Laureaten Brabant Bokaal
2008
Ton Biemans voor zijn vele inspanningen voor
amateurtheaterproducties in West-Brabant. Soms als speler,
meestal als schrijver en regisseur.
Bert van Leijsen voor zijn grote inzet voor het Weverijmuseum, Kasteel Geldrop, de
Brigidakerk, de harmonie, het gilde en culturele festivals in Geldrop.
Frits Speetjens stond aan de wieg van Omroep Brabant, het Scryption en het
Monumentenfonds Brabantse Schuttersgilden. Ook nam hij met succes het initiatief
voor twee bijzondere leerstoelen: ‘Cultuur in Brabant’ en ‘Diversiteit in Taal en Cultuur
in Brabant’.

2009
Jac Biemans voor zijn enorme inzet, grote kennis van zaken en vele publicaties voor
de heemkundekring in Cranendonck en daarbuiten.
Puck Böhm voor de zorgvuldige wijze waarop zij een aantal beeldbepalende
panden in Willemstad restaureerde en vervolgens belangeloos beschikbaar stelde
voor de gemeenschap.
Paul Spapens voor de aansprekende en vernieuwende manier waarop hij de
Brabantse geschiedenis en volkscultuur onder de aandacht van een breed publiek
brengt.

2010
Pien Storm van Leeuwen – Hoogland voor de unieke en inspirerende wijze waarop zij
in uiteenlopende projecten geschiedenis, poëzie, muziek, beeldende kunst, natuur
en monumenten met elkaar verbindt.
Jo Timmermans voor zijn gedrevenheid en inzet voor cultuur in brede zin en voor zijn
creatieve en enthousiasmerende aanpak bij de realisering van het Jheromius Bosch
Art Center.
Theo Wouters voor zijn jarenlange spilfunctie in het muzikale en culturele leven van
Etten-Leur en zijn bijzondere verdiensten voor de amateurkunst in de provincie.

2011
Harry Peeters † voor zijn gedrevenheid en tomeloze inzet als artistiek en zakelijk leider
van het Erasmusfestival Brabant dat uitgroeide tot een hoogstaand cultureel
evenement.
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Fred Quik voor zijn jarenlange inspirerende spilfunctie in het culturele leven van
Bergen op Zoom en zijn bijzondere verdiensten voor de Stichting Facilitair Bedrijf.
Rob de Vrind voor zijn enthousiasmerende inzet en meervoudige inspanningen voor
historisch natuurbehoud en cultuurhistorie in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

2012
Johan Brosens voor zijn tomeloze inzet en passie voor de amateurkunst in al haar
facetten.
Marius Grutters voor zijn enthousiasmerende inzet voor natuurbehoud en cultureel
erfgoed.
Jan Verspaget voor zijn inzet om als mecenas kunst en cultuur voor een breed
publiek toegankelijk te maken.

2013
Frans Bakermans voor zijn grote inzet en passie als voorzitter van de Brabantsedag
die onder zijn leiding is uitgegroeid tot een groots cultureel grensoverschrijdend
evenement.
Ido Cranen voor zijn jarenlange enthousiasmerende en originele spilfunctie binnen
Vereniging Ecologisch Leef en Teeltwijzen Gemert en de boeiende voordracht van
al zijn kennis.
Jos van der Ven† voor zijn vasthoudende en inspirerende inspanningen voor cultuur
in het algemeen en de Stichting Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur in ’sHertogenbosch in het bijzonder.

2014
Cees de Gast voor zijn vele historische publicaties en grote verdiensten voor de
cultuurhistorische geschiedenis van het Land van Heusden en Altena.
Lilian Grootswagers voor haar jarenlange inspanningen voor het behoud van
religieus erfgoed met name in Noord-Brabant.
Harry van der Loo voor zijn bevlogen, tomeloze en enthousiasmerende inzet voor het
vernieuwen en herstructureren van het Klok & Peel Museum.

2015
Wim Daniels voor zijn bijzondere verbondenheid met Brabant: als taalliefhebber,
schrijver en voordrachtkunstenaar is hij boegbeeld, promotor en ambassadeur voor
Brabant.
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Wies van Leeuwen voor zijn gedreven, vasthoudende en langdurige inzet voor
behoud en ontwikkeling van erfgoed in het algemeen en voor religieus erfgoed uit
de 19e en 20e eeuw in het bijzonder.
Willem de Weert voor zijn enthousiasmerende en tomeloze inzet voor natuurbehoud
en voor zijn grote verdiensten voor de Brabantse Wal.

2016
Gerard en Corrie van Beurden voor hun enthousiasmerende en tomeloze inzet voor
Landgoed het Broeck in Raamsdonk waar zorg voor erfgoed, cultuur en natuur op
unieke wijze samen komen.
Peter Dictus voor zijn grote en bijzondere bijdrage aan hoogwaardige en culturele
activiteiten op het gebied van amateur- en professionele podiumkunsten. Als
theatermaker, lied- en toneeltekstschrijver en initiator van interdisciplinaire projecten
is hij een verbinder pur sang.
Cor Swanenberg voor zijn grote bijdrage aan behoud en versterking van de
Brabantse taal-en muziekcultuur. Als liedjesmaker, verteller, redacteur, schrijver en
zanger heeft hij zijn kwaliteiten en energie in dienst gesteld van de Brabantse cultuur.

2017
Anna Uitde Haag voor haar grote verdiensten voor het vak van cabaretier in Brabant
en Nederland. Haar niet aflatende inzet en aanhoudende stroom van activiteiten
om cabaret en kleinkunst op een hoger plan te tillen, resulteerde in de hboaccreditatie van de Koningstheateracademie; de eerste cabaret opleiding in
Nederland op hbo-niveau.
Harry Verhoeven voor zijn tomeloze en veelzijdige inzet en ambassadeurschap voor
de klassieke ambachten, de ambachtsman en de kunst in het algemeen en voor zijn
initiatief en inspirerende inspanningen voor ’t Techniekhuys in Veldhoven in het
bijzonder.
Peter-Louis Vrijdag voor zijn inspirerende rol als oprichter van het Nederlands
Steendrukmuseum in Valkenswaard, voor zijn bevlogen en tomeloze inzet voor dit
museum gedurende vele jaren en voor zijn rol als moderne mecenas.
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