
 

Op 28 augustus 2022 vindt eindelijk, na twee jaar stilzitten, de 63e editie van de Brabantsedag in Heeze plaats. Eindelijk zullen de huizenhoge theaterdecors weer 

door de straten kunnen rijden en verzorgen meer dan 2000 acteurs de theaterparade, waar veel mensen naar uit hebben gekeken.   

Met het thema “Met Verve” neemt de Brabantsedag het publiek dit jaar mee langs zestien verschillende schilderijen, met ieder hun eigen bijzondere verhaal. Aan 

de wagenbouwers de opdracht om hier een creatieve draai aan te geven. Vriendenkring De Rijten zet dit jaar met de keuze voor het schilderij ‘Kleine man met 

groot speelgoed’ van Jan Cobbaert, de troost die kunst kan bieden centraal in een multimediaal spektakel met allerlei fantasievolle luchtschepen. Een wagen met 

een lach en een traan, die als doel heeft de kinderlijke fantasie van de toeschouwer weer te prikkelen. 

De kinderlijke wereld van Cobbaert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het realiseren van dit ambitieuze project, kunnen wij niet zonder de hulp van een groep enthousiaste sponsoren. Zonder hun inbreng is het voor ons 

onmogelijk om iets unieks op de weg neer te  zetten. Wij zouden het erg leuk vinden om u (opnieuw) te verwelkomen bij deze groep van ambassadeurs en 

daarvoor zijn een aantal sponsorpakketten samengesteld: 

➢ Sponsorpakket Brons   €25 - €100      Vermelding op sponsorbord bij bouwplaats De Rijten en op social media 
➢ Sponsorpakket Zilver  €100 - €250        Twee passe-partouts voor de theaterparade 

                                                                Vermelding op sponsorbord bij bouwplaats De Rijten en op social media 
➢ Sponsorpakket Goud  €250 - €500         Vier passe-partouts voor de theaterparade 

                                                                            Vermelding op sponsorbord aan parcours en uitgebreide aandacht op social media 

Graag kijken wij samen met u naar een geschikt sponsorpakket dat bij uw organisatie past.  Bij deze bedanken wij u alvast voor uw interesse en mocht u nog 

vragen hebben, kunt u contact opnemen met:  

Henri Buijsen ; 0613000924  henri@hurkdoeze.nl ,  Jan Willem Vertogen ;  0652607861  Janwillem.vertogen@upcmail.nl    ,                                                                         

Theo van der Velden ;  0655183685 TVelden@heijmans.nl  , Rens Cuijten ; 0611756897’  rens@vanloon-accountants.nl 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot op de bouwplaats! 

 

 

 

Bij uw sponsoring is het mogelijk om een factuur te ontvangen indien u wenst Rabobank NL61RABO 0120312131 o.v.v. Ambassadeur van de Rijten 
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