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Inleiding
Als u dit Bulletin onder ogen krijgt, begint voor het museum het
laatste trimester van zijn verblijf op de huidige locatie. Per 1 januari
2015 moeten we de beide kapellen en de daaronder gelegen kelders ontruimd hebben. Grote veranderingen staan ons dus te
wachten, maar daar is op het moment dat ik dit schrijf nog weinig
van te merken. Vorige week werd de laatste wisseltentoonstelling
geopend; de Open Monumentendag is net achter de rug. Tot eind
oktober komen er schoolklassen. Op 12 oktober is er een laatste
concert.
Inmiddels is het nieuws van onze gedwongen sluiting in ruime
kring bekend geworden. En daarbij is gebleken dat ons museum
een stevige plaats in de harten van veel Gestelse mensen heeft
verworven. Ook van ver daarbuiten ontvangen wij steunbetuigingen. Dat alles heeft ertoe geleid dat er op dit moment niet gesproken wordt over het definitieve einde van het museum.
De vindplaats Halder is een van de sleutellocaties voor de kennis
van Noord-Brabant in de Romeinse tijd. Dit kostbaar erfgoed mogen we niet zonder slag of stoot verloren laten gaan! Niet voor de
wetenschap, en niet voor de historie van Sint-Michielsgestel. De
reddingsoperaties zijn dan ook in volle gang.
De onvermoeibare kracht achter deze operaties is Bert van Beek,
onze voorzitter. Hij zal elders in dit Bulletin de stand van zaken voor zover mogelijk - uiteenzetten.
Naast de zorgen omtrent de verhuizing zijn er gelukkig ook vreugdevolle zaken te melden. Zo is Barbara Borgers op 3 juli j.l. aan de
Vrije Universiteit in Brussel gepromoveerd. Natuurlijk gaan we hier
nader op in, evenals op het project Halderse oven, waaraan zij
haar medewerking verleent. De toekomstige ontruiming van het
depot heeft ook zijn voordelen. Zo werden wij genoodzaakt ons te
buigen over een erfenis van br. Celestinus, die lange tijd als een
ondergeschoven doos op de plank had gestaan. Verderop leest u
er meer over. Juist in deze tijd gaan mijn gedachten vaak naar
Celestinus. Hij heeft hetzelfde meegemaakt als wij nu: de zolder
van het Instituut waar hij zijn museum had gevestigd, werd in 1986
afgebroken. Een vervangende ruimte was er niet. Hij heeft toen al
zijn kostbaarheden vrijwel in zijn eentje overgebracht naar een van
de kelders van het Instituut. Pas in 1992 werden ze daar opgehaald om te worden ondergebracht in het nieuwe museum. Dat
kwam dus uiteindelijk goed.
Over een half jaar zal er veel meer duidelijkheid zijn over de toekomst van het museum. U zult daar uitvoerig van op de hoogte
gesteld worden. Dat houdt in dat dit niet de laatste aflevering is
van ons Bulletin.
Met deze optimistische woorden wil ik eindigen,
dus tot de volgende keer,
Bart van den Hurk, voorzitter/coördinator Vriendenkring
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Verhuizing museum

Kastje van Celestinus

Eind 2013 kregen wij van de bestuurder van
Kentalis te horen dat het Oudheidkundig
Museum de Jongenskapel en toebehoren
per 1 januari 2015 moet hebben verlaten. In
de periode daarna zijn wij druk bezig geweest om een nieuw onderkomen te vinden
voor ons museum. Voor de wat langere termijn is een mooie oplossing bekend: Het
Brabants Landschap wil ons onderbrengen
op het landgoed Haanwijk om daar onderdeel te worden van een groter natuur- en
cultuurhistorisch concept. Hiervoor moet nog
wel wat geregeld en mogelijk gebouwd worden, voordat we feitelijk naar Haanwijk kunnen verhuizen.
Haanwijk is een mooie locatie en het ligt
vanuit Halder gezien, aan de andere kant
van de Dommel. Op die manier komen de
meeste voorwerpen uit ons museum dus bijna weer “thuis”. Op 2 oktober was er een
vervolggesprek met medewerkers van het
Brabants Landschap.

