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Brabantsedag-taarten te winnen met vlag en wimpel
HEEZE – Nog twee weken en de 60ste Brabantsedag gaat van start. Tijd om Heeze volledig in
Brabantsedag-sferen te hullen. Want wanneer het hele dorp vol met rood-wit geblokte Brabantse
vlaggen, wagenbouwersvlaggen én Brabantsedag-wimpels hangt, dan is het duidelijk: de
Brabantsedag is in aantocht. Een parade van vermaeck! De inmiddels bekende actie ‘Zwaai de vlag
voor de Brabantsedag’ beloont de hulp van de Heezenaren hierbij.

Wie in Heeze vanaf maandag 14 augustus de Brabantsedag-wimpel in combinatie met een Brabantse
vlag of wagenbouwersvlag uithangt, maakt automatisch én dagelijks kans op een overheerlijke
Brabantsedag-taart verzorgd door bakkerij de Gouden Aar. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en
worden bekend gemaakt via Twitter (www.twitter.com/Brabantsedag).
Josien Tijssens van de Marketing & PR commissie van de Brabantsedag: “We merken dat het
aanstekelijk werkt. Eerst hangen er een of twee vlaggen, en opeens is een hele straat gevuld met
vlaggen en wimpels. Zo ontstaat er een geweldige feestelijke sfeer in ons dorp. Dat willen we
belonen door middel van deze actie. En wat ons betreft: hoe eerder de vlaggen én wimpels aan de
gevels hangen, hoe beter."
Nog niet in het bezit van een Brabantsedag-wimpel? Deze is voor € 8,95 verkrijgbaar bij het
secretariaat van de Brabantsedag in dorpshuis ‘t Perron. Met het kopen van een wimpel steunt men
de Brabantsedag.
Over de Brabantsedag
Iedere laatste zondag van augustus worden ruim 30 duizend bezoekers overdonderd door de
ongeëvenaarde belevenis van de cultuurhistorische optocht. Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen
met circa tweeduizend acteurs trekken door de straten van Heeze met indrukwekkende huizenhoge
theaterdecors. 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 meerdaags festival met cultuur en vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie:
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:
Harriët Bernts (Marketing & PR)
harriet.bernts@brabantsedag.nl 06-30854644
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