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De Lambrekvrienden winnaar Brabantsedag 2015 
Ode aan bekende, beroemde en beminde Brabanders in 58ste cultuurhistorische optocht 
 

HEEZE – Meer dan 30.000 duizend bezoekers zagen afgelopen zondag 30 augustus De 

Lambrekvrienden algemeen winnaar worden van de cultuurhistorische optocht van de 58ste 

Brabantsedag. Het was deze wagenbouwersgroep die in het zonovergoten Heeze het publiek 

en de jury wist te betoveren met hun ode aan de vergeten poolheld Sjef van Dongen. Ze  

sleepten de vakjuryprijs, de publieksprijs en de persprijs in de wacht.  

 

‘Bekend, Beroemd, Bemind …’ was dit jaar het thema van de Brabantsedag. De 16 

wagenbouwersgroepen kozen ieder een bekende, beroemde of beminde Brabander als 

uitgangspunt voor hun creatie. Met als gemene deler dat deze personen een positieve invloed 

hebben gehad op de geschiedenis van Brabant. Bovendien lieten ze allemaal iets na waar we tot 

op de dag van vandaag plezier van hebben. Het was deze link naar het heden die ook deze 

Brabantsedag weer tot een eigentijds rollend theaterspektakel maakte. 

 

Op wereldreis in Heeze 

Nederlandse en Belgische industriëlen, kunstenaars, uitvinders en helden passeerden de revue. 

Maar de optocht bood niet alleen een kijkje in het Groothertogdom Brabant van weleer, het 

werd een ware wereldreis. Want de faam van de uitgebeelde Brabanders reikte tot ver buiten de 

landsgrenzen. Dankzij prachtige klanken, kleuren en soms zelfs bijpassende temperaturen werd 

Heeze tijdelijk omgetoverd tot Afrika, China of de Pool.  

 

Letterlijk en figuurlijk kippenvel 

Na uitvoerig beraad werden De Lambrekvrienden met ‘De vergeten poolheld’ door de vakjury 

uitgeroepen tot algemeen winnaar. De wagenbouwersgroep vertolkte het verhaal over Sjef van 

Dongen op indrukwekkende wijze. Op Spitsbergen voerde deze ‘gewone Tilburgse jongen’ een 

heroïsche strijd tegen de elementen in een poging de bemanning van de neergestorte zeppelin 

‘Italia’ te redden. Ondanks de tropische temperaturen kreeg het publiek letterlijk en figuurlijk 

kippenvel tijdens het voorbijtrekken van het ijskoude schouwspel.  

 

Verdienstelijke tweede en derde plaats 

De tweede plaats ging naar Vriendenkring De Rijten met ‘Ceci n’est pas une tragédie’. Met een 

technisch hoogstandje namen zij het publiek mee in de surrealistische wereld van kunstenaar 

René Magritte. De derde plaats was voor Vriendenkring Hopeloos met ‘Hoop doet leven!’, een 

hommage aan Koning Albert I van België.  
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De Lambrekvrienden, winnaar van de Brabantsedag 2015 met ‘De vergeten poolheld’ (foto: Victor 

Coffa) 

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 9-daags festival met cultuur en vermaak voor 

jong en oud. Voor meer informatie: www.brabantsedag.nl en diverse social-mediakanalen. 

Cultuurfestival Brabantsedag za 22 t/m zo 30 augustus 2015  

Cultuurhistorische optocht  zo 30 augustus 2015  14.00 uur 

Cultuurfestival Brabantsedag is erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.  
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Noot voor de redactie:  
 
De volledige lijst met uitslagen vindt u in bijlage en op www.brabantsedag.nl/uitslag 
 
Op www.brabantsedag.nl/fotos vindt u de foto’s van alle wagens die u in hoge resolutie kunt downloaden. 
Deze zijn net als de meegestuurde foto’s rechtenvrij te gebruiken met vermelding van de fotograaf. 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  
Karine Hermans (Marketing & PR)  
karine.hermans@brabantsedag.nl of tel. +31 (0)6 22 57 30 83 

http://www.brabantsedag.nl/uitslag
http://www.brabantsedag.nl/fotos

