
BOUWEN MET
JACQUES HURKS

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat 

architect Jacques Hurks stierf. Hurks 

woonde het grootste deel van zijn

leven in Roosendaal. Reden om hem

te gedenken met een tentoonstelling

in het Tongerlohuys, een jaarboek en nog 

veel meer activiteiten.

= Rondleiding Sint Josephkerk

Een kerk met een bakstenen koepel van bijna negentien 

meter. Ongekend. Onmogelijk zelfs, volgens sommigen. 

De 32-jarige architect Jacques Hurks durft het in 1923 

samen met Marinus Vergouwen aan bij het ontwerpen van 

de Roosendaalse Sint-Josephkerk, zijn eerste grote 

opdracht. Professoren en collega-architecten komen uit 

Delft over om de koepel te aanschouwen. Om te bewijzen 

dat de koepel het ook zonder pilaren houdt, gaat Hurks net 

voor het weghalen van de steunblokken op een steiger 

staan. Als de koepel het niet houdt, zal hij door bakstenen 

worden verpletterd… De Josephkerk, een rijksmonument, 

wordt gezien als één van de mooiste bouwwerken van 

Hurks. 

Zondag 18 maart en zondag 27 mei van

16.00 tot 17.00 uur, Sint-Josephkerk, 

Sint-Josephstraat 2, Roosendaal. 

Aanmelden is niet nodig, deelname gratis

= Henri Mastboomlezing 
 over de Huizen van Hurks

Alice Roegholt, directeur van Museum Het Schip, museum 

van De Amsterdamse School, geeft een lezing over de 

Huizen van Hurks. Echte kenners zien meteen of het een 

Hurkshuis betreft: zo verraden het bijzondere gebruik van 

bakstenen, horizontale lijnen, glas-in-lood en paraboolda-

ken de hand van de bouwmeester. Deze lezing maakt deel 

uit van de Henri Mastboom lezingenserie van het 

Tongerlohuys, West-Brabants Archief en het Stadsarchief 

Breda. I.v.m. de beperkte ruimte graag voor 5 maart 2018 

aanmelden via info@westbrabantsarchief.nl

Maandag 12 maart, Bibliotheek Brasserie Tivoli, 

Jezuïetenplein 33 te Oudenbosch. 

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

Toegang gratis, op aanmelding

= Wandelingen langs Hurkshuizen

Benieuwd naar de historie van Hurkshuizen en de straten 

waarin ze staan? Stasarchivaris Joss Hopstaken neemt je 

mee op sleeptouw langs verschillende Hurkshuizen in 

Roosendaal. Loop mee en kom alles te weten over Hurks 

en zijn gebouwen.

Woensdag 18 april en woensdag 16 mei,

vertrek 14.00 uur op het Tongerloplein

(voor de entree Tongerlohuys), op aanmelding, €4

= Erfgoedcollege over 
 Hurks en Cuypers

Stadsarchivaris Joss Hopstaken en Wies van Leeuwen

(oud-voorzitter Cuypersgenootschap) vertellen in dit 

erfgoedcollege over de architecten Jacques Hurks en 

Pierre Cuypers. Hurks staat centraal in de tentoonstelling 

in het Tongerlohuys. Cuypers is de overbekende architect 

die het Rijksmuseum en het Centraal Station van

Amsterdam heeft ontworpen.

Dinsdag 27 maart van 14.00 tot 16.30 uur, 

De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, entree €15, kaarten 

via www.dekringroosendaal.nl

= Fietstocht

Hurks heeft niet alleen huizen en gebouwen in Roosendaal 

ontworpen, hij was in heel West-Brabant actief. Je kunt 

deelnemen aan twee fietstochten, waarbij je verschillende 

Hurkshuizen en panden van zijn tijdgenoten aandoet. De 

eerste fietstocht (50 km) voert naar Breda via Rucphen, 

Liesbosch en Effen en de tweede (50 km) voert naar Bergen 

op Zoom via Wouwse Plantage, Huijbergen, Ossendrecht, 

terug via Halsteren en Wouw. De fietstochten gaan alleen 

door bij voldoende belangstelling.

