
Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl
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Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:
BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

hilvarenbeek

Fiets door tot aan de vijfsprong en neem het 
tweede zandpad links en daarna het eerste 
zandpad rechts, tot aan de Fusilladeplaats. Terug 
volg je dezelfde route tot aan het fietspad. Daar 
sla je rechtaf richting Roovertse Dijk. Volg het 
fietspad linksaf tot je weer op de Vrijthof bent. 

Deze fietstocht is ontstaan door een samenwerking 
van organisaties die samen Oorlog en Vrijheid in 
Hilvarenbeek herdenken. Meer informatie vind je 
op www.oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl

De fietstocht begint bij het oorlogsmonument tegenover 
Vrijthof 1. Via de Hoge Zij rij je linksaf de Wouwerstraat in 
en om Plein ‘40-’45 de Loostraat in. Vóór De Poortwachter 
ga je rechtsaf de Herlaerstraat in. Je passeert nu een 
aantal straten die vernoemd zijn naar verzetsstrijders uit 
Hilvarenbeek.
Volg het Jan Wolfspad en sla aan het eind van het fiets/
voetpad rechtsaf het Groot Loo in. Volg deze weg tot aan 
het jachtslot (in de volksmond ‘t Kasteeltje) en houd bij de 
splitsing links aan. Waar het fietspad begint, sla je rechtsaf 
de Sinteldreef in. 
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informatie

informatie bij fietsroute Oorlog en Vrijheid 12 km

1. Oorlogsmonument 
Het monument ‘Feniks’ in Hilvarenbeek is een bronzen beeld van een 
vogel, geplaatst op een voetstuk van natuursteen. De tekst op het 
monument luidt: ZIJ DIE VIELEN en hieronder zijn de namen van 25 
oorlogsslachtoffers aangebracht. Het monument is een sober doch 
waardig eerbetoon aan de Hilvarenbeekse burgers die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen.

2. Plein ‘40-’45 heeft deze naam gekregen na de oorlog, als voortdurende 
herinnering.

3. Naamgeving verzetsstrijders 
Theo Vogels woonde met zijn ouders op kasteel Groenendael. Hij had zijn 
rijbewijs gehaald en zijn vader had een auto. Daarom werd hij gevraagd 
om vluchtelingen op te halen op het station in Tilburg om ze vandaar naar 
een onderduikadres te brengen. Zo rolde hij de Pilotenlijn in. Hij werd 
gearresteerd en overleed later in het Duitse kamp Siegburg. 
Jan van Dongen was een student uit Wageningen die ondergedoken 
zat in een ondergrondse hut nabij ‘In den Bockenreyder’. Toen de hut 
bij toeval werd ontdekt door marechaussee Karst Smit sloot hij zich 
aan bij de Pilotenlijn. Later dook hij onder bij Piet Leermakers in Biest-
Houtakker. Beiden werden op 7 september 1944 bij een Duitse overval 
neergeschoten. 
Jan Aarts was dienstplichtig militair. Toen zijn legeronderdeel zich tot bij 
Middelburg had terug getrokken sneuvelde hij in een vuurgevecht met 
Duitse parachutisten. 
Jac Aarts diende als beroepsmilitair in het Koninklijk Nederlandsch-Indië 
Leger. Toen de Jappen Nederlands-Indië veroverden werd hij opgesloten 
in een gevangenenkamp. Later moest hij mee gaan werken aan de 
Birmaspoorlijn in Thailand, waar hij overleed aan malaria. 
Jan Wolfs werd in 1946 als dienstplichtig militair uitgezonden naar 
Indonesië. Hij kwam om het leven toen zijn bevoorradingskonvooi in een 
hinderlaag reed.

4. Groot Loo lag in oktober 1944 bij de bevrijding ruim drie weken in de 
linie tussen de bevrijders en de bezetters. In die periode is de straat 
door nagenoeg alle inwoners verlaten. De gebouwen echter, vertellen 
nog volop verhalen. En ook zijn de verhalen van de bewoners uit die tijd, 
opgetekend in een boek dat bij boerderijmuseum Grutje te verkrijgen is. 

