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Bronzen kunstwerk ‘Vogel’, 
Nabij Capucijnerplein 6-8, 6021 CB Budel 
 

Kunstenaar Sjeng Caris 
Onthulling: 10 juli 1986 
Plaats: voor 
Capucijnerplein 6-8 
6021 CB Budel 
Geschonken door Sjef 
Hegge. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Helaas is het plaatje momenteel (2020) verdwenen. (Vandalisme??) 
 
Uit de Grenskoerier van 10 juli 1986: 
Sjef Hegge schenkt Gemeente Budel een bronzen beeld 
Onze dorpsgenoot Sjef Hegge ergerde zich altijd aan het vandalisme van de 
jeugd in cafés en dergelijke. Hij besloot om iedereen die hij iets kapot zag 
maken ’n stuiver te vragen. De jeugd werkte welwillend mee  (zowel aan het 
kapotmaken als met de stuivers) vooral omdat Sjef er meestal een berispend 
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woordje aan toe voegde. Sjef stortte ook zelf de nodige stuivers evenals enkele 
middenstanders en kasteleins. 
Zodoende kreeg hij voldoende geld 
bijeen om een symbolisch beeldje te 
bekostigen. 
Dit beeldje, een vogel, werd 
vervaardigd door de Budelse 
kunstenaar Sjeng Caris. 
Maandag 7 juli om 12.00 uur ’s 
middags werd de vogel op de sokkel 
bevestigd. Deze sokkel werd bekostigd 
door de gemeente. In aanwezigheid 
van wethouder mevrouw Brandts, 
secretaris Canjels en Sjeng Caris 
bevestigde Sjef Hegge zelf het beeldje 
op de sokkel.  
En daar staat het symbolisch bedoeld 
cadeau aan de Budelnaren te pronken 
op het Capucijnerplein, op het trottoir 
voor de zaak van Peter Bax (Nu 
Verspaandonk mode) 
 
Sjeng Caris 

Sjeng Caris over zijn beeld: “Ik heb ’n 
vogel gekozen al diersymbool, geen 
bestaande vogel, gewoon de vogel 
die de vrijheid symboliseert. Aan de 
poten zit hij vast met een touw dat -
dat kun je zien- op het moment dat 
hij weg wil vliegen zich los wikkelt”. 
Sjeng Caris, die zijn meeste werk in 
brons vervaardigde heeft ook dit 
beeld eerst geboetseerd en daarna 
in brons overgoten.  
Het is een prachtig beeld. Sjeng: “Ik 
heb de vogel zó op de sokkel 
geplaatst (’n hoek van 120 graden 
makend) dat het idee van 
wegvliegen nog versterkt wordt.  
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