Een van de zaken waarvan we binnenkort
afscheid zullen moeten nemen is het kastje
van Celestinus. Toen Celestinus het Instituut
voor Doven in 1993 had verlaten, kwamen er
nog regelmatig zaken voor den dag die hem
hadden toebehoord, en die op een of andere
manier te maken hadden met zijn archeologisch verleden. Daar zaten zo veel interessante zaken bij dat we een mogelijkheid
zochten om dat alles te bewaren. Zo kwamen we op het idee een helft van de vitrinekast in de personeelskamer voor dit doel te
reserveren. Die kast beslaat een lange zijde
van de personeelskamer, en zo heeft de
grondlegger van ons museum daar nog altijd
zijn eigen hoekje.

We zoeken nog steeds naar een oplossing
op de korte termijn. Want waar kunnen we
terecht vanaf 1 januari a.s.?
Met de gemeente Sint-Michielsgestel en andere organisaties zijn diverse gesprekken
gevoerd om voor de overbruggingsperiode
een onderdak te vinden. Veel locaties zijn
geopperd en uiteindelijk hebben onze bestuursleden drie locaties daadwerkelijk bezocht. Zoals het er nu naar uitziet, zou samenwerking met de Openbare Bibliotheek in
Sint-Michielsgestel een oplossing kunnen
bieden.

Celestinus was geen weggooier, dus de inhoud van het kastje is zeer divers. Dat gaat
van replica's van terra sigillata die hij ooit
cadeau heeft gekregen, via schriften waarin
de namen van bezoekende scholen zijn genoteerd, tot een berg potjes van rood aardewerk die hij heeft verzameld in Pommern aan
de Moezel.
Deze potjes vormen het onderwerp van het
artikel “Merkwaardige erfenis”.

Bij de verhuizing - ook al weten we nu nog
niet precies waar we tijdelijk terechtkomen kunnen we veel hulp gebruiken. Denk maar
aan het inpakken van het depot en de collectie, het inzamelen van het benodigde verpakkingsmateriaal om kwetsbare voorwerpen
veilig te kunnen transporteren, enz. Elke
vriend, begunstiger of belangstellende die
mee wil helpen is welkom.
Wilt u meehelpen, meld u dan aan via email: info@romeinshalder.nl of
bert.vanbeek@xs4all.nl of per telefoon: 073551 49 12.

Merkwaardige erfenis
Jarenlang stonden er in een hoekje van het
depot drie dozen met aardewerk die daar niet
thuis hoorden. Tenminste, de inhoud ervan
had niets met Halder te maken. De dozen waren afkomstig uit de nalatenschap van broeder
Celestinus en bevatten honderden slordig gevormde miniatuurflesjes in rood aardewerk met
een hoogte van ongeveer 5 cm. Merkwaardig
genoeg was bij de meeste het bovenste deel,
hals en (soms) de schouder, afgebroken. In de
inventarislijst van Celestinus stonden ze ver-

Bert van Beek, voorzitter
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meld als "potjes Pommern". Daarnaast was er
een ongedateerde notitie van zijn hand waaruit viel op te maken dat hij vijf keer naar Pommern is geweest "om aanvullend onderzoek te
doen". Dat moet geweest zijn in de jaren 19701971 zoals bleek uit de verbleekte opschriften
op de dozen. In die jaren was het kennelijk nog
mogelijk om daar onbekommerd aan schatgraverij te doen.
Een gedeelte van de potjes kreeg een plaats in
het "kastje van Celestinus", maar het duurde
lang voordat we ertoe kwamen ons eens flink
te gaan verdiepen in dit merkwaardige partijtje
aardewerk. Zo lagen ze daar jarenlang, totdat
duidelijk werd dat het museum ontruimd zou
moeten worden. Pas toen was er voldoende
aandacht voor deze merkwaardige erfenis.

