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Inleiding 
 

Een verandering komt zelden alleen. Deze variant op een be-
kend spreekwoord kwam mij in gedachten nu, zo kort na de 
verhuizing van het museum, het afscheid is aangebroken van 
Anton van der Lee, een van de werkers van het eerste uur. In 
dit Bulletin leest u er meer over.  
 

Meer natuurlijk ook over de voortgang die te melden is betref-
fende de plannen voor het nieuwe museum. Op 26 juni vond de 
officiële opening plaats van ons tijdelijk onderkomen in de bi-
bliotheek van Gestel. Onze voorzitter schrijft daarover, evenals 
over het jaarlijkse uitstapje voor alle medewerkers en hun part-
ners.  
 

Het is onvoorstelbaar hoe onze positie ten goede is veranderd 
in vergelijking met de toestand van een jaar geleden. Maar on-
danks deze veranderingen ten goede moeten er nog enkele 
fundamentele vragen worden beantwoord voordat we van een 
definitieve redding van het Oudheidkundig Museum kunnen 
spreken. Vragen over een gezonde financiële basis van het 
toekomstige museum. Vragen over het werven van medewer-
kers. Het leeftijdsgemiddelde van de medewerkers moet nodig 
omlaag! 
 

Zeer positief nieuws is er te melden betreffende het artikel over 
de Halderse oven. Drie jaar nadat de eerste ideeën op tafel 
kwamen, ligt de kopij bij de uitgever van Xantener Berichte. Het 
is beslist eervol te noemen dat dit Duitse tijdschrift, uitgegeven 
door het Landschaftsverband Rheinland, Archäologischer Park 
Xanten en Regionalmuseum Xanten, het artikel wil plaatsen. 
Een korte voorbeschouwing over de inhoud van het artikel kunt 
u in dit Bulletin aantreffen. 
 

Als contrast met dit nogal technische onderwerp is het artikel 
“De mens achter de potscherf” bedoeld. Lezers die het Brabant 
van voor de oorlog zich nog voor de geest kunnen halen, zullen 
hierin veel herkennen, wellicht met een milde glimlach. 
 

Een monumentje voor de Vughtse muntschat en een kogel die 
in verband gebracht kan worden met het beleg van ’s-Herto-
genbosch in 1629 maken weer eens duidelijk hoe interessant 
Halder en omgeving zijn in historisch opzicht. 

 

Het Oudheidkundig Museum is jarenlang een centrum geweest 
van waaruit gewerkt werd aan de verbreiding van kennis over 
de historie van onze streek. Met veler hulp moet het mogelijk 
zijn, deze taak ook in de toekomst te blijven vervullen. 

Bart van den Hurk, voorzitter-coördinator Vriendenkring

mailto:info@romeinshalder.nl
http://www.romeinshalder.nl/
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Opening  
tijdelijk onderkomen museum  
 

Op 26 juni jl. opende wethouder Koos Loose het 
tijdelijke onderkomen van ons museum in de 
Openbare Bibliotheek, Torenstraat 6 te Sint-
Michielsgestel. Hij deed dat met een fraaie toe-
spraak voor een gehoor van 22 personen, be-
staande uit vertegenwoordigers van Brabants 
Landschap, Erfgoed Brabant en de lokale poli-
tiek. Behalve wethouder Loose en enkele ge-
meenteraadsleden waren ook burgemeester 
Pommer en wethouder Mathijssen van onder 
andere financiën aanwezig. Vanwege de beperk-
te ruimte waren van het museum alleen de be-
stuursleden uitgenodigd.  
 

 
 
Van links naar rechts: Patrick Timmermans, di-
recteur Erfgoed Brabant; Jan Baan, directeur 
Brabants Landschap; wethouder Koos Loose en 
Bert van Beek, voorzitter van het museumbe-
stuur. 
 

Voor de overige medewerkers was er een feeste-
lijke bijeenkomst ter gelegenheid van ons tijdelijk 
onderkomen op 6 augustus jl. In de ochtend wa-
ren wij aanwezig in de “bieb” en in de middag 
waren wij te gast in Museum Kasteel Wijchen, 
waar we ontvangen werden door directeur Ryla-
na Seelen en conservator Ben Teubner.  
 

In Wijchen hebben wij vooral gekeken hoe zij het 
museum hebben ingericht en hoe zij met hun 80 
vrijwilligers (alleen de directeur is een betaalde 
kracht) het museum vijf dagen in de week open 
kunnen houden.  
 

