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door Jos Hack
SPRUNDEL.

D e inwoners van Sprun-
del moeten nog wel
even geduld hebben,
maar de volgende stap

voor een nieuwe invulling van
een gedeelte van het dorpscen-
trum is in de maak. Met de sloop
van het voormalige gemeenschaps-
huis De Trapkes waarmee een be-
drijf uit Oudenbosch inmiddels
aan de slag is, wordt de weg vrij
gemaakt voor de aanleg van een
nieuw plein. Dat plein is een on-
derdeel van de herinrichting van
de Hertogstraat, en dat met name
het gebied tussen de Sint Janstraat
en de Fatimastraat. Op het nieuwe
plein kan straks niet alleen wor-
den geparkeerd, maar er verhui-
zen ook grote evenementen naar

die plek. Tot die tijd blijven die op
het Neerhofplein.

Met nieuwe materialen worden
ook de stoep en de straat opnieuw
aangepakt. De gemeente plant er
nieuwe bomen en de lantaarnpa-
len worden vervangen.

Ook het aangrenzende Fatima-
park krijgt een opknapbeurt. Be-
staande struiken en bomen wor-
den gesnoeid. Om de toegankelijk-
heid voor minder validen te verbe-
teren komen er nieuwe paden in
een zogenaamde half-verharding.
Ook de verharding rond het Fati-
mabeeld wordt meegenomen en
bij de begraafplaats komen nieu-
we parkeerplaatsen.

De plannen zijn een concept en
liggen nog tot 7 augustus ter inza-
ge in het gemeentehuis. Na die ter-
mijn wordt het concept omgezet
in een definitief plan. Met dit plan
krijgt de invulling van het gebied
rond de kerk steeds meer gestalte.
De vernieuwingen zijn drie jaar
geleden begonnen met de verbou-
wing van de pastorie tot brasserie.
En in januari is de voormalige
kerk in gebruik genomen als mul-
tifunctioneel centrum.

door Riffy Bol

OUDENBOSCH. „Het gebouw heeft
al jaren geen bestemming meer,
maar ziet er nog steeds puntgaaf
uit.”

Trots laat Ben Brans, gids van
Saint Louis, een historische en
een recente foto zien van het Sint
Annaklooster aan de St. Bernaerts-
straat in Oudenbosch.

Het voormalige nonnenkloos-
ter uit 1936 is slechts een van de
monumenten in het centrum van
Oudenbosch die zijn ontworpen
door de Roosendaalse architect Jac-
ques Hurks (1890-1977).

De herinnering aan het oeuvre
van Hurks wordt sinds 2006 actief
bijgehouden door het Hurksge-
nootschap, waarvan Frans van
Oorschot voorzitter is.

„Hurksgenoten herken je met-
een: die zijn allemaal op leeftijd”,

lachte hij gisteren tijdens een
rondleiding door de oude aula en
de kapel van jongensklooster
Saint Louis.

Van de circa 50 leden van het
Hurksgenootschap waren er giste-
ren 13 aanwezig. Zij mochten zien
hoe de voormalige aula achter ho-
tel-restaurant Tivoli wordt omge-
turnd in een Thomashuis, een
woonvorm voor meervoudig ge-
handicapten.

De aula van jongensinternaat
Saint Louis wordt sinds 2005 niet

meer gebruikt door de broeders.
Van vloerbedekking is geen spra-
ke, de rood-witte mozaïektegel-
tjes aan de muren - typisch
Hurks, aldus voorzitter Van Oor-
schot - zijn licht beschadigd en
aan weerszijden van de trap naar
het balkon schilfert de verf van
het hout af.

Maar dat mag de pret van de
Hurksgenoten niet drukken: drif-
tig maken zij tientallen foto’s en
bewonderen zowel de grote land-
schapsschildering aan de achterzij-

de van het aanstaande Thomas-
huis, als ook het expressionisti-
sche wandschilderij op de boven-
verdieping. Van Oorschot: „Als de
verbouwing klaar is, komen wij
hier sowieso terug.”

De invloed van architect Jac-
ques Hurks reikt echter verder
dan Saint Louis en Sint Anna.
„Net voor het spoor bij de Bos-
schendijk heeft hij het noviciaat
Sancta Maria, de opleiding voor
de broeders, ontworpen”, vertelt
gids Ben Brans. „Maar ook het

klooster Maria ter Engelen, het
moederklooster naast de basiliek
en het Jezuïetenklooster komen
uit de hand van Hurks.”

Jacques Hurks is een architect
van de expressionistische Amster-
damse School, een bouwstijl die
hij naar Roosendaal en omstreken
bracht. Hoe dat er precies uitziet?
Brans: „Lage, strakke goten en ho-
ge kappen, al dan niet getoogd.
Dat zie je bijvoorbeeld goed terug
in het monument op St. Bernaerts-
straat 10.”

Aula van
jongensinternaat
Saint Louis
omgevormd tot
Thomashuis,
Hurksgenoten
kijken ernaar.

Ook Fatimapark wordt
opgeknapt: nieuwe paden
moeten park toegankelijker
maken voor minder validen

‘Als het
Thomashuis klaar
is, komen wij
sowieso terug’
Frans van Oorschot
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● Hurksgenootschap houdt herinnering aan Roosendaalse architect levend
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Jacques Hurks leeft voort

� Het Hurksgenootschap bekijkt de aula van het voormalige broederhuis, ontworpen door architect Jacques Hurks. foto Marcel Otterspeer/het fotoburo

Na sloop krijgt Sprundel een nieuw plein

� Het gaat hard met de sloop van de Trapkes. De kraan heeft al flink gehapt in het gebouw dat ruimte moet maken
voor een nieuw plein. foto Edmund Messerschmidt/het fotoburo.