Zaterdag 24 maart en zaterdag 28 april, vertrek 9.30 uur op 

het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 

aanmelding, €4 

= Wandelingen Stationsbuurt

Architect Vic Wendel neemt je mee op een wandeling door 

de Roosendaalse Stationsbuurt. De Ludwigstraat is een 

van bekendste straten waar veel Hurkshuizen te vinden 

zijn. Zo woonde Hurks zelf ook in de Ludwigstraat, in een 

huis van eigen hand, maar in de omgeving vind je nog veel 

meer typische Hurkshuizen. Kom kennismaken met het 

indrukwekkende oeuvre van deze architect.

Zaterdag 19 mei en zaterdag 2 juni, vertrek 14.00 uur op 
het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 
aanmelding, €4

Aanmelden

Voor sommige activiteiten, zoals de fietstochten, 

wandeltochten en de theaterroute, is aanmelding vereist.

Je kan je aanmelden bij het Tongerlohuys via email: 

info@tongerlohuys.nl of telefoon 0165-555 555. 



 
= Februari

wo. 21 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

do. 22 februari Filmavond ERSA
 Mariadal, 20.00-22.00 uur

 € 5 incl. koffie/thee

zo. 25 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

  

= Maart

wo. 7 maart Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

ma. 12 maart Henri Mastboom lezing: Huizen van Hurks
 Tivoli, Oudenbosch, 20.00-21.30 uur

 gratis op aanmelding

zo. 18 maart  Rondleiding Sint-Josephkerk
 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur

 gratis, aanmelden niet nodig

za. 24 maart Fietstocht naar Breda, via Rucphen,
 Liesbosch en Effen (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur

 € 4 op aanmelding

di. 27 maart Erfgoedcollege over Jac. Hurks
 en P. Cuypers
 De Kring, 14.00-16.30 uur, 

 € 15 

Activiteiten = April

wo. 11 april  Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

za. 14 april Theaterroute Hoppen met Hurks    

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

zo. 15 april Theaterroute Hoppen met Hurks   

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

wo. 18 april Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 28 april         Fietstocht naar Bergen op Zoom 
 via Wouwse  Plantage, Huijbergen, 
 Ossendrecht, terug via Halsteren
 en Wouw (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur 

 € 4 op aanmelding

= Mei

wo. 16 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

wo. 16 mei Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 19 mei   Wandeling door de Stationsbuurt 
 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur            

 € 4 op aanmelding

zo. 27 mei Rondleiding Sint-Josephkerk 

 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur   

 gratis, aanmelden niet nodig

zo. 27 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

= Juni

za. 2 juni  Wandeling door de Stationsbuurt   

 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur 

 € 4 op aanmelding

zo. 3 juni  Laatste mogelijkheid om 
 tentoonstelling te bezoeken 
 Tongerlohuys, 13.30-17.00 uur

Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: 

www.tongerlohuys.nl of houd onze facebookpagina in de gaten!

= Tentoonstelling

Het Tongerlohuys pakt uit met de tentoonstelling

‘De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met 

Jac. Hurks’. De architect ontwierp in heel West-Brabant 

huizen, scholen, kloosters, kerken en fabrieken. Op een 

digitale plattegrond krijg je een volledig overzicht van 

alle tot nu bekende gebouwen van Hurks. Bezoekers van 

de tentoonstelling krijgen een spoedcursus Hurkshuizen 

herkennen. Hurks was een tijdgenoot van Berlage, 

Dudok en Rietveld. Films, foto’s, tekeningen en 

maquettes nemen je mee in de architectuur van het 

interbellum. Voor sommige van zijn huizen ontwierp 

Hurks ook interieurs en zelfs meubels. Een aantal 

meubels staat in het Tongerlohuys opgesteld. Ook 

jaarboek De Ghulden Roos staat in het teken van Hurks 

en is voor € 27,50 verkrijgbaar in het Tongerlohuys.

  

tot 4 juni 2018, Tongerlohuys, Kerkstraat 1

te Roosendaal, www.tongerlohuys.nl

= Rondleiding tentoonstelling/
 storytellers

Onze storytellers geven enkele keren per maand een 

speciale rondleiding door de Hurkstentoonstelling. Sluit 

aan en hoor verbazingwekkende verhalen en anekdotes. 