5. Aan de muren op de binnenplaats van Groot Loo 8, De Flierefluiter zijn 
nog beschadigingen te zien van granaatinslagen. Achter de boerderij 
stonden Frans van Gestel, Kees Hesselmans en Johan Prinsen, in 
het poortje te kijken naar de overvliegende granaten. Tegen alle 
waarschuwingen in, het Groot Loo lag immers in de vuurlinie, waren zij 
achtergebleven in het Groot Loo. Zij kwamen alle drie om het leven toen 
er een granaat op het binnenplaatsje van de boerderij ontplofte. Een 
ingemetselde herinneringssteen in de westgevel herinnert ons aan dit 
droevige voorval.
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6. Op Groot Loo 9 bevond zich Boerderijmuseum Grutje met 
oorlogsherinneringen en een maquette van het Groot Loo. Helaas is het 
museum dit voorjaar geheel afgebrand. 

7. In de westgevel van Groot Loo 11 zien we onder de nok van het dak 
drie ramen. Hier zat Julius Vroom op de uitkijk. Hij spioneerde voor de 
Engelsen. Toen er een granaat op het dak uiteenspatte bleef Julius vrijwel 
ongedeerd, maar de kat naast hem werd gedood door een granaatscherf. 
Nog steeds zijn de gaten te zien in de zijgevel, veroorzaakt door 
granaatinslagen. 
De boerderijen die in het schootsveld stonden werden met 
fosforbommen in brand gestoken. De bewoners werden gewaarschuwd 
en konden tijdig een heenkomen zoeken. Als je begin oktober 1944 vanaf 
Groot Loo 11 in westelijke richting keek, zag je een grote grasvlakte. Daar 
hadden de Duitsers vanaf de Oranjebond in Esbeek in een brede strook 
langs Landgoed Gorp & Roovert, via de Goirlesedijk en Driehuizen tot aan 
Biest-Houtakker, landmijnen ingegraven. 

8. Groot Loo 12, 16, 20, 22, 24, 25 en 26 vielen ten prooi aan de vlammen. 
Na de oorlog bouwde men eerst noodwoningen. Die zie je nog bij Groot 
Loo 12, 14N en 22. Alle nieuwe boerderijen werden opgetrokken in rode 
baksteen met een rood pannendak.

9. Ga bij de Antoniushoeve even rechtsaf naar de bouwval naast de Loosche 
Hoeve. Aan de oostgevel hiervan zie je dat allerlei materialen werden 
gebruikt voor de herbouw, ook straatklinkers werden ingemetseld. 
Onbewerkte dennenstammen werden in de dakconstructie verwerkt.

10. Bij het Jachthuis, waar in de oorlog de familie Joosten woonde, vond 
Julius Vroom een veilig en gastvrij onderduikadres. 

11. De fusilladeplaats waar Robert Baelde, Christoffel Bennekers, Willem 
Ruys, Otto graaf van Limburg Stirum en Alexander baron van Schimmel-
penninck op 15 augustus 1942 werden gefusilleerd uit wraak voor een 
mislukte aanslag op de Duitse trein.in Rotterdam. Vijf gijzelaars werden 
opgepakt, allemaal mannen van aanzien in hun gemeente. Zij moesten 
plaatsnemen in een vrachtwagen en werden naar het Landgoed Gorp 
& Roovert gebracht.Hier werden ze aan palen vastgebonden en door 
een executiepeloton gefusilleerd. Vervolgens werden de stoffelijke 
overschotten tezamen met de palen in een kuil gegooid. Bosarbeiders 
die op afstand getuigen waren geweest van de executie konden later die 
plaats aanwijzen. Drie van de gijzelaars werden elders begraven. Twee 
van hen hebben een graf gekregen op de fusilladeplaats: Otto graaf van 
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Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl

fietsroute

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

ongeveer 12 km

op ontdekking

langs zichtbare 
herinneringen

75 jaar vrijheid

*1000000001457*   

Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl

fietsroute

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

ongeveer 12 km

op ontdekking

langs zichtbare 
herinneringen

75 jaar vrijheid

*1000000001457*

€ 1,50

€ 1,50


	12 km_oorlog_vrijheid_1.pdf
	12 km_oorlog_vrijheid_2-3.pdf
	12 km_oorlog_vrijheid_inlegvel_3.pdf
	12 km_oorlog_vrijheid_inlegvel_04.pdf
	12 km_oorlog_vrijheid_6.pdf

