen tijd wegens 
het snel-door-rijden van de wagens, om goed te kunnen kijken, zeker als er figuranten nog een 
soort show presteren. Het vele werk, kosten en moeite staat niet in verhouding. Zou het een 
zinnig idee zijn, om na afloop van de optocht, de wagens en de spelers op een groot terrein te 
verzamelen, zodat het publiek de acts van de mensen op die wagens en de wagens zelf nog 
eens goed te kunnen bekijken, eventueel met een toeslag op het toegangskaartje zelf 
Het publiek: meer respect voor de deelnemers en niet in de weg lopeno 

Opmerkingen over kasteel Heeze 
-Langere openingstijd van het kasteel Heeze. 
-Waarom worden de activiteiten in Heeze qua tijd niet een beetje beter verdeeld? Na de 
optocht was een bezoek aan het kasteel niet meer mogelijk, jammer, zeker aIs je bijna 30 min 
hebt gewandeld voor je er bent! 

Opmerkingen over de Bourgondiscbe avond 
-Bourgondische avond; slecht weer was spelbreker. 
-Bourgondische avond niet bezocht, omdat in 1995 zeer veel regen viel, met name na 20.00 
uur's avonds was bijna aIle etenswaar op. 

Opmerkingen over de kunstmarkt 
-Vroeger was er meer goedkope kunst en speelgoed te koop, dit mis ik nu. 
-Onderzoek naar verkoopresultaten kunstmarkt zoals die nu is. 

Opmerkingen over bet toneel 
-AI vanaf mijn jeugdjaren gaan wij op de fiets naar de Brabantse Dag, en nu mijn kinderen 
groter zijn kunnen we vanuit Helmond op de fiets gaan. Ik mis alleen het toneel naar het 
publiek gericht, dat werd vroeger meer gedaan,je was de 'klos', leuk was dat. 

Opmerkingen over de publiciteit 
-Op de radio werdt ten onrechte vermeld, dat de toegang van de Brabantse Dag gratis zou 
zijn. Dit in het kader van het 200-jarig jubileum van de provincie Brabant. 
-AIs inwoner en tevens 'lid van 100' zelf zeer betrokken, maar van vriendenJkennissen buiten 
een straa! van ongeveer 15 km. is(was) weinig bekend over deze dag(optocht), derhalve meer 
reclame buiten regio, liefst landelijk tv, grote landelijke dagbladen. Ligt tussen festival en 
cultuurhistorisch in, schrikt het laatste bij o.a. jeugd niet af(cultuurhistorisch)? 
-De term cuhuur-historisch klopt wel, maar schrikt vooraljongeren at: dus misschien verdient 
dit in de reclame toch enige toelichting. 
-Landelijk was de dag nauwelijks bekend. Zelfs het onderwijs in Son wist niet dat er een 
speciale munt was ... 
-Doorgaan! Misschien uitnodiging aan mensen die al eens eerder de Brabantse Dag bezochten. 
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Opmerkingen over bet entreegeld 
-Entree wat verlagen. 
-Meer zitplaatsen regelen en laten merken dat mensen uit andere plaatsen ook welkom zijn. 
Denk aan beheersbare entreeprijs en prijs van het programmaboelge. Dit hoeven de inwoners 
van Heeze niet te betalen. En hebben meestal ook nog zitplaatsen op een tn"bune! 

Overige opmerkingen 
-Een duidelijk aspect van de Brabantse Dag krijgt weinig aandaeht; namelijk het is een feest 
voor de inwoners van Heeze, die sterk bij hun dorp betrokken zijn en zo dit feest jaar op jaar 
beleven. 
-Ik zou graag willen zien dat er op zaterdagmiddag na de kindermiddag meer optredens zijn in 
de gemeentetuin. Tussen vier en tien uur was het afgelopen jaar een saaie bedoeling. 
De mensen uit Heeze gaan na de kindermiddag graag wat drinken als er wordt opgetreden. 
-De bewijzering was niet goed, we zijn even verdwaald. Kan volgens ons veel beter. 
-Volgende keer de enquete eerder opsturen, zodat ailes nog vers in het geheugen zit. 
-Kunnen de winkels open op zondag, m.u.v. de optoehttijd, bijvoorbeeld slniten van 13.00 tot 
16.00 uur. Ook ieder jaar eultuur en de zondagsmis 
Extra treinen (waehttijd te lang en gevaarlijk druk op het NS-station). 
-Uitbouwen van de zogenaamde 'fook' zoals vroeger met interessante dingen. 
-Moto: meer duidelijkheid over de inhoud van het thema,je gokt watje te zien krijgt, pas 
duidelijk als je er bent. 

-Weinig minpunten, (zo doorgaan!) tot in 1997! 
-Als niet-Brabander vind ik de Brabantse dag erg geslaagd en hoop nog een aantal jaar te 
gaan. 

Er werden aanzienlijk veel opmerkingen gemaakt over de duur van de optoeht en de gaten 
tussen de versehillende groepen. Het verkeer, van en naar, de Brabantse Dag leverde ook 
enigszins problemen op. Verder zijn er een heleboel 'Iosse' opmerkingen gemaakt die aIs tip 
kunnen dienen voor de opzet van de Brabantse Dag in de toekomst. 

Losse opmerkingen bij vragen 
Voor vraag 1: Toezending enquSte eigenlijk veel te laat. Details zijn ontgaan. 
Bij vraag 7: De kinderen deden mee aan diverse aktiviteiten o.a. in de optoeht (Ieeftijd 11 en 
14 jaar) 
Bij vraag 16: Stoeltje meet 
Bij vraag 20: Bij sommige activiteiten weI. 
Bij vraag 23: De kunstmarkt wordt wat saai, jaar na jaar toeh zo ongeveer hetzelfde in mijn 
ogen. 
Bij vraag 25: Kasteel Heeze was na de optoeht al gesloten, niets te do en. Kasteel Heeze was 
dieht. 
Bij vraag 27: Ja, maar te weinig. 
Bij inleiding oyer het progfamroaboekje: -Dit is niet waar. Iedereen moet het programmaboek
je kopen, het zat bij de passepartout die je moet kopen, je hebt ervoor betaald! 
Wij zijn Heezenaren maar hebben nog nooit het boelge gratis gekregen. 
Bij vraag 35: Is dat er weI? 
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