Wij zullen dus ook veel meer vrijwilligers nodig 
hebben om gemiddeld meer dan twee dagen in 
de week open te kunnen zijn. 
 
Bert van Beek 

Monument  
muntvondst Vught 1962 
 

In opdracht van het waterschap De Dommel is 
deze zomer ter herinnering aan de muntvondst 
Vught uit 19621 een monument geplaatst op de 
rechteroever van de Essche Stroom, vlak bij de 
brug bij Halder.  
 

Deze munten, alle zogenaamde antoniniani (ko-
peren munten met een zilverlaagje dat vaak 
weggesleten is), zaten in een berg grond die bij 
graafwerkzaamheden gedeponeerd was op de 
linkeroever, de Vughtse kant van de stroom; 
vandaar de naam muntvondst Vught. Deze grond 
had met hetzelfde gemak op de rechteroever 
terecht kunnen zijn gekomen en dan hadden wij 
gesproken van de muntvondst Sint-Michiels-
gestel of de muntvondst Halder. Heeft men daar-
om ter compensatie het monument op de Ge-
stelse oever geplaatst? De waarheid is simpeler: 
Bij de herinrichting van de Essche Stroom is aan 
de Gestelse kant een wandelpad gecreëerd en 
aan dat pad staat nu het monument. 
 

 
 

Dit monument is gemaakt in het atelier van Joop 
Utens te Echt door zijn zoon Michel. De berg 
aarde wordt gesymboliseerd door een groot blok 
conglomeraat, een natuurlijke, verdichte grind-
laag, afkomstig uit de Grensmaas. De “munten” 
bestaan uit schijven Belgisch hardsteen, die met 
stalen pennen en lijm in het conglomeraat veran-

                                                           
1
 Zie voor meer bijzonderheden het Plakboek van broeder 

Celestinus op onze website www.romeinshalder.nl 
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kerd zijn. De archeoloog Jan Roymans heeft een 
aantal foto’s geleverd waarmee Michel Utens 
aan het werk is gegaan. Ik heb geprobeerd deze 
“munten” te determineren, maar dat viel niet 
mee. Ten eerste omdat meestal slechts een zijde 
van de munt zichtbaar is en ten tweede omdat de 
kunstenaar geen letterlijke kopieën heeft willen 
maken. Hierbij twee voorbeelden. 
 

 
 

Een antoninianus op naam van de tegenkeizer 
Postumus (260-269) is goed herkenbaar. Zijn 
kop is goed weergegeven en het omschrift IMP C 
POSTVMVS P F AVG is redelijk te lezen. Omdat 
de keerzijde ontbreekt, is niet uit te maken welke 
van de vele antoniniani op naam van Postumus 
hier als voorbeeld heeft gediend.  
 

 
 

Een tweede munt vertoont een man in een tem-
pel en met enig gepuzzel is het omschrift vast te 
stellen. Op het origineel stond: HERC DEVSO-
NIENSI, Herculi Deusoniensi. Sommige Neder-
landse wetenschappers denken dat Deusoniensi 
slaat op de Brabantse Dieze en dat zou te ma-
ken hebben met de achtergrond van Postumus, 
die uit onze streken zou kunnen komen. Er zijn 

ook munten van Postumus met het omschrift 
HERCVLI MAGVSANO, Herculi Magusano, de 
god die in Empel werd vereerd, ook al bij ons in 
de buurt. Hercules Magusanus wordt ook ver-
meld op de geloftesteen waarvan wij in ons 
museum een kopie hebben. Waarschijnlijker 
heeft de verering van Hercules Deusoniensis 
plaatsgevonden te Deutz, tegenover Keulen, 
waar Postumus zijn hoofdkwartier had. 
Op de originele munt leunt Hercules op een 
knots en heeft hij een leeuwenhuid om de linker 
arm, maar die details zijn op de afbeelding door 
Michel Utens weggelaten.  
Later zal ik proberen nog meer munten in dit mo-
nument te determineren. 
 

