
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie: Voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers uit 

alle 56 Brabantse gemeenten. 
Wat: Viering 100 jaar Vereniging Brabantse Gemeenten, met begeleide verrassende  

parkwandeling door de Efteling, optreden van Wim Daniëls, borrel en diner met 
muzikale omlijsting  

Waar:   De Efteling, Kaatsheuvel 
Wanneer:  woensdag 18 mei 2022, tussen 15.00u en 20.00u 
Wie:   Met onder andere Ina Adema (Commissaris van de Koning), Leonard Geluk  

(Voorzitter VNG), Wim Daniëls (cabaretier en schrijver), Koen Sanders (directeur  
commercie en creatie, Efteling)  

 
Al 100 jaar staat de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) voor de belangen van de lokale overheid 
in Brabant. Voor een sterke lokale democratie. Voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, 
gemeentesecretarissen en griffiers uit alle 56 gemeenten.  
 
Dat we dat al 100 jaar doen willen we samen met jullie vieren! 
 
En welke plek is daar nou beter geschikt voor dan de Efteling. Niet alleen omdat het een geweldige 
locatie is. Maar ook omdat de geschiedenis van Brabant zo vervlochten is met deze mooie plek. Ooit 
begonnen als sport- en natuurpark aan de rand van de Loonse en Drunense duinen – een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Met als rode draad sprookjes en verhalen van alle tijden en 
windstreken. Zoals van Hugo van den Loonse Duinen, die woont in Villa Volta – een verwijzing naar 
de geschiedenis van de Bokkenrijders, de roversbende die aan het einde van de 18e eeuw de Kempen 
onveilig maakte. Maar de Efteling staat ook symbool voor hoe Noord-Brabant zichzelf de afgelopen 
100 jaar op de kaart heeft gezet. Zelfverzekerd en als sterke provincie met een krachtige boodschap.  
 
Graag aanmelden, uiterlijk 29 april 2022, via 
 https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/aanmelding-jubileum-18-mei-2022 
Daar geeft U door of U tijdens a) het hele programma b) de middag of c) de avond aanwezig bent. 
 
Hopelijk tot ziens de 18e mei! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marieke Moorman 
Voorzitter Vereniging Brabantse Gemeenten 
Burgemeester Bernheze 
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