
 
 

 

Op 26 augustus 2018 vindt alweer de 61e editie van de Brabantsedag in Heeze plaats. Deze cultuurhistorische optocht sluit een weekend vol Brabantse kunst en 

cultuur spectaculair af met een zestiental rollende theaterdecors en 2000 acteurs. Jaarlijks komen er zo’n 100.000 kunst- en cultuurliefhebbers naar het festival 

in Heeze, dat ook in de landelijke en regionale media veel genoemd en geroemd wordt.  

Met het thema “Van Ravenstein tot Roosendaal” neemt de Brabantsedag het publiek dit jaar mee op rondreis langs zestien verschillenden dorpen en steden, 

met ieder hun eigen belangrijke gebeurtenissen of plaatsgenoten. Vriendenkring De Rijten duikt dit jaar diep onder de grond, om het grote geheim van Diessen 

bloot te leggen met hun vertaling van de Romeinse beschaving die honderden jaren geleden daar gewoond zou hebben en het dorp als één van de oudste in heel 

Noord-Brabant op de kaart zet.   

DIESSEN – “Een verborgen verleden” 

 

Voor De Rijten ligt nu de uitdaging om ervoor te zorgen dat 26 augustus net zo’n knallende wagen op de weg staat, zoals de voorbije jaren gelukt is. En die 

uitdaging kunnen wij niet aangaan zonder de hulp van een groep enthousiaste sponsoren. Zonder hun inbreng is het voor De Rijten 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 tot  €100      Vermelding op Sponsorbord bij bouwplaats De Rijten en op social media 
➢ Sponsorpakket Zilver  €100 tot  €250        Twee passe-partouts voor de cultuurhistorische optocht. 

                                                                Vermelding op Sponsorbord bij bouwplaats De Rijten en op social media 
➢ Sponsorpakket Goud  €250 tot  €500         Vier passe-partouts voor de cultuurhistorische optocht 

                                                                            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:  

Rens Cuijten ; 0611756897,  Jan Willem Vertogen ;  0652607861 , Theo van der Velden ;  0655183685 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot op de bouwplaats, 

Vriendenkring de Rijten 

 

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

 