Bert van Beek 
 

Romeinse aardewerkproductie in 
de rurale nederzetting te Halder, 
Noord-Brabant, Nederland 
 

Op 9 mei j.l. vond er in Gent een archeologisch 
congres plaats waarvoor onze medewerkster 
Roos Wijnen-Jackson een poster met bovenver-
melde titel heeft ontworpen. Zo'n poster op groot 
formaat is bedoeld om de congresgangers op de 
hoogte te brengen van actueel onderzoek en 
komende publicaties. In ons geval ging het erom 
aandacht te vragen voor het hernieuwde onder-
zoek naar de Halderse oven waarover in voor-
gaande Bulletins herhaaldelijk is gesproken en 
dat nu zijn voltooiing nadert. 
 

Dat onderzoek is een vervolg op de publicatie 
van W.J.H. Willems uit 1977: A Roman Kiln at 
Halder, gemeente St. Michielsgestel N.B. In deze 
studie beschreef Willems de gang van zaken bij 
de ontdekking en de opgraving van de oven, 
maar zijn voornaamste doel was te achterhalen 
in welke tijd de oven had gefunctioneerd en wel-
ke typen aardewerk er waren geproduceerd. Zijn 
conclusie was dat de datering van de oven ge-
steld moet worden op de periode 65 - 80 na Chr. 
en dat er een achttal verschillende typen potten 
en bekers werd geproduceerd. 
 

 
 

 

Zijn enige houvast bij het onderscheiden van de 
verschillende typen waren de misbaksels: potten 
en kommen die het bakproces niet ongeschon-
den hadden overleefd en daarom ter plaatse wa-
ren weggegooid. Al was de pot mislukt, aan de 
restanten was vaak nog wel te zien welk type pot 
of kom ze vertegenwoordigden. 
35 jaar nadat Willems zijn bevindingen had ge-
publiceerd werd meer en meer duidelijk dat zijn 
typologie niet meer up to date was en dat er mo-
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gelijk meer typen aan zijn lijst konden worden 
toegevoegd, of misschien zouden moeten wor-
den afgevoerd. De moderne methode om hier 
duidelijkheid in te verkrijgen is petrografisch bak-
selonderzoek. Uitgangspunt is dat de pottenbak-
ker zijn klei vermengt met zand, gruis of iets der-
gelijks alvorens hij zijn potten gaat draaien. Als 
een pot eenmaal gebakken is, kan met behulp 
van uiterst dunne slijpplaatjes onder de micro-
scoop worden vastgesteld, hoe de samenstelling 
is van het mengsel dat de pottenbakker heeft 
gebruikt. Men spreekt dan van het baksel van 
een pot(scherf). Op grond van het baksel kan 
dan worden uitgemaakt of een stuk aardewerk 
geproduceerd is op een bepaalde locatie of niet. 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat alle typen uit 
de lijst van Willems inderdaad uit een Halders 
baksel bestonden, maar dat tenminste twee ty-
pen aan zijn lijst kunnen worden toegevoegd. In 
een volgend Bulletin hoop ik te kunnen berichten 
dat de definitieve resultaten zijn gepubliceerd in 
het tijdschrift Xantener Berichte. 
 

Bart van den Hurk 
 

 Vacatures 
 

Het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel 
zoekt voor de nieuwe locatie in Haanwijk: 
a. een vrijwilliger die als beheerder van het ge-
bouw wil gaan werken en samen met andere 
vrijwilligers het gebouw schoon houdt en ook 
klein onderhoud uitvoert; 
b. mensen die samen met de beheerder het ge-
bouw schoonhouden en onderhouden; 
c. mensen die tijdens de openingstijden gast-
heer/gastvrouw zijn;  
d. mensen die rondleidingen houden en andere 
educatieve taken uitvoeren. 
Indien wenselijk kunnen deze functies gecombi-
neerd worden. 
 
 

 
 

 

 

In de loop van 2016 hoopt het Oudheidkundig 
Museum gevestigd te zijn in de zogenaamde 
Wederopbouwschuur, recht tegenover de Thee-
tuin Haanwijk. Deze schuur wordt gerenoveerd 
en ingericht door Het Brabants Landschap. 
Daarna zullen de vrijwilligers het gebouw zelf 
gaan onderhouden. 
Het museum wil ook vaker open zijn en is nu al 
op zoek naar vrijwilligers voor invulling van bo-
venstaande functies.  
Er is een jaar de tijd om nieuwe vrijwilligers te 
werven, in te werken en, zo nodig, te scholen. 
U kunt contact opnemen met Bert van Beek, 
voorzitter, tel.: 073-5515432.  
Zie ook onze website: www.romeinshalder.nl. 

