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61e Brabantsedag Heeze ‘paradeert’ door de provincie

HEEZE – Op zondag 26 augustus 2018 is de rollende theaterparade wederom het
hoogtepunt van de Brabantsedag Heeze. Binnen het thema voor deze 61e editie, ‘Van
Ravenstein tot Roosendaal’, hebben de wagenbouwersgroepen zestien Noord-Brabantse
plaatsen gekozen voor de grootste theaterparade van het jaar.
Aan het thema is een lijst gekoppeld van alle 296 vroegere en huidige plaatsen in het NoordBrabantse, van Aalst tot Zundert, en dus ‘van Ravenstein tot Roosendaal’. De zestien plaatsen en
onderwerpen die in de parade aan bod komen (in alfabetische volgorde, cijfers geven de
paradevolgorde aan):

Baarle Nassau (16)

Onderwerp en (sub)titel

Wagenbouwersgroep

Waar ligt de grens?
Het merkwaardigste dorp ter wereld

Vriendenkring Haisjô

Babyloniënbroek (6) Land van misverstand,
onbegrip brengt het dorp zijn naam

Bouwerij Skôn

Boxtel (14)

Missiehuis Sint Charles: op golven van geloof

Ge wit ’t oit noit nie

Breda (5)

List van het turfschip: betrouwbaar of bedrog?

Vriendenkring Kapelstraat

Budel Dorplein (8)

Le creation d'une village zinc

Het Zij Zo

Diessen (4)

De Hercules van Deusone:
een verborgen verleden onthuld

Vriendenkring De Rijten

Geldrop (10)

De eerste Boerenleenbank: geld moet rollen …

Vriendenkring Schenkels

Helmond (3)

Vlisco: Gemaakt in Helmond, gewild in Afrika

Vriendenkring Van Gaal

Mierlo (13)

De heksenjacht van 1595 Des Duivels!
De heksen of de heksenjacht?

Vriendenkring Hopeloos

Moergestel (1)

Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel:
Schoenmakers sinds 1734

De Lambrekvrienden

Ossendrecht (7)

Het laatste applaus voor ons Paulientje:
het kleinste meisje ter wereld

Vriendenkring De Rooie Hoek

Raamsdonk (12)

De moord van Raamsdonk:
130 moorden in een bloederig kinderliedje

Vriendenkring De Laarstukken

Schijndel (15)

Antonius Bolsius: een ode aan de kaarsenmaker Vriendenkring Ietskes Schif

Tilburg (2)

De zoektocht naar Marietje Kessels

Vriendenkring Snoeyen

Udenhout (9)

Het verzonken kasteel: Gij zult niet zondigen

Bloed, Zweet en Tranen (BZ&T)

Vught (11)

Voorburg: leven met chaos…kun jij het?

Vriendenkring De Oude Ambachten

De grootste theaterparade van het jaar start om 13.30 uur. Gasten worden de hele dag van 10.00
tot 19.00 uur vermaakt op aangeklede sfeerlocaties, waar een compleet programma te beleven is
met exposities, muziek, (straat)theater, entertainment, vertier en catering. Onder meer VOF De
Kunst en Flairck treden op. Zie brabantsedag.nl/wat-is-er-te-doen.
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Toegangskaarten voor het belevenement zijn vanaf nu online te bestellen op brabantsedag.nl/
tickets (kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang).

