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Cultuurprijzen Halderberge 2022 
Gastels Fanfare is met 48% van de stemmen winnaar geworden van de Cultuurprijs Publiek Halderberge 2022.  

In totaal is er vanaf 1 september tot 1 oktober 2022 maar liefst bijna 1.200 keer gestemd op de drie 
genomineerden Paul Buijs, Ad Engelen en Gastels Fanfare. Ook de Cultuurprijs Vakjury Halderberge ging naar 

Gastels Fanfare. Daarnaast werd tijdens deze feestelijke avond de aanmoedigingsprijs uitgereikt aan 
Dian van der Veer en de Jeugd Cultuurprijs ging naar Rumon Hagenaars. Verder konden de aanwezigen genieten 

van diverse unieke optredens. 
 

Monumentenprijs 2022 
Het winnende monument is dit keer de (voormalige) Mariaschool in Oudenbosch. De prijs werd uitgereikt aan de 

heren Cor Koopmans en Paul Buijs door wethouder Hans Wierikx in aanwezigheid van de gemeentelijke 
Monumentencommissie. 
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1e Nieuwsbrief 2023 
Onze nieuwjaarswens voor u: een gelukkig en gezond jaar vol cultuur! Daarnaast willen wij jullie bedanken 
voor het afgelopen jaar. Het was cultureel gezien een mooi en bijzonder jaar. In deze Nieuwsbrief kijken we 
nog even terug naar een aantal activiteiten en hoogtepunten en blikken we vooruit naar het komende 
culturele jaar. De voorbereidingen voor de Open Monumentendag en Cultuurmaand 2023 gaan weer van start. 
Zet u ook alvast de nieuwe data in uw agenda? 

  

 



 

 

 

Contactpersonen 
• Algemeen contactpersoon Cultuurmaand en 

Monumentenprijs: Colinda Voet, tel. 140165, 
c.voet@halderberge.nl 

• Aanmelden nieuwsbrief en activiteiten: Monique 
Otten, tel. 140165, m.otten@halderberge.nl 

• Aanmelden/contact jury Cultuurprijs: 
vakjuryhalderberge@gmail.com 

• Klassendag/Halderbergs Talent: Nelleke van Aken, 
marktplaats@cultuureducatiehalderberge.nl 

 

Data 2023: 
- Audities Halderbergs Talent: 14 juni 
- Aanmelden activiteiten voor in de 

brochure: tot 1 juli 
- Bekendmaking genomineerden 

Cultuurprijzen: begin juli 
- Opening en Open Monumenten 

Klassendag: 8 september 
- Open Monumentendag: 8/9/10 sept 
- Cultuurmaand: 8 september t/m 6 oktober 
Meer info volgt in een volgende Nieuwsbrief. 
 

 

 Opening 2023 

Heeft u een leuk idee en/of locatie voor de opening van de 
Cultuurmaand en Open Monumenten 2023 tijdens de 
Open Monumenten Klassendag? Dan kunt u dat kenbaar 
maken bij de werkgroep Cultuurmaand via het mailadres 
m.otten@halderberge.nl. Het afgelopen jaar gaven de 
wethouders Joop Kouters (Cultuur) en Hans Wierikx 
(Monumenten) het startteken bij de Basiliek in 
Oudenbosch. 
 

 
 

 

Aanmelden Cultuur- en Monumentenprijs 
U kunt zelf uw favoriet aandragen voor de Cultuurprijzen 
via vakjuryhalderberge@gmail.com. Licht toe waarom u 
vindt dat deze kandidaat in aanmerking komt voor de prijs. 
Kandidaten voor de Monumentenprijs kunt u voordragen 
aan de Monumentencommissie via het mailadres 
c.voet@halderberge.nl. 
 

Nieuwe website 
Informatie over de Cultuurmaand en Open 
Monumentendag kunt u vinden op onze nieuwe website 
www.halderbergsecultuurmaand.nl of via de gemeentelijke 
website www.halderberge.nl. U kunt ons ook volgen op 
Facebook. 
 

 

 
Thema 2023: 

Levend erfgoed,  
'Als monumenten konden praten'. 

 
Inspiratiedocument: 

te vinden op de (nieuwe) website 
www.halderbergsecultuurmaand.nl of 

www.halderberge.nl  
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