De mens achter de potscherf 
 

De ontwikkelingen op technologisch gebied heb-
ben het werkterrein van de archeoloog in de 
laatste decennia totaal veranderd.  De computer 
maakt het mogelijk grote hoeveelheden gege-
vens te verwerken, waardoor hele gebieden in 
kaart gebracht en onderling vergeleken kunnen 
worden.  
 

 

 
 

 

Natuurkundige technieken hebben ongekende 
terreinen toegankelijk gemaakt. Een studie als 
“Romeinse aardewerkproductie in de rurale ne-
derzetting te Halder, Noord-Brabant, Nederland”  
(zie elders in dit nummer) zou zonder de compu-
ter en de petrografische analyse niet mogelijk 
zijn geweest. 
 

Het is soms moeilijk te blijven beseffen dat het 
onderwerp van al dit wetenschappelijke geweld 
doodgewone mensen zijn in een doodgewone 
omgeving. Vandaar dat ik in dit stukje een drietal 
vondsten aan bod laat komen die iets duidelijk 
maken van het alledaagse leven op Halder in de 
Romeinse tijd. 
 

 
 
In iedere nederzetting uit de Romeinse tijd, dus 
ook op Halder, komen potscherven voor, die zijn 
bijgewerkt tot min of meer ronde schijfjes. Ze zijn 
er in alle kleuren en maten, van 3 t/m 10 cm 
doorsnede (Afb. 1). Bij gebrek aan beter worden 
ze in de praktijk speelschijven genoemd.  
 

Maar in een mooi verhaal van de Latijnse dichter 
Ovidius (43 vóór - 17 na Chr.) komen we een 
heel andere toepassing tegen. In dat verhaal 
maken de goden Jupiter en Mercurius een in-
spectietocht op aarde om te onderzoeken of de 
wetten van de gastvrijheid nog voldoende wor-
den gerespecteerd. Volkomen incognito door-
kruisen ze streek na streek. In Phrygië blijkt het 
met die gastvrijheid droevig gesteld. Overal wor-



 
 

5 
 

den ze harteloos van de deur gestuurd, behalve 
bij de schamele hut van een oud echtpaar, Phi-
lemon en Baucis. Die twee ontvangen de onver-
wachte vreemdelingen hartelijk en nodigen hen 
uit voor een maaltijd. Haastig wordt een tafeltje 
aangeschoven, maar dat blijkt te wiebelen. Dan 
schuift de vrouw met een routineus gebaar een 
potscherf onder een van de poten. Met dit kleine 
detail tekent Ovidius trefzeker de eenvoud van 
het interieur. En zijn lezers zullen het trucje van 
de vrouw met een glimlach hebben herkend.  
 

Waarom zou het op Halder anders zijn geweest? 
Geloof maar niet dat de ondergrond daar altijd 
waterpas was!  
 

Zoals gezegd is het gebruikelijk deze vondsten te 
beschouwen als speelgoed, schijven voor een 
bord- of hinkelspel. Maar ik ben er zeker van dat 
heel wat van deze potscherven een tweede le-
ven hebben geleid als stut en steun onder een 
tafel- of stoelpoot. 
 
Van een doodgewone potscherf viel dus altijd 
nog wel iets te maken. Maar wat te doen als er 
eens een duur stuk kapot ging? Viel er dan iets 
te lijmen?  
Het antwoord is: nee. Lijm die water- en hittebe-
stendig was, bestond niet. Als er echt iets kost-
baars verongelukte, bijvoorbeeld een kom van 
terra sigillata, werden de stukken gekramd. Dat 
was een moeizaam karweitje. Aan weerskanten 
van de breuk werd een gaatje dwars door de 
scherf geboord en met een loden krammetje 
werden de beide helften stevig tegen elkaar ge-
drukt. Op Halder zijn twee scherven gevonden 
die zo’n gaatje vertonen.  
 

 
 

Ze zijn afkomstig van twee kommen van terra 
sigillata met reliëfversiering. Op de scherf rechts 
(Afb. 2) is de versiering nog herkenbaar: het gaat 
om een zittende man (godheid?) die naar links 
kijkt.  
Een compleet gerepareerd bord met de lood-
krammen nog op hun plaats is tevoorschijn ge-
komen in Nijmegen (Afb. 3).  
Blijkbaar was zo’n reparatie dus stevig genoeg 
om de eeuwen te doorstaan! 