Verschillende data, gratis met entreebewijs

Tongerlohuys, www.tongerlohuys.nl

= Theaterroute Hoppen met Hurks

Theaterhuis Roosendaal neemt je mee op een theater-

route langs Hurksgebouwen. Zo bezoek je panden op 

het Kadeplein, in de Brugstraat, de Ludwigstraat en de 

kerk in de Josephstraat. Op elke locatie wacht een 

verrassende theatrale presentatie.

Zaterdag 14 en zondag 15 april, vertrek 14.00 uur 

Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), 

op aanmelding, € 15,00. Vervoer: eigen fiets

= FilmAvond ERSA

ERSA, Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs, verzorgt 

een avond met films over Hurks. In beeld komen zijn 

karakteristieke panden en de mensen die de eer hebben in 

een Hurkshuis te wonen.

Donderdag 22 februari van 20.00 tot 22.00 uur, Mariadal, 

Vincentiusstraat 7 te Roosendaal, € 5, incl. koffie/thee



 
= Februari

wo. 21 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

do. 22 februari Filmavond ERSA
 Mariadal, 20.00-22.00 uur

 € 5 incl. koffie/thee

zo. 25 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

  

= Maart

wo. 7 maart Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

ma. 12 maart Henri Mastboom lezing: Huizen van Hurks
 Tivoli, Oudenbosch, 20.00-21.30 uur

 gratis op aanmelding

zo. 18 maart  Rondleiding Sint-Josephkerk
 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur

 gratis, aanmelden niet nodig

za. 24 maart Fietstocht naar Breda, via Rucphen,
 Liesbosch en Effen (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur

 € 4 op aanmelding

di. 27 maart Erfgoedcollege over Jac. Hurks
 en P. Cuypers
 De Kring, 14.00-16.30 uur, 

 € 15 

Activiteiten = April

wo. 11 april  Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

za. 14 april Theaterroute Hoppen met Hurks    

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

zo. 15 april Theaterroute Hoppen met Hurks   

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

wo. 18 april Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 28 april         Fietstocht naar Bergen op Zoom 
 via Wouwse  Plantage, Huijbergen, 
 Ossendrecht, terug via Halsteren
 en Wouw (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur 

 € 4 op aanmelding

= Mei

wo. 16 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

wo. 16 mei Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 19 mei   Wandeling door de Stationsbuurt 
 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur            

 € 4 op aanmelding

zo. 27 mei Rondleiding Sint-Josephkerk 

 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur   

 gratis, aanmelden niet nodig

zo. 27 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

= Juni

za. 2 juni  Wandeling door de Stationsbuurt   

 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur 

 € 4 op aanmelding

zo. 3 juni  Laatste mogelijkheid om 
 tentoonstelling te bezoeken 
 Tongerlohuys, 13.30-17.00 uur

Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: 

www.tongerlohuys.nl of houd onze facebookpagina in de gaten!

= Tentoonstelling

Het Tongerlohuys pakt uit met de tentoonstelling

‘De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met 

Jac. Hurks’. De architect ontwierp in heel West-Brabant 

huizen, scholen, kloosters, kerken en fabrieken. Op een 

digitale plattegrond krijg je een volledig overzicht van 

alle tot nu bekende gebouwen van Hurks. Bezoekers van 

de tentoonstelling krijgen een spoedcursus Hurkshuizen 

herkennen. Hurks was een tijdgenoot van Berlage, 

Dudok en Rietveld. Films, foto’s, tekeningen en 

maquettes nemen je mee in de architectuur van het 

interbellum. Voor sommige van zijn huizen ontwierp 

Hurks ook interieurs en zelfs meubels. Een aantal 

meubels staat in het Tongerlohuys opgesteld. Ook 

jaarboek De Ghulden Roos staat in het teken van Hurks 

en is voor € 27,50 verkrijgbaar in het Tongerlohuys.

