
12 en 13 sept. 2020

KUNST IN HALDERBERGE

Op zondag 13 sept. gingen Tonnie en ik even kijken wat 
de kunstenaars in Halderberge allemaal gefabriceerd 
hadden. We bezochten trouwens maar 2 adressen 
(onze buren!) Het Gerard van Slobbehuis had vooral 
mijn aandacht omdat het huis omgeven is door oude 
beukenlanen (5 ha). 



De banners (soort spandoek) gaven 
duidelijk aan waar er in Oudenbosch, 
Hoeven, Oud Gastel en Bosschenhoofd 
iets te bezichtigen viel.



In het Gerard van Slobbe huis in Bosschenhoofd 
waren een paar zaaltjes ingericht met 
kunstwerken. Van Slobbe was een priester. Hij 
overleed in 1980. Zijn ideaal was een huis te 
beheren waar kleine groepen mensen een tijd 
konden verblijven voor trainingen en cursussen.



Het bos rond het van Slobbehuis staat ook bekend als het Patersbos. De 
Paters Jezuïeten verkregen de grond in 1884. In 1926 verkochten ze het 
aan de Paters van de H. Familie. Die gebruikten het, net als de 
Jezuïeten, als ontspanningsruimte voor hun studenten. Ze noemden het 
gebouw ‘De Campagne’ wat zoveel betekent als buitenverblijf. In 1954 
werd het verkocht aan de broeders van Sint Louis Oudenbosch die het 
in 1984 verkochten aan de huidige eigenaar Gerard v. Slobbestichting.



Met vereende krachten werd er 
in het Patersbos een 
zwemvijver gegraven. In welk 
jaar dat was weet ik niet. De 
begroeiing op de achtergrond is 
in ieder geval nog laag. 

De kleedhokjes (boven) staan 
er nog steeds.
Achter elke ingang bevinden 
zich twee kleedhokjes. 



Zo ziet de zwemvijver er tegenwoordig uit. We 
hebben er ooit wel eens geschaatst. Het 
waterpeil is flink gezakt. Op de oever bloeide 
half september 2020 nog de Grote Kattenstaart
(linksboven) en Watercrassula (linksonder). 



Op een van de beuken stonden flinke exemplaren 
van de Echte Tonderzwam (Fomes fomentarius). 



De Platte Tonderzwam (Ganoderma
applanatum) heeft iets met boomstronken. 
Vroeger werd de gedroogde zwam gebruikt in 
een tondeldoos (zie afb). Toen de zwavelstokjes 
(lucifers) werden uitgevonden was het gedaan 
met de tondeldoos.



Vanaf een van de paden kun je bijenkasten zien staan. 
Ze worden wel met rust gelaten vermoed ik zo!



Langzamerhand 
krijgen we wat kunst 
te zien. Deze mooie 
engel staat in het 
bos bij het Gerard v. 
Slobbehuis. Helaas 
weet ik niet wie de 
maker is. Het beeld 
stond te hoog om 
een inscriptie of iets 
dergelijks te kunnen 
ontdekken.



En ineens zitten we in de 
kunst. Je staat er van te 
kijken hoe mensen hun 
fantasie op allerlei 
manieren gestalte 
kunnen geven. 
Buurvrouw Agnes van 
Hoesel maakte deze 
halsketting. 



De ingang was aan de 
achterkant van de 
‘campagne’. Ik had 
liever een potje 
getafeltennist met 
Tonnie! Maar het was 
toch ook wel leuk om 
het vroegere 
buitenverblijf van de 
Jezuïeten eens aan de 
binnenkant te bekijken. 



Dit kunstwerk van Astrid Kriezels kreeg meteen al mijn volle 
bewondering. (‘vrouwelijk, mannelijk, de sleutel tot eenheid’) 











Er was een actie waarbij mensen aan 
konden geven of ze dit tasje aan de 
deur wilden hebben. Ze konden het 
dan terug inleveren met een 
zelfgemaakt kunstwerk erin. 

De 15 deelnemers kregen van Astrid 
Kriezels 6 weken lang creatieve 
opdrachten waarmee ze aan de slag 
konden. Later werden de kunstwerken 
bij elkaar gevoegd tot één groot 
kunstwerk.



De deelnemers aan ‘ik vergeet je niet’ leverden 
een verscheidenheid aan kunstuitingen in.



Dit was de beste 
manier om al die 
kunst op je in te 
laten werken. 

Je zou het hier niet 
zeggen, maar ruim 
4000 mensen in 
Halderberge 
kwamen een kijkje 
nemen.



Uiltje

Op  weg naar huis zagen we ineens overal kunst!
Het zal toch niet besmettelijk zijn zeker? 

Groetjes, Toine toine.rommers@gmail.com


