
Gebruiksaanwijzing web-site: erfgoedroosendaal.nl 

Starten site : type in de browser "https://erfgoedroosendaal.nl" en druk op [enter] 

 

 

 

 Klik op een item in het keuzemenu zoals: 

            Nieuws, Alle panden, Rijksmon, Gemeent.mon, Hurkspanden, Amsterdamse school, 

            Kunst. Obj, Erfgoedkaart, Info, Links en Contact  

 Hierdoor wordt de lijst in de linkerkolom aangepast 

 Door op een item in de lijst te klikken, wordt de informatie hiervan weergegeven 

           rechts in het informatiescherm.  

           ( klikken op het plaatje geeft info met foto's, klikken op de i geeft uitgebreide 

            informatie, klikken op i2, i3 enz geeft aanvullende specifieke informatie,  

            klikken op een T geeft de bouwtekening 

            klikken op de D geeft het bouwdossier 

            klikken op een F geeft extra foto series 

            klikken op een W geeft een Waardestellend rapport 

            klikken op G geeft een verzameling glas-in-lood werken samengesteld door  



            Caspar Dingjan 

 In de lijst kun je met het scrollwieltje door de lijst bladeren om  een volgend item 

             aanklikken voor informatie 

Vanuit het menu Hurkspanden kun je in de lijst klikken voor uitgebreide specifieke 

 overzichtslijsten, tabellen, foto-overzichten en het oeuvre van hurks op de kaart  

(d.m.v. Ctrl+scrolwieltje kan er worden in- en uitgezoomd). 

 

 

 

SNELZOEKEN: 

 

Snelzoeken: klik met cursor in het venster van de lijst of document om te zoeken 

                     met Ctrl-toets + F toets wordt zoekvenster geopend 

                     vul de zoektekst in bv "molen"  

Waar op het internet vind je informatie over architect Jac. Hurks? 

wikipedia:    https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hurks  

Hurks Genootschap:  https://www.hurksgenootschap.nl/  



 Officiele site Hurks Genootschap 

 

Erfgoed Roosendaal:  https://erfgoedroosendaal.nl/ 

Platform Wendingen:  https://www.amsterdamse-school.nl/ 

 Een zeer uitgebreide landelijke site met Amsterdamse school panden 

Museum Het Schip:  https://www.hetschip.nl/ 

 Een site van het museum "Het Schip" met nieuws en een overzicht van evenementen 

YouTube: zoeken op Sjaak Kools geeft een viertal slide-shows 

Als lid van het Hurks Genootschap (is gratis) wordt je op de hoogte gehouden van alle 

activiteiten van het Hurks Genootschap en ontvang je de nieuwsbrief. 

Op 6 december 2018 was in het klooster "Mariadal", Vincentiusstraat 7 te Roosendaal de 

jaarlijkse filmavond in samenwerking met ERSA. Voor de filmavond wordt een kleine bijdrage 

gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. 

Verder worden er elk jaar een aantal activiteiten georganiseerd zoals: 

Een fietsexcursies naar panden in de omgeving welke een relatie hebben met architect 

Hurks en/of Amsterdamse school architectuur. 

Een busreis naar panden welke een relatie hebben met architect Hurks en/of Amsterdamse 

school architectuur zoals bijvoorbeeld het Reigersnest in Oostvoorne. In de aankondiging 

van het programma worden alle details aangegeven en wat de kosten zijn. 

Met open monumentendag (september) worden er activiteiten georganiseerd om het werk 

van Hurks verder uit te dragen. In 2016 was er een expositie in Parrotia en de Sint 

Josephkerk en een rondwandeling in het centrum van Roosendaal waarbij uitleg over de 

karakteristieke eigenschappen van de hurkspanden. Ook was er voor de deelnemers van de 

wandeling gelegenheid om een drietal hurkspanden van binnen te bezichtigen. 

In 2017 is het veertig jaar geleden dat Jac. Hurks is overleden. Ter gelegenheid hiervan is 

door het "Hurks Genootschap" in samenwerking met de stichting "De Ghulden Roos" en het 

"Erfgoedcentrum Tongerlohuys" een expositie gehouden en is er een Hurksboek uitgegeven. 

 