  

tot 4 juni 2018, Tongerlohuys, Kerkstraat 1

te Roosendaal, www.tongerlohuys.nl

= Rondleiding tentoonstelling/
 storytellers

Onze storytellers geven enkele keren per maand een 

speciale rondleiding door de Hurkstentoonstelling. Sluit 

aan en hoor verbazingwekkende verhalen en anekdotes. 

Verschillende data, gratis met entreebewijs

Tongerlohuys, www.tongerlohuys.nl

= Theaterroute Hoppen met Hurks

Theaterhuis Roosendaal neemt je mee op een theater-

route langs Hurksgebouwen. Zo bezoek je panden op 

het Kadeplein, in de Brugstraat, de Ludwigstraat en de 

kerk in de Josephstraat. Op elke locatie wacht een 

verrassende theatrale presentatie.

Zaterdag 14 en zondag 15 april, vertrek 14.00 uur 

Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), 

op aanmelding, € 15,00. Vervoer: eigen fiets

= FilmAvond ERSA

ERSA, Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs, verzorgt 

een avond met films over Hurks. In beeld komen zijn 

karakteristieke panden en de mensen die de eer hebben in 

een Hurkshuis te wonen.

Donderdag 22 februari van 20.00 tot 22.00 uur, Mariadal, 

Vincentiusstraat 7 te Roosendaal, € 5, incl. koffie/thee



 
= Februari

wo. 21 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

do. 22 februari Filmavond ERSA
 Mariadal, 20.00-22.00 uur

 € 5 incl. koffie/thee

zo. 25 februari Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

  

= Maart

wo. 7 maart Rondleiding Hurkstentoonstelling
 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur

 gratis met entreebewijs

ma. 12 maart Henri Mastboom lezing: Huizen van Hurks
 Tivoli, Oudenbosch, 20.00-21.30 uur

 gratis op aanmelding

zo. 18 maart  Rondleiding Sint-Josephkerk
 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur

 gratis, aanmelden niet nodig

za. 24 maart Fietstocht naar Breda, via Rucphen,
 Liesbosch en Effen (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur

 € 4 op aanmelding

di. 27 maart Erfgoedcollege over Jac. Hurks
 en P. Cuypers
 De Kring, 14.00-16.30 uur, 

 € 15 

Activiteiten = April

wo. 11 april  Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

za. 14 april Theaterroute Hoppen met Hurks    

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

zo. 15 april Theaterroute Hoppen met Hurks   

 Tongerloplein, 14.00 uur   

 € 15,00 op aanmelding 

wo. 18 april Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 28 april         Fietstocht naar Bergen op Zoom 
 via Wouwse  Plantage, Huijbergen, 
 Ossendrecht, terug via Halsteren
 en Wouw (ca. 50 km)
 Tongerloplein, vertrek 9.30 uur 

 € 4 op aanmelding

= Mei

wo. 16 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

wo. 16 mei Wandeling langs Hurkshuizen 

 Tongerloplein, 14.00-16.00 uur 

 € 4 op aanmelding

za. 19 mei   Wandeling door de Stationsbuurt 
 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur            

 € 4 op aanmelding

zo. 27 mei Rondleiding Sint-Josephkerk 

 Sint-Josephkerk, 16.00-17.00 uur   

 gratis, aanmelden niet nodig

zo. 27 mei Rondleiding Hurkstentoonstelling 

 Tongerlohuys, 14.00-15.00 uur 

 gratis met entreebewijs

= Juni

za. 2 juni  Wandeling door de Stationsbuurt   

 Tongerloplein, vertrek 14.00 uur 

 € 4 op aanmelding

zo. 3 juni  Laatste mogelijkheid om 
 tentoonstelling te bezoeken 
 Tongerlohuys, 13.30-17.00 uur

Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: 

www.tongerlohuys.nl of houd onze facebookpagina in de gaten!

