
WAI{DELROUTE BLAUW 5 KM

Vanuit hetTeutenhuis lopen we rechtsaf via het Protestantse kerk-
je naar de Meester Pankenstraat. Voor het Teutenhuis staat het

kunstwerk'Pegasus' L Aan de linkerkant ligt de abri van Riet-

veld en schuin rechts voor ons staat de straatklok van Rietveld.

We gaan rechtsaf de Meester Pankenstraat in en meteen linksaf

de Riethovensedrlk in. We lopen nu naar het Ploegpark van land-

schapsarchitecte Mien Ruys. B¡ de zijstraat naar rechts (Bucht)

lopen we rechtdoor en gaan rechtsaf het slingerende wandelpad

het Ploegpark in. We komen hier uit bij fabriek De Ploeg van Genit
Rietveld. Het fabrieksgebouw en omliggende landschapspark zijn

Rijksmonument. Als we naar rechts kijken zien we naast De Ploeg

het kunstwerk'Fontein' 2 . We gaan voor de Ploeg linksaf en op

het einde van de weg links. Na ongeveer 150m gaan we via het

zandpad rechts het Patersbos in. We blijven dit pad volgen tot we

een klein kapelletje tegenkomen, hier gaan we linksaf. Aan de

linkerkant staat het kunstwerk'Paters Ros' 3 .

We volgen dit pad wat overgaat in parkeertenein en houden

theater De Kattendans aan onze rechterhand en komen uit bij de

Eerselsedijk . Aan de rechterkant voor De Kattendans staat het

bronzen kunstwerk'Kattendans' 4 . We steken de weg over en

gaan linksaf, Vervolgens gaan we rechtsaf het centrum (Hof) in.

We gaan hierna de eerste weg rechts in, dit is de Nieuwstraat.

Deze weg blijven we volgen totdat we linksaf het Hagelkruis in

gaan. Hierna zien we aan onze rechterhand tegen de gevel het

kunstwerk'MAVO-reliëf' 10 . We vervolgen onze route weer via

het Hagelkruis en slaan rechtsaf de Middakker in, hierna gaan

we op het eind links en weer 0p het eind rechts. We komen nu uit

op de Churchilllaan, deze gaan we links in. Bij de rotonde bij de

Standerdmolen aangekomen zien we het kunstwerk'Kempense

Haan' 11 . We gaan linksaf de Molenakkers in, Hierna gaan we

de eerste straat rechts, de Meibloemstraat in. Vervolgens gaan

we linksaf en meteen weer rechtsaf, dit is de Ereprijsstraat.

We nemen weer de eerste straat links, dit is de Tijmstraat. 0p het

eind gaan we linksaf en meteen weer rechts, dit is de Lavendel-

straat. We komen nu uit b¡ de Burgemeester Magneestraat, deze

gaan we links in. Aan de rechtezijde voor het gemeentehuis zien

we het kunstwerk'Bestuurstempel' 6 . We lopen het gemeente-

huis voorbij en gaan rechtsaf.

0p 't Hof aan de linkerkant in de bocht zien we het bronzen beeld

van 't Hermenieke van Bergeijk' 5 .

We gaan nu rechtsaf bij de Hofkerk en Luihuis en lopen aan de

rechterkant van de kerk de oude monumentale begraafplaats op.

0p de begraafplaats zien we het kunstwerk'Geborgenheid' I
en 'De Vlieger' 7 , 0m onze weg te vervolgen gaan we om de

kerk heen richting de andere poort bü 't Hof. Deze gaan we door

en gaan rechtsaf. We lopen nu rechtdoor langs de oude muur de

Dr. Rauppstraat in. Bij een parkeerplaats aan de linkerkant zien

we hierachter het kunstwerk 'Compositie' l2 .

We gaan een stukje terug en gaan vanaf de Dr. Rauppstraat

rechtsaf het Willem Driedonxpad in. 0p het eind van dit pad gaan

we linksaf het Pastoorshof in. 0p het eind gaan we rechtsaf de

Kerkstraat in. Vanaf de Kerkstraat nemen we de tweede weg links,

dit is de Domineestraat, Aan de rechterkant zien we de Beelden-

en Bloementuin met hierin verschillende kunstwerken 9 van de

Bergeijkse kunstenaar HarryVerhoeven. We zijn nu weer terug bij

het startpu nt Teutenhuis.

