
Het is hier echt 
 
Inleiding 
Hilvarenbeek is een prachtig authentieke gemeente waar altijd iets te doen is. Dat weten wij allang. 
Hoog tijd dat veel meer mensen buiten Beek dat ook weten. Om meer bezoekers naar onze geliefde 
gemeente te trekken is vorig jaar het beeldmerk ‘Het is hier echt’ gelanceerd. Inmiddels is het 
beeldmerk terug te vinden op de wapens aan de gevels van winkels, horeca en andere deelnemers van 
Ondernemend Hilvarenbeek. Ook is het bezoekerscentrum geopend en is de website 
www.bezoekhilvarenbeek.nl live. Genoeg mooie ontwikkelingen! Voordat we echt Hilvarenbeek op de 
kaart gaan zetten, is het belangrijk dat wij allemaal ons eigen verhaal van Het is hier echt kunnen 
vertellen. Wat maakt voor jou deze plek zo bijzonder? Dat kan een herinnering zijn, een persoonlijk 
verhaal, een bepaalde plek of gevoel of….  
Over het concept  
In 2018 is het beeldmerk ‘Het Is Hier Echt’ ontwikkeld door Van Roessel & 
Eekelaar strategische vormgeving. Toelichting concept: 
 

• ‘Echt’ staat voor onze houding: 
We leven in een belevingsgerichte maatschappij waarin de 
experiences vaak groter zijn dan de werkelijkheid. Hilvarenbeek doet 
niet mee aan deze trend. Sterker nog, we zijn trots op onze 
authenticiteit. We laten je in je waarde, je hoeft je niet anders voor te 
doen dan je bent en dat is voelbaar in onze gemeente. 

• ‘Echt’ staat ook voor ontdekken: 
In ons recreatief aanbod valt nog zoveel te ontdekken, je staat ervan 
versteld wat er in onze gemeente allemaal plaats vindt. 

• ‘Het’ staat voor alles wat we doen.  
• ‘Hier’ staat voor ons gebied. 

 
Algemene boodschap Het is hier echt 
 
 

Welkom in Hilvarenbeek, een prachtig authentieke en verrassende gemeente in het 
bourgondische Brabant waar altijd iets te doen is. Van kilometers fiets- of wandelplezier tot een 
frisgroen marktplein en verrassende winkels. Geniet van de stilte in de talrijke bosgebieden of ga 
helemaal los op een bomvol muziekevenement. Een gemoedelijk praatje op straat of het spotten van de 
Big Five. In ‘Beek’ hebben we het echt allemaal.  
 

We hebben nieuwsgierige geitjes en beroemde koeien in ons buitengebied. We 
hebben een brouwersgeheim en een praatgrage lindeboom op de Vrijthof. In onze 
bossen woont echt een gastvrije en kunstzinnige reus en je vindt er torenhoge 
torens met adembenemende uitzichten. De landgoederen zijn zo mooi dat zelfs 
Adam en Eva er geen genoeg van konden krijgen. Je kunt hier gevaarlijk genieten 
in Afrikaanse sferen en echt bourgondisch genieten. We hebben kleine kernen 
waar de samenleving zo hecht en sterk is, dat ze met carnaval zelfs grotere 
spektakels creëren dan een stad zoals Tilburg. In Hilvarenbeek maken we echt 
overal muziek van, zelfs van Elastiek. Je kunt hier jaarrond van driedimensionale 
kunst in de natuur genieten. We hebben vele prijswinnende verblijfsaccommodaties 
in alle soorten en maten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor onze musea en 
kasteleins. 

 

http://www.bezoekhilvarenbeek.nl/


We nemen onszelf niet al te serieus, maar je kunt hier echte producten, bedrijven en faciliteiten vinden. 
Dat maakt ons toegankelijk; een gevoel van ‘Kom buurten’ en ‘Houdoe’. 
 
Welkom in Hilvarenbeek. Het is hier echt. www.bezoekhilvarenbeek.nl  
 
Gemeente Hilvarenbeek bestaat uit Baarschot | Biest-Houtakker | Diessen | Esbeek | Haghorst | 
Hilvarenbeek.  
 

Voorbeeldverhalen  
 
 

 
Vul aan: Dit is de plek waar….  

- je een adembenemend uitzicht hebt over de Flaes 
- mijn overgrootvader woonde 
- Black Sabbath, The Boomtown Rats, Genesis en Cat Stevens 

naar de Hilvariastudio’s kwamen om platen op te nemen. 
 

http://www.bezoekhilvarenbeek.nl/
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