 

 

Het repareren van een terra sigillata-kom was 
dus nogal een priegelwerkje. Dat kan niet ge-
zegd worden van wat er te zien is op afb 4.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

We kijken van bovenaf neer op de rand van een 
dolium, een groot voorraadvat dat werd gebruikt 
voor de opslag en het vervoer van bv. graan.  
 

 
 

De bovenrand van een dolium is zwaar uitge-
voerd, zoals te zien is op het prachtige exem-
plaar dat op de markt in Den Bosch is opgegra-
ven (Afb. 5). De pottenbakker van Halder heeft 
bij het construeren van zijn oven een dergelijke 
rand in stukken gehakt en hergebruikt als bouw-
materiaal. Het muurtje in de oven dat het rooster 
droeg, was grotendeels opgebouwd met deze 
brokstukken. 
Duurzaam is het woord dat opkomt bij het zien 
van deze voorbeelden. Maar het begrip duur-
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zaamheid zal op Halder onbekend zijn geweest, 
simpelweg omdat er geen verspilling bestond. 
Wat dat betreft vertoonde Halder een grote over-
eenkomst met het Brabantse platteland van voor 
de oorlog. Het leven was een en al duurzaam-
heid, maar het was niet nodig dat met een woord 
aan te duiden. 
 
Bart van den Hurk 
 

Kogel uit de 80-jarige Oorlog 
 

Begin juli kregen wij van Henk Rijkers (van Gale-
rie De Rijker, thans onze buurman want zij zitten 
naast de Openbare Bibliotheek) een bolvormig 
object van 10 kg met een omtrek van 45 cm, met 
magnetische eigenschappen, zie de foto. Zo te 
zien is het een oude kanonskogel. Hij is met een 
metaaldetector opgepiept door Chris Verhoeven, 
die regelmatig samen met Henk actief is. Samen 
hebben ze hem een beetje schoongemaakt en 
besloten hem aan het museum te schenken. De 
kogel is gevonden bij “de Hoge Stoep” in Sint-
Michielsgestel, vlak bij de plek waar men ver-
moedt dat de Jufferschans van 1629 heeft moe-
ten liggen, dus het is aannemelijk dat deze kogel 
afkomstig is uit de periode van het beleg van 
Den Bosch van 1629. 
Er zit een enorme korst oxides en zouten om de 
kogel. Dat weten wij omdat een  massief ijzeren 
bol van 10 kg een kleinere omtrek behoort te 
hebben dan 45 cm.  
 

 
 
Daarom gaat hij schoongemaakt worden en ge-
conserveerd door onze medewerkers Jan Buster 
(het gaat redelijk goed met zijn gezondheid) en 

Hen Maas. Jan heeft ervaring met het conserve-
ren van ijzeren en houten voorwerpen en hij 
heeft al eerder voorwerpen voor ons gereinigd en 
geconserveerd, waarbij Hen hem steeds heeft 
geassisteerd. In de laatste fase zal de kogel be-
handeld worden met een oplossing van de 
kunststof paraloid B-72 in aceton, waardoor alle 
sporen van water uit de dan nog dunne corrosie-
korst om de kogel verdwijnen en de kogel door 
de paraloid bovendien een luchtdicht oppervlak 
krijgt, waardoor verdere oxidatie uitgesloten is. 
 
Bert van Beek 

 
Afscheid Anton van der Lee 
 

Anton is van alle werkers van het eerste uur het 
langst actief gebleven voor ons museum. Hij 
werd in 1986 door broeder Celestinus binnenge-
haald in de voorbereidingscommissie en later in 
het bestuur. Hij was toen rond de 50 en al jaren-
lang een bekende amateurarcheoloog en heem-
kundige. Op beide terreinen was hij actief als 
beoefenaar en als auteur. Ook had hij toen al 
een ruime bestuurservaring, als voorzitter van de 
heemkundekring Onsenoort en als lid van het 
hoofdbestuur van de AWN, de Archeologische 

Werkgroep Nederland. 
Geen wonder dus dat 
het oog van Celestinus 
op deze man was geval-
len.   
 

