
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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Zowel de wandel- als de fietsroute bleken een schot in 
de roos. Er zijn veel van deze routes, maar een originele 
Brabantse zwerver als onderwerp, dát komt weinig 
voor en dat spreekt de wandelaar en de fietser tot de 
verbeelding. Bovendien is Hilvarenbeek en omgeving 
Brabant op zijn mooist.

Deze brochure is mogelijk gemaakt door Bierbrouwerij 
De Roos in Hilvarenbeek waar de route begint en 
eindigt. Het bekendste bier van dit landelijk unieke 
museum is genoemd naar de Rooie Fik. De wandel- en 
de fietsroute beginnen en eindigen bij De Roos. Proost, 
op een mooie wandeling, proost op de Rooie Fik!

De Rooie Fik was een Hilvarenbeekse zwerver. Hij leefde van 1894 
tot 1977. Veertig jaar na zijn dood is hij nog steeds zeer populair. 
Willem Smulders, zoals hij in werkelijkheid heette, is een van de 
bekendste Hilvarenbekenaren ooit. Ook in de omliggende dorpen 
geniet hij nog immer grote faam.

De wandel- en fietsroutes met als thema ‘De Rooie Fik’ zijn 
oorspronkelijk ontwikkeld door de broers Karel en Paul Spapens 
en Ine Spapens-van den Biggelaar. In samenwerking met 
Museumbrouwerij De Roos stelden zij beide routes samen in 
het kader van het door hen in 2016 geschreven boek over deze 
befaamde Hilvarenbeekse zwerver. Het succes van de eerste 
editie noopte tot een tweede druk. 

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:

• Je begint deze wandeling bij Bierbrouwerij De Roos. Loop langs de Vrijthof naar 
de Paardenstraat (1) en deze straat steeds volgen. De Paardenstraat gaat 
over in de Hakvoortseweg. Deze weg volgen, over het viaduct. Links loopt het 
Spruitenstroompje. Een stukje verder zie je een draaipoortje voor wandelaars. Ga daar 
doorheen. Volg het Spruitenstroompje tot aan het volgende draaipoortje. Ga hier RA en 
volg het zandpad tot aan de driesprong. (2)

• RA: Volg dit zandpad naar de Hakvoortseweg. RA: RI Hilvarenbeek. LA: eerste 
weg links, weggetje loopt naar de bossen. Volg dit pad tot het eerste zandpad rechts 
(Rentmeestersdijk). Je loopt langs de slagboom en volgt dit zandpad door steeds rechts 
aan te houden tot je uit de bossen komt op de verharde weg (Diessenseweg). Hier zie je 
aan de overkant het kapelletje. (3). 

• Loop richting Hilvarenbeek (4), je passeert de Beerten.  Waar de majestueuze eiken 
staan, ligt rechts bowlingbaan Kempenhof. Achter in de tuin stond een schuur die voor de 
Rooie Fik als zwerverswoning diende. De weg steeds rechtdoor vervolgen tot aan T-splitsing 
in het dorpshart van Hilvarenbeek. Je loopt recht op het pand van de Hema. (5). 

• Ga RA, de Gelderstraat in. Dan voor de kerk LA: loop langs de Vrijthof naar de 
Koestraat  en ga naar de parkeerplaats tussen de huisnummers 21 en 25 (6). 
Loop een klein eindje terug en ga LA, Achter het Raadhuis. Loop langs cultureel 
centrum Elckerlyc en ga RA en volg dit paadje tot je uitkomt op de Vrijthof. LA en 
einde Vrijthof RA. Loop langs de Vrijthof en RD, Paardenstraat. Eerste kleine 
straat links, het Faffestroatje, gaat over in de Voortsepad, steeds volgen. Steek de 
Petershemstraat over. Meteen rechts op de hoek ligt achter een haag de begraafplaats.

• Ga door de poort naar binnen. Loop naar links tot aan de Calvarieberg. Ga RA over het 
hoofdpad en ga bij graf Jan Aarts LA. Tel vanaf hier de grafrijen tot de achtste rij. Loop 
hier in en bijna achteraan zie je een graf met een houten kruis. Hier ligt Willem Smulders 
begraven. (7). 
Loop terug naar de poort. Sla LA (Voortsepad) en meteen RA, Petershemstraat. 
Eerste weg LA, St. Sebastiaanstraat. Deze straat helemaal uitlopen tot aan 
Bierbrouwerij De Roos. 
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informatie

informatie bij Rooie Fik wandeling

(1) Ongeveer op de plaats van Paardenstraat 
huisnummer 29 werd de Rooie Fik geboren op 3 
augustus 1894. Het gezin telde negen kinderen.

(2) In het weiland rechtuit stond het boerderijtje 
waar het gezin Smulders vanuit de Paardenstraat 
zijn intrek nam. Bij dit woninkje liep het 
Morrestroompje. In dit watertje verdronk op 1 
januari 1926 Petrus Smulders, de vader van de 
Rooie Fik.

(3) Deze Mariakapel is in 
1945 gebouwd uit dankbaarheid dat de oorlog was 
afgelopen. De Rooie Fik kwam hier vaak. Achter de 
kapel had hij een pannetje verstopt. In het pannetje 
maakte hij melk warm door het boven de brandende 
kaarsjes te houden. De warme melk gaf hij aan katten. 
De Rooie Fik hield enorm veel van katten en andere 
dieren. Dode katten die langs de weg lagen raapte hij 
op en begroef ze op zijn eigen kattenkerkhof.