overeenkomen met de flesjes in onze doos.
Claudia Nickel omschrijft ze als slordig vervaardigde massaproducten die eventueel met
was afgesloten konden worden en misschien
gevuld waren met een medicament, kruiden,
zalf, honing of reuk werk. Ze zijn veelal opzettelijk kapot geslagen om ze op die manier
symbolisch te offeren. Op
gezette tijden werd het
tempelterrein opgeruimd.
De restanten van deze
offerpraktijken
werden
dan niet weggegooid,
maar in kuilen aan de
rand van het tempelterrein geborgen. Deze onooglijke potjes zijn in wezen dus zeer interessant.
Ze brengen ons in gedachten naar een Keltisch-Romeins tempelcomplex in lang vervlogen tijden. Een bezoek brengen aan zo'n heilige plaats hield automatisch in dat men offerde
aan de godheid. Dat kon iets persoonlijks zijn,
een fibula of een wapen (Empel), geld, of een
massaproduct uit de pelgrimindustrie: een potje, zoals op de Martberg, of een loden wieltje,
zoals die ter sprake kwamen in het artikel in
het Bulletin van maart 2012. Het opsteken van
een kaarsje bij het Mariabeeld in de Sint Jan
komt in allerlei opzichten overeen met deze
offerpraktijk uit de Romeinse tijd.

Een aantal potjes uit Pommern
Pommern is niet alleen een landstreek in
Duitsland aan de Oostzee, maar ook een
plaatsje aan de Moezel, niet ver van Cochem.
Bij dat Pommern ligt de Martberg, een plateau
in een bocht van de Moezel, waarop zich in de
voor-Romeinse tijd een oppidum (vesting) van
de Keltische stam der Treveri bevond, en in de
Romeinse tijd een uitgestrekt tempelterrein.
Hier werd de godheid Mars Lenus vereerd, in
wiens naam we de combinatie zien van een
Keltische en een Romeinse naam, precies zoals bij "onze eigen" Hercules Magusanus. De
huidige naam Martberg stamt van het Latijnse
Mons Martis, berg van Mars.
Het tempelterrein werd al in de 19de eeuw,
van 1885 tot 1897 onderzocht. Vanaf 1994 is
dit onderzoek met de modernste middelen opnieuw ter hand genomen en momenteel is er
op de Martberg zelfs een vrij toegankelijk archeologiepark gevestigd.
Al deze onderzoekingen hebben duizenden
vondsten opgeleverd, o.a. fibulae en munten,
veelal verbogen of verknipt om ze onbruikbaar
te maken voor profaan gebruik. Maar wat voor
ons speciaal interessant is, zijn de duizenden
potjes in rood aardewerk die in alle opzichten

Na zorgvuldig beraad besloot ons bestuur dat
het weinig zin had om deze waardevolle archeologische voorwerpen mee te nemen naar
een vooralsnog onbekende verblijfplaats. Het
leek ons het beste om ze terug te brengen
naar de plaats van herkomst, te meer omdat
het archeologisch erfgoed op de Martberg
sinds 1994 voorbeeldig wordt beheerd.
Enig speurwerk leverde het adres op waar de
zending heen moest:
Generaldirektion Kulturelles Erbe RheinlandPfalz, Direktion Landesmuseum Koblenz,
Aussenstelle Koblenz.
Op 25 september 2014 zijn de vondsten overhandigd.
Ondanks navraag bij velen ben ik nog niets te
weten gekomen over de manier waarop br.
Celestinus zijn "aanvullend onderzoek" in
Pommern heeft verricht. Mocht er onder de
lezers iemand zijn, die daar meer van weet,
dan houd ik mij graag aanbevolen voor nadere
bijzonderheden.
Bart van den Hurk
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Opgraving Theerestraat

De Halderse oven
opnieuw bekeken

Komt men met de auto aanrijden over de
Theerestraat vanuit Vught/Halder richting SintMichielsgestel, dan moet men vlak voor aankomst in het dorp flink afremmen, omdat de
weg daar een bijna haakse bocht maakt. In de
binnenbocht van de weg stond - gevaarlijk
dicht tegen de berm aan - tot voor kort een
boerderij die lange jaren werd bewoond door
de familie Schelle. Enige maanden geleden is
de boerderij afgebroken. De eigenaar, de fam.
Orie uit Maastricht, heeft eind augustus door
Bureau BAAC een archeologisch onderzoek
laten uitvoeren op een gedeelte van het perceel waarop de boerderij stond. Het onderzochte stuk heeft een oppervlakte van 1500
vierkante meter en ligt ongeveer in het midden
van het perceel, op geruime afstand van de
bocht in de Theerestraat.