Om een indruk te krij-
gen van de persoon 
Anton van der Lee zou 
men een paar verhalen 
moeten lezen in Bra-
bantse Broddels, de in 
2011 verschenen bun-
del verhalen van zijn 
hand. Hierin herkent 

men Anton zoals hij bij de koffie kon vertellen 
over zijn belevenissen in het wereldje van heem-
kunde en archeologie. Het eigenlijke onderwerp 
ingebed in een sappige mix van persoonlijke ob-
servaties, onverwachte wendingen en vermake-
lijke toestanden. Dikwijls doorspekt met citaten in 
het Brabants dialect in de vorm van boerentaal 
en boerenwijsheden.  
 

Hij heeft een ongelofelijke hoeveelheid publica-
ties op zijn naam staan: in 2011 waren dat er 160 
met een archeologische en 239 met een heem-
kundige inhoud. En Anton kennende is er daarna 
nog wel het een en ander bijgekomen. Ook is hij 
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veruit de meest onderscheiden man binnen ons 
bestuur. Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 
begiftigd met de bronzen legpenning van de 
Stichting Brabants Heem. Bovendien was hij ge-
nomineerd voor de Willy Knippenbergprijs.  
 

Het is geenszins de bedoeling van Anton om nu 
met de handen over elkaar te gaan zitten. Op 
vele plaatsen, o.a. in de heemtuin De Meulen-
werf in Heusden en bij zijn jeu de boules-club zal 
 
 
 
 
 
 
 
 

zijn sonore stemgeluid nog te horen zijn.  
 

Op donderdag 6 augustus, tijdens de jaarlijkse 
excursie van de Museum-medewerkers, nam 
Anton afscheid. Het was mooi geweest, maar 
misschien zal het af en toe nog eens mooi zijn, 
want Anton heeft gezegd dat we in bijzondere 
omstandigheden nog een beroep op hem mogen 
doen. 
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Bevriende Relaties 
 

Instellingen  en  bedrijven  die ons museum financieel of anderszins ondersteunen 
 

Gemeente Sint-Michielsgestel 
Meanderplein 1   5271GC 
Postbus 10.000  5270GA 
Sint-Michielsgestel 
073-553 11 11 
gemeente@sint-michielsgestel.nl 
www. sint-michielsgestel.nl 

 
Koninklijke Kentalis 
Theerestraat 42 
5271GD Sint-Michielsgestel 
073-558 81 11 
info@kentalis.nl 
www.kentalis.nl 

 
Het Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41 
Postbus 1004 5200BA 
‘s-Hertogenbosch 
073-68 77 877 
info@noordbrabantsmuseum.nl 
www.noordbrabantsmuseum.nl 

 
Cornelis Huygens Vastgoed 
B.V. 
Boxtelseweg 26 
5261 NE Vught 
073-684 85 57 
contact@cornelishuygens.nl 
www.cornelishuygens.nl 

 
Brabants Landschap 

Kasteellaan 4 
5076 RE Haaren 
0411-622775 
 

Lionsclub ‘De Meierij’ 
p/a Berkenlaan 28 
5271 NH Sint-Michielsgestel 
e-mail: meierij@lions.nl 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Levendige woongemeente van vier dorpen met in totaal 
bijna 30.000 inwoners. 
Voldoende winkels, sportaccommodaties en verscheidene 
verenigingen. 
Gelegen tussen water, natuurgebieden en bossen om te 
recreëren. 
 
 

 
 

 
 

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is. 
Diagnostiek, zorg, onderwijs. 
Scholen en locaties verspreid over Nederland. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant.  
Riante stadstuin met hedendaagse sculpturen.  
Gratis voor jongeren tot 18 jaar. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Cornelis Huygens Vastgoed ontwikkelt alsmede beheert 
vastgoedprojecten en investeringen in vastgoed.  
Het is een zeer compacte, klantgerichte en innovatieve 
organisatie die hierdoor tijdig en adequaat kan inspelen op 
de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dicht 
bij huis.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Alle leden hebben “We Serve” hoog in het vaandel staan.  
Zij zijn zich bewust van de plichten t.o.v.  land- en leefge-
meenschap in woord en daad. Vanuit die doelstelling on-
dersteunen zij diverse projecten in binnen- en buitenland. 
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   Stichting Vriendenkring van het 
      Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER  ALS  “BEVRIENDE RELATIE” 

(uitsluitend mogelijk voor bedrijven en instellingen) 

Vindt u dat het belangrijk is dat het museum zijn activiteiten, die helemaal gebaseerd zijn op (onbetaald) vrijwilligers-
werk, kan voortzetten? 
Steun ons dan en meld uw bedrijf of instelling door middel van dit formulier aan als Bevriende Relatie. 
 