= Tentoonstelling

Het Tongerlohuys pakt uit met de tentoonstelling

‘De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met 

Jac. Hurks’. De architect ontwierp in heel West-Brabant 

huizen, scholen, kloosters, kerken en fabrieken. Op een 

digitale plattegrond krijg je een volledig overzicht van 

alle tot nu bekende gebouwen van Hurks. Bezoekers van 

de tentoonstelling krijgen een spoedcursus Hurkshuizen 

herkennen. Hurks was een tijdgenoot van Berlage, 

Dudok en Rietveld. Films, foto’s, tekeningen en 

maquettes nemen je mee in de architectuur van het 

interbellum. Voor sommige van zijn huizen ontwierp 

Hurks ook interieurs en zelfs meubels. Een aantal 

meubels staat in het Tongerlohuys opgesteld. Ook 

jaarboek De Ghulden Roos staat in het teken van Hurks 

en is voor € 27,50 verkrijgbaar in het Tongerlohuys.

  

tot 4 juni 2018, Tongerlohuys, Kerkstraat 1

te Roosendaal, www.tongerlohuys.nl

= Rondleiding tentoonstelling/
 storytellers

Onze storytellers geven enkele keren per maand een 

speciale rondleiding door de Hurkstentoonstelling. Sluit 

aan en hoor verbazingwekkende verhalen en anekdotes. 

Verschillende data, gratis met entreebewijs

Tongerlohuys, www.tongerlohuys.nl

= Theaterroute Hoppen met Hurks

Theaterhuis Roosendaal neemt je mee op een theater-

route langs Hurksgebouwen. Zo bezoek je panden op 

het Kadeplein, in de Brugstraat, de Ludwigstraat en de 

kerk in de Josephstraat. Op elke locatie wacht een 

verrassende theatrale presentatie.

Zaterdag 14 en zondag 15 april, vertrek 14.00 uur 

Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), 

op aanmelding, € 15,00. Vervoer: eigen fiets

= FilmAvond ERSA

ERSA, Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs, verzorgt 

een avond met films over Hurks. In beeld komen zijn 

karakteristieke panden en de mensen die de eer hebben in 

een Hurkshuis te wonen.

Donderdag 22 februari van 20.00 tot 22.00 uur, Mariadal, 

Vincentiusstraat 7 te Roosendaal, € 5, incl. koffie/thee



BOUWEN MET
JACQUES HURKS

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat 

architect Jacques Hurks stierf. Hurks 

woonde het grootste deel van zijn

leven in Roosendaal. Reden om hem

te gedenken met een tentoonstelling

in het Tongerlohuys, een jaarboek en nog 

veel meer activiteiten.

= Rondleiding Sint Josephkerk

Een kerk met een bakstenen koepel van bijna negentien 

meter. Ongekend. Onmogelijk zelfs, volgens sommigen. 

De 32-jarige architect Jacques Hurks durft het in 1923 

samen met Marinus Vergouwen aan bij het ontwerpen van 

de Roosendaalse Sint-Josephkerk, zijn eerste grote 

opdracht. Professoren en collega-architecten komen uit 

Delft over om de koepel te aanschouwen. Om te bewijzen 

dat de koepel het ook zonder pilaren houdt, gaat Hurks net 

voor het weghalen van de steunblokken op een steiger 

staan. Als de koepel het niet houdt, zal hij door bakstenen 

worden verpletterd… De Josephkerk, een rijksmonument, 

wordt gezien als één van de mooiste bouwwerken van 

Hurks. 

Zondag 18 maart en zondag 27 mei van

16.00 tot 17.00 uur, Sint-Josephkerk, 

Sint-Josephstraat 2, Roosendaal. 

Aanmelden is niet nodig, deelname gratis

= Henri Mastboomlezing 
 over de Huizen van Hurks

Alice Roegholt, directeur van Museum Het Schip, museum 

van De Amsterdamse School, geeft een lezing over de 

Huizen van Hurks. Echte kenners zien meteen of het een 

Hurkshuis betreft: zo verraden het bijzondere gebruik van 

bakstenen, horizontale lijnen, glas-in-lood en paraboolda-

ken de hand van de bouwmeester. Deze lezing maakt deel 

uit van de Henri Mastboom lezingenserie van het 

Tongerlohuys, West-Brabants Archief en het Stadsarchief 

Breda. I.v.m. de beperkte ruimte graag voor 5 maart 2018 

aanmelden via info@westbrabantsarchief.nl

Maandag 12 maart, Bibliotheek Brasserie Tivoli, 

Jezuïetenplein 33 te Oudenbosch. 