In juni 2013 bracht Barbara Borgers een bezoek aan ons museum. Zij heeft toen het aardewerk uit de oven, die in 1973 te Halder werd
ontdekt, bekeken in het kader van haar promotie-onderzoek. Haar onderzoek behelst onder
meer de slijpplaten en chemische analyse van
de scherven.
Al tijdens het bezoek bleek dat het aardewerk
meer informatie herbergt dan reeds door Willem Willems in zijn publicatie van de oven
(1977) gegeven.
Daarnaast heeft het museum een onderzoekssubsidie van het Prins Bernhard cultuurfonds
gekregen voor het onderzoek naar de terra
sigillata. Deze subsidie bleek echter niet voldoende om dit onderzoek te financieren. We
zochten daarom een andere manier om deze
subsidie aan onderzoek van onze collectie te
besteden.
Zo rees het idee om het beperkte onderzoek
van Barbara Borgers uit te breiden en samen
met een nieuwe studie van het aardewerk uit
de oven te bewerken tot een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast streven we ernaar om
een meer publieksvriendelijke versie van het
verhaal van de oven te schrijven en deze te
publiceren.

Opgraving Theerestraat 105. Op de plaats van
de donkere vlekken in het opgravingsvlak hebben de zware palen gestaan van een boerderij
uit de 12de eeuw.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team
bestaande uit Barbara Borgers, die het slijpplaten- en chemische onderzoek zal uitvoeren en
beschrijven. Onze collectiebeheerder Roos
Wijnen-Jackson is druk bezig met het catalogiseren en tekenen van alle aardewerk uit de
oven.
Naast een paragraaf hierover zal zij ook de
geschiedenis van het onderzoek schrijven.
Ondergetekende tenslotte verzorgt een archeologisch en regionaal kader voor het artikel.

Op zo'n 400 m zuidwestelijk van deze opgraving heeft br. Celestinus in 1965 op een terrein
in de Halderse Akkers een crematiegraf uit de
Romeinse tijd ontdekt. Dit graf is in het museum op ware grootte gereconstrueerd.
Het spreekt vanzelf dat wij zeer geïnteresseerd
waren in de vraag of er bij de opgraving aan de
Theerestraat sporen van bewoning uit de Romeinse tijd zouden worden aangetroffen. Dat
bleek absoluut niet het geval te zijn. Er werden
sporen van twee erven gevonden, een uit de
periode 1000-1200 (de volle Middeleeuwen) en
een uit de periode 1200 - 1500 (de late Middeleeuwen).
Het ziet ernaar uit dat in de Romeinse tijd de
bewoning beperkt was tot Halder en naaste
omgeving. In Gestel was in die tijd nog weinig
te beleven.

Martijn Bink
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tot de helft van de oven ligt het rooster waar
het aardewerk op geplaatst wordt. Boven in de
koepel zit een gat, een soort schoorsteen.

Potten bakken als in
de Romeinse tijd

Ik moet hier van de pottenbakker, archeoloog
Robert van Zijll de Jong, vermelden dat er een
paar moderne aanpassingen aan de oven in
Orientalis zijn gedaan; zo zijn het rooster en de
ovenwand gemaakt van vuurvaste steen. Hierdoor gaat deze oven veel langer mee, terwijl
het stookprincipe hetzelfde blijft.

Op 21 augustus 2014 hebben François van
den Dries, Roos en Jeroen Wijnen onder leiding van Robert van Zijll de Jong een aantal
potten gebakken in Museumpark Orientalis Heilig Landstichting, gemeente Groesbeek.

Aardewerk draaien en drogen
Het aardewerk dat in de oven van Halder is
gevonden, is gedraaid en vormgegeven in
Romeinse stijl.

Daar staat een replica van een pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd. Deze is gebaseerd
op een miniatuuroven in de collectie van het
oude Museum Kam (nu in Museum Het Valkhof in Nijmegen) en komt overeen met de oven
die gevonden is op Halder en in het Oudheidkundig Museum is gereconstrueerd.

Na het draaien moet het nog geruime tijd
drogen voordat het gebakken kan worden. De
tijd die daarvoor nodig is, hangt af van het
weer en de temperatuur, maar dit kan zeker
drie tot vier weken duren.
Het vullen van de oven
Het aardewerk wordt met de opening naar beneden in de oven gezet, tussen de gaten van
het rooster.

