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Geen trekpaarden in 60e Brabantsedag 

Tegen eerder gewekte verwachtingen in heeft de gemeente Heeze-Leende deze week negatief 
advies gekregen van de politie over de inzet van paarden in de optocht van de Brabantsedag. De 
gemeente betreurt dit zeer maar wil de veiligheid van de Brabantsedag niet ter discussie stellen en 
wil zeer zeker niet dat de Brabantsedag imago schade zou kunnen oplopen als gevolg van 
mogelijke discussies hierover. De paarden zullen derhalve niet ingezet worden. Ook Stichting 
Brabantsedag betreurt dit maar respecteert het besluit van de gemeente.  
 
‘Parade van Vermaeck’, zo luidt het thema van de 60e Brabantsedag in Heeze. En bij een parade 
horen paarden, aldus de organisatie. Zo ontstond het idee om traditionele Kempische trekpaarden 
een plek te geven in het jubilerende optochtspektakel. Met het bestuurlijk besluit vervalt dit element 
van de optocht. 
 
De inzet van de trekpaarden was naast een thematische toevoeging ook bedoeld als een extraatje 
voor het publiek.  “Iets waarmee het jubileum van het evenement extra luister zou worden 
bijgezet.”, zegt Boukje van Ettro, voorzitter van de Stichting. “Daarom wordt op de achtergrond nu 
met man en macht gewerkt aan een alternatief cadeautje voor de bezoekers van de  theateroptocht. 
Wat, moet nu nog een verrassing blijven, maar op zondag 27 augustus wordt het publiek hoe dan 
ook vermaakt”. 

Vermaak in het Hertogdom Brabant 
Wat onverminderd een spektakel oplevert zijn de 16 decorwagens, en de ruim 2000 acteurs van alle 
leeftijden, die allerlei vormen van vermaak uitbeelden. De bouwgroepen kregen ter inspiratie ruim 
75 voorbeelden van rariteitenkabinet, kwakzalvers, kermis tot luilekkerland, maar mogen hun 
inspiratie ook uit andere vermakelijkheden halen, die ooit in het Hertogdom Brabant hebben 
plaatsgevonden. Het vermaak dient daarbij gezien te worden in de context van de tijd waarin het 
heeft plaatsgevonden.  
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Over de Brabantsedag 
De Parade van Vermaeck is het sluitstuk van de Brabantsedag. Op de laatste zondag van augustus 
worden ruim 30 duizend bezoekers overdonderd door de ongeëvenaarde belevenis van deze 
cultuurhistorische parade door de straten van Heeze. Voorafgaand aan de optocht biedt de 
Brabantsedag een week boordevol cabaret, kunst, toneel, straattheater, muziek en Klassiek in Kerk & 
Kroeg. Kortom, de Brabantsedag is een uniek 9-daags festival met cultuur en vermaak voor jong en 
oud. Voor meer informatie en ticketverkoop: www.brabantsedag.nl en diverse social-
mediakanalen. 

 
Cultuurfestival Brabantsedag  za 19 t/m zo 27 augustus 2017  
Cultuurhistorische optocht  zo 27 augustus 2017 13.30 uur 

Cultuurfestival Brabantsedag is erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
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Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  
Harald van Schie (Marketing & PR – Stichting Brabantsedag) 
harald.vanschie@brabantsedag.nl 06-512 08 512 

 

 

 

 


