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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 je 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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• Bezoek en beklim de Bikse toren (2) met een gids!  
Kosten € 2,50 pp.  Geopend op zondagen, om 15.00 uur.

• Neem een kijkje in het Andreaskerkje (6),  
van 6 juli t/m 24 augustus geopend op zaterdagmiddag.

• Ook bij de museumbrouwerij (7) ben je welkom voor een 
rondleiding met audioguide en speurtocht voor kinderen.   
Kosten t/m 17 jaar:  € 2,50 , volwassenen € 5,- . 
Geopend zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

• Boeken en meer informatie bij Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

De historische kern van Hilvarenbeek telt vele monumenten. Binnen een straal van een 
kilometer van de Vrijthof, het groene hart, zijn elf stenen aangebracht in het straat-
werk. Met behulp van het kaartje hieronder kun je de route lopen en de stenen vinden. 
Op elke steen staat informatie over het betreffende monument, samen met een foto 
van vroeger. Via QR-codes op de stenen kun je meer informatie opzoeken.

De wandeling start én eindigt op de markante Vrijthof, waar je na afloop lekker kunt 
genieten van een hapje of drankje op een van de vele terrassen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.
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