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

Toegang gratis, op aanmelding

= Wandelingen langs Hurkshuizen

Benieuwd naar de historie van Hurkshuizen en de straten 

waarin ze staan? Stasarchivaris Joss Hopstaken neemt je 

mee op sleeptouw langs verschillende Hurkshuizen in 

Roosendaal. Loop mee en kom alles te weten over Hurks 

en zijn gebouwen.

Woensdag 18 april en woensdag 16 mei,

vertrek 14.00 uur op het Tongerloplein

(voor de entree Tongerlohuys), op aanmelding, €4

= Erfgoedcollege over 
 Hurks en Cuypers

Stadsarchivaris Joss Hopstaken en Wies van Leeuwen

(oud-voorzitter Cuypersgenootschap) vertellen in dit 

erfgoedcollege over de architecten Jacques Hurks en 

Pierre Cuypers. Hurks staat centraal in de tentoonstelling 

in het Tongerlohuys. Cuypers is de overbekende architect 

die het Rijksmuseum en het Centraal Station van

Amsterdam heeft ontworpen.

Dinsdag 27 maart van 14.00 tot 16.30 uur, 

De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, entree €15, kaarten 

via www.dekringroosendaal.nl

= Fietstocht

Hurks heeft niet alleen huizen en gebouwen in Roosendaal 

ontworpen, hij was in heel West-Brabant actief. Je kunt 

deelnemen aan twee fietstochten, waarbij je verschillende 

Hurkshuizen en panden van zijn tijdgenoten aandoet. De 

eerste fietstocht (50 km) voert naar Breda via Rucphen, 

Liesbosch en Effen en de tweede (50 km) voert naar Bergen 

op Zoom via Wouwse Plantage, Huijbergen, Ossendrecht, 

terug via Halsteren en Wouw. De fietstochten gaan alleen 

door bij voldoende belangstelling.

Zaterdag 24 maart en zaterdag 28 april, vertrek 9.30 uur op 

het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 

aanmelding, €4 

= Wandelingen Stationsbuurt

Architect Vic Wendel neemt je mee op een wandeling door 

de Roosendaalse Stationsbuurt. De Ludwigstraat is een 

van bekendste straten waar veel Hurkshuizen te vinden 

zijn. Zo woonde Hurks zelf ook in de Ludwigstraat, in een 

huis van eigen hand, maar in de omgeving vind je nog veel 

meer typische Hurkshuizen. Kom kennismaken met het 

indrukwekkende oeuvre van deze architect.

Zaterdag 19 mei en zaterdag 2 juni, vertrek 14.00 uur op 
het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 
aanmelding, €4

Aanmelden

Voor sommige activiteiten, zoals de fietstochten, 

wandeltochten en de theaterroute, is aanmelding vereist.

Je kan je aanmelden bij het Tongerlohuys via email: 

info@tongerlohuys.nl of telefoon 0165-555 555. 



BOUWEN MET
JACQUES HURKS

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat 

architect Jacques Hurks stierf. Hurks 

woonde het grootste deel van zijn

leven in Roosendaal. Reden om hem

te gedenken met een tentoonstelling

in het Tongerlohuys, een jaarboek en nog 

veel meer activiteiten.

= Rondleiding Sint Josephkerk

Een kerk met een bakstenen koepel van bijna negentien 

meter. Ongekend. Onmogelijk zelfs, volgens sommigen. 

De 32-jarige architect Jacques Hurks durft het in 1923 

samen met Marinus Vergouwen aan bij het ontwerpen van 

de Roosendaalse Sint-Josephkerk, zijn eerste grote 

opdracht. Professoren en collega-architecten komen uit 

Delft over om de koepel te aanschouwen. Om te bewijzen 

dat de koepel het ook zonder pilaren houdt, gaat Hurks net 

voor het weghalen van de steunblokken op een steiger 

staan. Als de koepel het niet houdt, zal hij door bakstenen 

worden verpletterd… De Josephkerk, een rijksmonument, 

wordt gezien als één van de mooiste bouwwerken van 

Hurks. 