De oven is op de foto maar gedeeltelijk gevuld.
Normaliter kan er ongeveer vijf tot zes keer
zoveel in. Na het plaatsen van het aardewerk
wordt de oven dichtgemaakt met brokken

Deze oven is in verticale doorsnede ovaal of
eivormig. Onderin bevinden zich het stookkanaal en de vuurkamer. Op ongeveer een derde
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gestookt. Eventueel nog aanwezig vocht kan
dan rustig verdampen.

steen, gebakken klei en leem. Om alles volledig af te dichten wordt er een papje aangebracht van leem en zand. De oven kan daarna
meteen aangestoken worden; het papje droogt
vanzelf tijdens het bakken.
Het stoken van de oven
Op de tekening die boven het bakhuis hangt, is
goed te zien hoe de oven werkt. Het vuur
wordt vooraan in de vuurgang aangemaakt.

Zodra de oven aangemaakt is, komt er rook uit
de schoorsteen. Hierdoor is de trek in de oven
goed zichtbaar. Als de oven eenmaal op temperatuur is, komt er geen rook meer uit. Rook
is namelijk het product van inefficiënte verbranding en zorgt voor verlies van brandstof en
warmte.
Een belangrijk punt in het stookproces is de
grens van rond de 573°C.; deze grens heet de
kwartssprong. Er treedt een chemische verandering van de kwarts op, die maakt dat de klei
plotseling gaat uitzetten tot ongeveer 1%,
waardoor het aardewerk kan barsten. Bij het
afkoelen krimpt de klei weer. Het is daarom
belangrijk de oven niet te hard op te stoken en
na het stoken rustig te laten afkoelen.
Uiteindelijk zal het “Romeinse” aardewerk gebakken worden op een temperatuur van ongeveer 900 tot 1000˚C. Het aardewerk is dan
roodgloeiend. Als het aardewerk deze temperatuur bereikt heeft, is het bakproces klaar.
Ook de binnenkant van de oven is bij deze
temperatuur rood- tot geelgloeiend. Uit de
schoorsteen komt een vlam of vuurtong. Het
aardewerk hoeft niet langer te bakken, want
als de temperatuur te hoog wordt of het bakken te lang duurt, kunnen de potten juist gaan
inzakken doordat de klei smelt.

Het hout wordt met een ijzeren staaf omhooggehouden om het vuur aan te wakkeren. Op
deze manier kan de luchtstroom de hitte en het
vuur door de oven trekken. Er wordt dus geen
vuur gestookt direct onder het aardewerk, het
vuur wordt er langs getrokken. De tekening
geeft aan hoe de lucht, en uiteindelijk het vuur,
door de oven trekt en er via de schoorsteen als
hete lucht en later als vuurtong uitkomt.
Belangrijk bij het stoken zijn de weersomstandigheden. Om de juiste temperatuur te bereiken is rustig en droog weer nodig met een
beetje wind. Er wordt geen blaasbalg gebruikt.
Belangrijk is ook dat het aardewerk (potten,
kruiken, borden etc.) voldoende droog is voordat het de oven ingaat. Te veel vocht in de klei
kan er de oorzaak van zijn dat het aardewerk
gaat barsten. Daarom wordt de oven kalm op-
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Nadat de oven tot de maximale temperatuur
verhit is, wordt het stoken gestaakt en kan de
oven gaan afkoelen. Het hele stookproces
duurt tussen de vier en zes uur, afhankelijk van
het weer en het gebruikte hout. Het afkoelen
van de oven duurt ongeveer twee dagen.

Martijn Bink en ik woonden de plechtigheid
namens het museum bij. Een promotie in België gaat een beetje anders in zijn werk dan in
Nederland. Het voornaamste verschil is, dat in
België het eindpunt niet van tevoren vaststaat.

Eindresultaat
De uiteindelijke kleur en het uiterlijk van het
aardewerk hangen af van de samenstelling
van de klei en de manier van bakken. Metalen,
die van nature in de klei aanwezig zijn, geven
door chemische processen in de oven een
kleur aan het aardewerk.

