Hilvarenbeek, een dorp waar jaarrond veel te zien en te doen is. En
waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Om dat te laten
zien, zijn in samenwerking met Cultureel Centrum Elckerlyc,
Bibliotheek Midden-Brabant, De Werckwinckel en Hilvarenbeek
lnfopunt twee wandel- en twee fietsroutes samengesteld.
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Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings
tijden,

bijzondere

evenementen

en

open

dagen

kun

je

terecht

bij

Hilvarenbeek lnfopunt, Vrijthof 11.
Of ga naar onze website:

BEZOEKHILVARENBEEK.nl

4. Sater, Hans Goddefroy, 1975
Sater is de officiële titel van het door Hans Goddefroy vervaardig
de beeld op de Hilvarenbeekse dorpspomp. De volksmond maakte er
al gauw "duveltje" van en ook "meikever" wordt wel eens gebezigd.
"Wanhopig houdt het duiveltje zijn handen tegen de oren omdat hij
het gebeier van de torenklokken niet wil horen", aldus de maker, die
met het beeld ook een link heeft gelegd naar de spreekwoorden "loop
naar de pomp" en "loop naar de duivel". Het bronsplastiek heeft in
1975 een plaatsje gekregen op de stenen dorpspomp van Hilvaren
beek. Eens telde het dorp vijf van deze pompen voor de openbare wa
tervoorziening. Dit exemplaar was in gebruik voor evenementen op
de Vrijthof, met name voor de kermisexploitanten. De oorspronkelijke
bolvormige bekroning van de pomp heeft plaats moeten maken voor
de Sater.

6. Sint Clara, Frans Verhaak, 1961
Sint Clara is een heilige die naar een oud volksgeloof voor goed weer
zorgt, als men, haar ter ere, een worst aan de armen schenkt. Een
beeldje van haar is te zien aan de noordkant van de Hilvarenbeekse
toren. Het is daar geplaatst omdat de Groot Kempische Cultuurda
gen (1947 - 1972) altijd met goed weer gezegend zijn geweest. Op één
keer na toen een windhoos een abrupt einde maakte aan de feestelijk
heden. "Zo lang er mensen leven, zo lang zullen ze bidden voor schoon
"'
weer bij feesten zei dr. P.C. de Brouwer bij de onthulling in 1961. Wie
goed weer wilde, hing een week of zes voor een activiteit een worst aan
het beeld. Viel het weer toch slecht uit, dan was het geen goede worst
geweest. Deze bleef hangen tot iemand hem weggooide of tot de jeugd
hem als een gratis lekkernij ontdekte. De "symbolische worst" echter,
een gift voor de armen, wordt nog herhaaldelijk geschonken.

Vendelier, Wim van Breen, 1986
Het beeld van de Vendelier is door de maker Wim van Breen ge
schonken aan de gemeente Hilvarenbeek uit erkentelijkheid voor
- de subsidie die de creativiteitsvereniging De Werckwinckel jaar
lijks kreeg. De gemeente zag graag een beeld in de wijk Doelak
kers. Nogal wat straatnamen in deze wijk hebben betrekking op
de gilden. Daarom maakte hij een beeld van de vendelier die in de
optochten van de gilden voorop loopt. Dit beeld is gemaakt van
dezelfde stenen zuilen waaruit ook het beeld Johanna van Brabant
is gekomen. In Tilburg dienden de van Franse euvil gemaakte zuilen
" als basis voor de lantaarnpalen in een reeds lang verdwenen parkje
voor het Paleis Raadhuis. Deze zuilen zouden een roemloos einde
gevonden hebben op de vuilnisbelt als de maker van dit beeld ze
niet als zeer goed bruikbare steen had ontdekt.

Scarabeus ferreus, Gerdine Berkelmans, 1998
De uit Helvoirt afkomstige Gerdine Berkelmans volgde na de HAVO
de Tehatex opleiding bij het Mollerinstituut (1976). zij haalde de La
gere Acte Tekenen (1987) en studeerde in 1990 af aan de Acade
mie Beeldende Vorming in Tilburg. Het thema dat haar bezig houdt
in haar tekeningen en schilderijen lag ook ten grondslag aan dit
beeld. Een zelfstandig groeiende en uitdijende kosmos tegenover
de onzichtbare eencellige wezens in de micro wereld. Aanpassings
,< kracht van levensvormen, die van binnen uit groeien in ontelbare
"' variaties. In de door de Kunst Advies Commissie uitgeschreven
wedstrijd voor beelden in de Doelakkers won zij de derde prijs.

Uit een stuk, Jac Voeten, 1998
Jac Voeten is een geboren en getogen Tilburger. Zijn opleiding ge
noot hij op een driejarige avondopleiding tekenen in Tilburg. Daar
naast kreeg hij les in aquarelleren (2 jaar Terra Nova en 5 jaar bij
Theo Kappe en 1 jaar bij E. Uger). Een monumentale opleiding van
8 jaar bij de kunstacademie in Arendonk sloot hij af met een eer
volle vermelding. Jac Voeten heeft geprobeerd met zijn beeld de
aard van de Hilvarenbekenaar weer te geven. Zonder tierelantijnen,
eenvoudig, uit één stuk. Omdat de Bekenaar geen voetstuk behoeft
heeft hij gekozen voor een voetstuk dat een eenheid vormt met het
beeld in hetzelfde materiaal. De Kunst Advies Commissie koos dit
beeld uit de inzendingen om te plaatsen in de Doelakkers.

Snelblussers, Wim van Breen, 1982
De toenmalige burgemeester E.M. d'Hondt opende in april 1982 de
huidige brandweerkazerne. Brandweervereniging De Snelblussers
wilde deze ingebruikname luister bij zetten en vroeg de Hilvaren
beekse beeldhouwer Wim van Breen om een gevelsteen te maken
met het embleem van de brandweer. De ondercommandant, te
vens voorzitter van de brandweervereniging, bood na de opening
van het nieuwe onderkomen de gemeente het kunstwerk aan. De
gevelsteen is gemaakt van savonière, een Franse kalksteen.

16. Johanna van Brabant, Wim van Breen, 1987
Bij de gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de buurt schonk Hil
varenbekenaar Wim van Breen dit beeld in 1987 aan de bewoners
van de Johanna van Brabantlaan. Dat Hilvarenbeek een straat naar
haar heeft genoemd, ligt in de geschiedenis besloten. Hertogin Jo
hanna, op weg van Brussel naar 's-Hertogenbosch, raakte met haar
koets vast in het moeras De Donck, halverwege Goirle en Hilvaren
beek. Dat was in 1390. De boeren van de Westerwijk bevrijdden haar
uiteindelijk uit haar benarde positie. Uit dankbaarheid schonk ze
hen een eeuwigdurend legaat. Van de rente die dat legaat oplevert
gaan de nazaten van de hulpvaardige boeren ieder jaar een dagje uit.
Ter herinnering aan deze gebeurtenis luidt nog elke avond om 9 uur
in de toren het Johannaklokje en de Nachtmis met Kerstmis wordt
nog steeds ter haar nagedachtenis opgedragen. Een sober houten
kruis in de Westerwijk herinnert eveneens aan deze gebeurtenis.
F.rans Verhaal<,

Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,
Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 doq�sl<er.nen te
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelRad tot een fris
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje OP. straat of.
een workslioP. in ons cultureel centrum. In 'Beek' hebben we het
echt allemaal.

Een gebiedskenner spreken?
of. mailen kan natuur.lij!<
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