(4) De straat die vanaf het viaduct evenwijdig aan 
de grote weg loop heet Beerten. In zijn tijd was dit 
buitengebied. De bermen van dit zandpad werden begraasd door schapen. 
De Rooie Fik zorgde voor deze schapen. Zijn zorg ging zo ver dat hij de keutels 
over het gras verspreidde zodat het gras overal goed zou groeien.

(5) Op de plaats van de Hema stond vroeger 
Hotel De Valk. Aan de achterzijde was een 
paardenstal. Op de zolder daarvan sliep 
de Rooie Fik. Dit was zijn meest befaamde 
zwerversadres. Bij hotel De Valk stopte de 
tram. Het hotel was een 
verdeelstation van pakjes.  
De Rooie Fik werkte als 
pakjesbesteller voor de 
trammaatschappij, pakjes 
werden door de Rooie Fik 
met zijn kruiwagen bezorgd 

tot in de verre omgeving. In Goirle werd de zwerver daarom 
‘Fikkie van de tram’ genoemd. Uit de trammaatschappij is 
het busbedrijf BBA ontstaan. Voor de BBA verkocht de 
Rooie Fik tientallen jaren busboekjes in Hilvarenbeek en 
omliggende dorpen.
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(2) In het weiland rechtuit stond het boerderijtje 
waar het gezin Smulders vanuit de Paardenstraat 
zijn intrek nam. Bij dit woninkje liep het 
Morrestroompje. In dit watertje verdronk op 1 
januari 1926 Petrus Smulders, de vader van de 
Rooie Fik.

(3) Deze Mariakapel is in 
1945 gebouwd uit dankbaarheid dat de oorlog was 
afgelopen. De Rooie Fik kwam hier vaak. Achter de 
kapel had hij een pannetje verstopt. In het pannetje 
maakte hij melk warm door het boven de brandende 
kaarsjes te houden. De warme melk gaf hij aan katten. 
De Rooie Fik hield enorm veel van katten en andere 
dieren. Dode katten die langs de weg lagen raapte hij 
op en begroef ze op zijn eigen kattenkerkhof.

(4) De straat die vanaf het viaduct evenwijdig aan 
de grote weg loop heet Beerten. In zijn tijd was dit 
buitengebied. De bermen van dit zandpad werden begraasd door schapen. 
De Rooie Fik zorgde voor deze schapen. Zijn zorg ging zo ver dat hij de keutels 
over het gras verspreidde zodat het gras overal goed zou groeien.

(5) Op de plaats van de Hema stond vroeger 
Hotel De Valk. Aan de achterzijde was een 
paardenstal. Op de zolder daarvan sliep 
de Rooie Fik. Dit was zijn meest befaamde 
zwerversadres. Bij hotel De Valk stopte de 
tram. Het hotel was een 
verdeelstation van pakjes.  
De Rooie Fik werkte als 
pakjesbesteller voor de 
trammaatschappij, pakjes 
werden door de Rooie Fik 
met zijn kruiwagen bezorgd 

tot in de verre omgeving. In Goirle werd de zwerver daarom 
‘Fikkie van de tram’ genoemd. Uit de trammaatschappij is 
het busbedrijf BBA ontstaan. Voor de BBA verkocht de 
Rooie Fik tientallen jaren busboekjes in Hilvarenbeek en 
omliggende dorpen.

 

informatie

informatie bij Rooie Fik wandeling

(1) Ongeveer op de plaats van Paardenstraat 
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tot in de verre omgeving. In Goirle werd de zwerver daarom 
‘Fikkie van de tram’ genoemd. Uit de trammaatschappij is 
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Rooie Fik tientallen jaren busboekjes in Hilvarenbeek en 
omliggende dorpen.



 

informatie

(6) In de Koestraat stond in de 
omgeving van huisnummer 25 een 
groot klooster van de Zusters van 
Liefde in Tilburg. In dit klooster 
kreeg de Rooie Fik in 1951 een 
kamer. Toen dit werd gesloopt 
en vervangen door het huidige 
woonzorgcentrum De Clossenbosch 
verhuisde de Rooie Fik mee. Het was 
hem toegestaan, zelfs gemakkelijk 
gemaakt, om zijn kamer bij nacht en 
ontij te verlaten. Vanuit zijn kamer 
is hij blijven zwerven. Dit is een 
treffend voorbeeld van de zorg die 
Hilvarenbeek had voor ‘zijn’ zwerver.     

(7) Vlakbij de molen ligt de begraafplaats van 
Hilvarenbeek. Helemaal rechts ligt het graf van de 
Rooie Fik. Hij overleed op 6 juni 1977. Het graf heeft 
een houten kruis. Twee keer voerden de inwoners 
van Hilvarenbeek actie om geld op te halen voor het 
verlengen van de grafrechten.

informatie bij Rooie Fik wandeling

Meer weten over bierbrouwerij De Roos en het brouwen 
van Rooie Fikbier? Breng een bezoek aan de brouwerij 
en het proeflokaal. Voor kinderen is er een leuke speur-
tocht! Meer informatie op www.bierbrouwerijderoos.nl

Meer weten over activiteiten en bezienswaardigheden 
in onze gemeente? Breng een bezoek aan Vrijthof 11 of 
bekijk www.bezoekhilvarenbeek.nl
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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

wandelroute

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

ongeveer 6,5 km

op stap
met de rooie fik

door het zwerfgebied 
van een Hilvarenbeekse 

zwerver

*100000000863* € 1,50
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