Dus het bevrijdende "hora est" waarmee aan
een Nederlandse universiteit de pedel een eind
maakt aan de verdediging, desnoods midden
in een zin, krijgt een promovendus in België
niet te horen. Zo kon het gebeuren dat de
commissie van vier hoogleraren zich pas na
twee volle uren terugtrok voor het eindoordeel.
Al die tijd stond Barbara, in vloeiend Engels en
met behulp van PowerPoint, antwoord te geven op de vragen die de hooggeleerden achter
de tafel op haar afvuurden. En niet zonder
succes: Na nog twintig minuten beraad kwam
de voorzitter met de mededeling dat zij tot doctor was bevorderd en wel "met de hoogste onderscheiding". In Nederland zou dat "summa
cum laude" hebben geluid, maar ook dan geldt:
hoger kan niet.

Deze chemische processen worden beïnvloed
door de hoeveelheid zuurstof die in de oven
wordt toegelaten. Weinig zuurstof leidt tot een
reducerend, veel zuurstof tot een oxiderend
bakproces.

Wij feliciteren Barbara nog eens van harte en
tevens onszelf, omdat zij spontaan heeft aangeboden haar expertise beschikbaar te stellen
voor het project "De Halderse oven opnieuw
bekeken", waarover elders in dit Bulletin meer
te lezen is.
Op het ogenblik is Barbara als post-doc verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie. Wij twijfelen er niet aan dat men ook
daar haar persoon en haar kennis op waarde
zal weten te schatten.

Roos Wijnen-Jackson

Promotie
Barbara Borgers
Op 3 juli j.l. promoveerde Barbara Borgers aan
de Vrije Universiteit Brussel op het proefschrift
"Romeinse aardewerkproductie in de Civitas
Tungrorum, België, tijdens de 1ste tot de 3de
eeuw na Chr. Een geïntegreerde benadering
op basis van petrografische en geothermische
analyse."

Bart van den Hurk
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onist Albert Servaes (1883-1966) in 1939 maakte
van zijn kruisweg in Orval. Het contrast tussen
beide visies op het Lijdensverhaal maakt deze
tentoonstelling buitengewoon boeiend.

DE KRUISWEG
Twee kunstenaars, twee visies

De expositie is nog te zien t/m dinsdag 28 oktober 2014 tijdens de openingsuren van het museum, elke dinsdag van 10 – 16 uur.

Voor de laatste expositie in ons museum heeft
de expositiecommissie gekozen voor het thema:
de Kruisweg.

ANBI-status
Het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel heeft de status van een culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van
culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 x het bedrag van de gift
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Hierover kunt u meer informatie vinden op onze
website.
Miep van Mil (1949) schilderde in heldere kleuren
en een expressieve vormentaal een ontroerende
reeks kruiswegstaties.
Bijzonder is dat zij er in slaagt haar eigen betrokkenheid bij het onderwerp op de toeschouwer
over te brengen. Zelden zagen we een menselijker Zoon Gods uitgebeeld.
Zij zegt over haar drijfveren: “Ik schilder vanaf
1992, maar in 2007 ben ik gaan schilderen met
mijn geloof als inspiratiebron. Het schilderen van
religieuze schilderijen is voor mij een mooie manier om mijzelf verder te verdiepen in mijn geloof.
Het delen van mijn schilderijen met anderen
maakt het helemaal rond en het geeft me weer
inspiratie voor nieuwe schilderijen”.

De schilderijen van Miep van Mil hangen in de
kapel tegenover litho’s die de Vlaamse expressi-
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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

Conferentie- en Opleidingscentrum De Ruwenberg
Ruwenbergstraat 7
Postbus 44
5270AA Sint-Michielsgestel
073-558 88 88
fax 073-558 88 89
www.ruwenberg.nl

Levendige woongemeente van vier dorpen
met in totaal een kleine 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.

Geschikt voor meerdaagse bijeenkomsten, trainingen en
opleidingen.
Kwaliteit en service op hoogstaand niveau.
Culinaire verrassingen.
Ontspanningsmogelijkheden.
Business-hotel voor de zakengast.
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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) vrijwilligerswerk, 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 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 Informatiebulletin 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) vrijwilligerswerk, 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-Michielsgestel en zal daartoe eenmalig € 150,- doneren.
Ondergetekende zal het van toepassing zijnde bedrag voor het lopende jaar eigener beweging overmaken naar bankrekening
13 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
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