1lr, Titel Kunstenaar Jaartal
1 Pegasus HarryVerhoeven 2011

2 Fontein Onbekend 1959

3 Paters Ros HarryVerhoeven 2013

4 Kattendans Toon Slegers 1983

5 't Hermenieke

van Bergeijk Willy van der Putt 1987

6 Bestuurstempel HarryVerhoeven 2002
7 De Vlieger Mária van lersel 2011

8 Geborgenheid Godelief Hoskam-Van Veldhoven 2011

9 Kunstwerken beelden-

en bloementuin HarryVerhoeven 2011

1 0 MAVO reliëf Henk Tieman 1965

1 1 Kempense haan Toon Slegers 1986

1 2 Compositie Toon Slegers 19BB
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Vanuit hetTeutenhuis lopen we rechtsaf via het Protestantse kerk-

je naar't Hof. Voor hetTeutenhuis staat het kunstwerk'Pegasus'

l. Aan de linkerkant ligt de abri van Rietveld en schuin rechts

voor ons staat de straatklok van Rietveld. We gaan rechtsaf naar

't Hof en meteen linksaf de Riethovensedijk in. We lopen nu naar

het Ploegpark van landschapsarchitecte Mien Ruys. B¡ de zijstraat

naar rechts (Bucht) lopen we rechtdoor en gaan rechtsaf het slin-

gerende wandeipad het Ploegpark in. We komen hier uit bij fabriek

De Ploeg van Genit Rietveld. Het fabrieksgebouw en omliggende

landschapspark zijn Rijksmonument. Als we naar rechts kijken

zien we naast De Ploeg het kunstwerk'Fontein' 2 . We gaan voor

de Ploeg linksaf en op het einde van de weg links. Na ongeveer

1 50m gaan we via het zandpad rechts het Patersbos in. We blijven

dit pad volgen tot we een klein kapelletje tegenkomen, hier gaan

we linksaf. Aan de linkerkant staat het kunstwerk'Paters Ros' 3 .

We volgen dit pad wat overgaat in parkeerterrein en houden

theater De Kattendans aan onze rechterhand en komen uit bij

de Eerselsedijk. Aan de rechterkant voor De Kattendans staat het

bronzen kunstwerk'Kattendans' 4 . We steken de weg over en

gaan linksaf. Vervolgens gaan we rechtsaf het centrum ('t Hof)

in. Als we bij het marktplein met de kiosk zijn aangekomen staat

recht voor ons op de hoek het bronzen beeldje van 't Hermenieke

van Bergeijk'5 .

We gaan hier rechtsaf en gaan daarna linksaf de Burgemeester

Magneestraat in. Aan de linkerkant zien we het gemeentehuis

met daarvoor het kunstwerk 'Bestuurstempel' 6 . Net voor het

gemeentehuis gaan we linksaf een smal pad in, als we dit volgen

komen we uit bij de oude muur van de monumentale begraaf-

plaats, hier gaan we linksaf en volgen de muur waarna we bij de

monumentale Hofkerk en Luihuis de oude monumentale rechts-

af de begraafplaats op gaan. 0p de begraafplaats zien we het

kunstwerk'Geborgenheid' 8 en 'De Vlieger' 7 . 0m onze weg te

vervolgen gaan we om de kerk heen richting de andere poort bij 't
Hof. Deze gaan we door en gaan rechtsaf om vervolgens meteen

links de Kerkstraat in te gaan. Vanaf de Kerkstraat nemen we de

derde weg links, dit is de Domineestraat. Aan de rechterkant zien

we de Beelden- en Bloementuin met hierin verschillende kunst-

werken 9 van de Bergeijkse kunstenaar HarryVerhoeven. We zijn

nu weer terug bij het startpunt Teutenhuis.
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Startpunt Teutenhuis

Domineestraat Ba, 5571 EJ Bergeijk

* fiijks)monumenten
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Parkeren Aan de Domineestraat naast het Teutenhuis

en de Beelden- en Bloementuin is een gratis

parkeergelegenheid
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