Ondergetekende meldt als Bevriende Relatie aan 
 
………………………………………………………………..……………………………………….. (naam bedrijf/instelling)  
 
……………………………………………………………..………………………..........................(straat en huisnummer) 
 
………………....……………………................(postcode en woonplaats)    ………………………….(telefoonnummer) 
 
……………………………………………………………..(website)…..……………………………...……………....(e-mail) 
 
Omschrijf hieronder wat u van uw activiteiten op de website en in het bulletin vermeld wilt hebben 
 
…………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
………………………………………….................................................................................................. .    
 
Na ontvangst van dit formulier zenden wij u een nota ad € 250,- toe. 
Na ontvangst van dat bedrag op onze bankrekening NL25 RABO 013 36 95 093 t.n.v. Stichting Vriendenkring van het Oud-
heidkundig Museum  is de aangemelde onderneming/instelling gedurende twee jaar als Bevriende Relatie aangesloten bij onze 
Vriendenkring. In die hoedanigheid heeft u in die periode de navolgende rechten: 
- Vermelding van bovenstaande gegevens als Bevriende Relatie op de website van het museum  
  www.romeinshalder.nl;  
- vermelding van bovenstaande gegevens als Bevriende Relatie in het twee maal per jaar verschijnende Informatie- 
  bulletin voor de Vriendenkring; 
- desgewenst een gratis groepsrondleiding in het museum (bijvoorbeeld voor uw personeel). 
 
 
…………………………………………………………(plaatsnaam)  
 
 
………………………………………..(datum) ………………………………..…………………….(handtekening) 
 
 

………………………………………………………………………………………(naam en functie van ondertekenaar) 

 

Gelieve het formulier toe te zenden aan: 

Stichting Vriendenkring Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel 

Theerestraat 42,  5271  GD  Sint-Michielsgestel 
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    Stichting Vriendenkring van het 

   Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel      
 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE VRIENDENKRING 
(formulier uitsluitend bestemd voor particulieren) 

 
Vindt u dat het belangrijk is dat het museum zijn activiteiten, die helemaal gebaseerd zijn op (onbetaald) vrijwilligers-
werk, kan voortzetten? 
Steun ons dan en meld u door middel van dit formulier aan als Vriend, Begunstiger of Vriend voor het Leven. 
 
 Alle leden van de Vriendenkring 

• hebben (met een introducé) gratis toegang tot het museum; 
• ontvangen gratis tweemaal per jaar het Informatiebulletin voor de Vriendenkring; 
• ontvangen twee gratis toegangsbewijzen voor speciale activiteiten in het museum zoals tijdelijke                                  
             exposities, concerten, lezingen, enzovoort. 

 
Ondergetekende(n), (hierna aankruisen wat van toepassing is) 
 
O   De Heer  O   Mevrouw  O   De Heer en Mevrouw 
  
……..……………………………………………………………………………………………………..(naam en voorletters)  
 
…………………….………………………………………………………………...........................(straat en huisnummer) 
 
……………..          ..………………………………………………………………………….(postcode en woonplaats) 
 
meldt (melden) zich aan   

O   als Vriend van de Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel en zal    
     jaarlijks tot wederopzegging als zodanig € 12,50 doneren. 
O  als Begunstiger van de Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel en  
 zal jaarlijks tot  wederopzegging als zodanig € 25,- doneren. 
O  als   Vriend  Voor  Het  Leven van de Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum Sint-Mi- 
     chielsgestel en zal daartoe eenmalig € 150,- doneren. 

 
Ondergetekende zal het van toepassing zijnde bedrag voor het lopende jaar eigener beweging overmaken naar bankrekening 
NL25 RABO 013 36 95 093 t.n.v. Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum. (Als Vriend of Begunstiger ontvang 
ik voor de volgende jaren een nota.) 
 
Na ontvangst van het formulier en het geld ontvangt u van ons een bevestiging. Voor uw vriendelijke bereidwilligheid zeggen wij 
u bij voorbaat dank en met genoegen heten wij u welkom in onze Vriendenkring. 
 
………………………………………(plaatsnaam)  
       
………………………………………….…(datum)   …………………………..……………………………….(handtekening) 
 
Gelieve het formulier toe te zenden aan: 
Stichting Vriendenkring Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel 
Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel 
 