Zondag 18 maart en zondag 27 mei van

16.00 tot 17.00 uur, Sint-Josephkerk, 

Sint-Josephstraat 2, Roosendaal. 

Aanmelden is niet nodig, deelname gratis

= Henri Mastboomlezing 
 over de Huizen van Hurks

Alice Roegholt, directeur van Museum Het Schip, museum 

van De Amsterdamse School, geeft een lezing over de 

Huizen van Hurks. Echte kenners zien meteen of het een 

Hurkshuis betreft: zo verraden het bijzondere gebruik van 

bakstenen, horizontale lijnen, glas-in-lood en paraboolda-

ken de hand van de bouwmeester. Deze lezing maakt deel 

uit van de Henri Mastboom lezingenserie van het 

Tongerlohuys, West-Brabants Archief en het Stadsarchief 

Breda. I.v.m. de beperkte ruimte graag voor 5 maart 2018 

aanmelden via info@westbrabantsarchief.nl

Maandag 12 maart, Bibliotheek Brasserie Tivoli, 

Jezuïetenplein 33 te Oudenbosch. 

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

Toegang gratis, op aanmelding

= Wandelingen langs Hurkshuizen

Benieuwd naar de historie van Hurkshuizen en de straten 

waarin ze staan? Stasarchivaris Joss Hopstaken neemt je 

mee op sleeptouw langs verschillende Hurkshuizen in 

Roosendaal. Loop mee en kom alles te weten over Hurks 

en zijn gebouwen.

Woensdag 18 april en woensdag 16 mei,

vertrek 14.00 uur op het Tongerloplein

(voor de entree Tongerlohuys), op aanmelding, €4

= Erfgoedcollege over 
 Hurks en Cuypers

Stadsarchivaris Joss Hopstaken en Wies van Leeuwen

(oud-voorzitter Cuypersgenootschap) vertellen in dit 

erfgoedcollege over de architecten Jacques Hurks en 

Pierre Cuypers. Hurks staat centraal in de tentoonstelling 

in het Tongerlohuys. Cuypers is de overbekende architect 

die het Rijksmuseum en het Centraal Station van

Amsterdam heeft ontworpen.

Dinsdag 27 maart van 14.00 tot 16.30 uur, 

De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, entree €15, kaarten 

via www.dekringroosendaal.nl

= Fietstocht

Hurks heeft niet alleen huizen en gebouwen in Roosendaal 

ontworpen, hij was in heel West-Brabant actief. Je kunt 

deelnemen aan twee fietstochten, waarbij je verschillende 

Hurkshuizen en panden van zijn tijdgenoten aandoet. De 

eerste fietstocht (50 km) voert naar Breda via Rucphen, 

Liesbosch en Effen en de tweede (50 km) voert naar Bergen 

op Zoom via Wouwse Plantage, Huijbergen, Ossendrecht, 

terug via Halsteren en Wouw. De fietstochten gaan alleen 

door bij voldoende belangstelling.

Zaterdag 24 maart en zaterdag 28 april, vertrek 9.30 uur op 

het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 

aanmelding, €4 

= Wandelingen Stationsbuurt

Architect Vic Wendel neemt je mee op een wandeling door 

de Roosendaalse Stationsbuurt. De Ludwigstraat is een 

van bekendste straten waar veel Hurkshuizen te vinden 

zijn. Zo woonde Hurks zelf ook in de Ludwigstraat, in een 

huis van eigen hand, maar in de omgeving vind je nog veel 

meer typische Hurkshuizen. Kom kennismaken met het 

indrukwekkende oeuvre van deze architect.

Zaterdag 19 mei en zaterdag 2 juni, vertrek 14.00 uur op 
het Tongerloplein (voor de entree Tongerlohuys), op 
aanmelding, €4

Aanmelden

Voor sommige activiteiten, zoals de fietstochten, 

wandeltochten en de theaterroute, is aanmelding vereist.

Je kan je aanmelden bij het Tongerlohuys via email: 

info@tongerlohuys.nl of telefoon 0165-555 555. 


