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Inleiding
Voor u ligt het eerste Vriendenbulletin dat geschreven is na ons
vertrek uit de jongenskapel van Kentalis.
Het is voor een groot deel gewijd aan de afbraak van het oude
museum en een terugblik op de periode die nu achter ons ligt. De
foto's van de afbraak spreken voor zich, er was sprake van een
volledige onttakeling. Maar hoe merkwaardig het misschien ook
klinkt, er was nooit sprake van een begrafenisstemming onder de
medewerkers. In een uitstekende onderlinge sfeer zijn bergen
werk verzet. Want behalve afbreken moesten we de hele inboedel
ook nog elders onderbrengen.
Naast het gedeelte over het verleden is er aandacht voor de toekomst. Onze voorzitter geeft een opsomming van de resultaten die
we tot nu toe hebben bereikt om het Oudheidkundig Museum voor
Sint-Michielsgestel te behouden. Uit zijn woorden spreekt een zekere trots, en niet zonder reden!
De archeologie komt aan bod in een artikel over mini-amfoortjes uit
Bergen op Zoom, een verrassende tegenhanger van de miniatuurpotjes uit Pommern die in het vorige Bulletin ter sprake kwamen.
Voordat al onze plannen verwezenlijkt zijn, zal er nog heel wat
water door de Dommel moeten stromen. Maar in de tussentijd
zullen we u op de hoogte houden van de gang van zaken. En we
blijven rekenen op uw hulp en steun. Die zijn immers onmisbaar.
En dan gaat het niet in de eerste plaats om geldelijke steun. Nog
belangrijker is voor ons het besef dat we niet alleen staan in onze
pogingen om Romeins Halder te behouden voor Sint-Michielsgestel en Noord-Brabant.
Dat we daarin niet alleen staan, moge blijken uit de manier waarop
we door de medewerkers van de Openbare Bibliotheek in SintMichielsgestel zijn ontvangen. Zij hebben ons royaal toegelaten in
hun domein en we voelen ons allerminst als ongenode gasten.
Onverwachte steun is altijd hartverwarmend. We mochten € 500,als persoonlijke gift van een van onze Vrienden ontvangen en
€ 43,13 na afloop van de actie Met Elkaar Voor Mekaar uit Gemonde. Hartelijk dank, gulle gevers!
De uitvoering van het Bulletin is soberder dan de laatste tijd het
geval was. Zwart-wit foto's in plaats van foto's in kleur. Een dure
uitgave zou niet passen in de huidige situatie.
Het voelt wat ongemakkelijk om uw geldelijke steun te blijven vragen voor een museum dat op dit moment weinig tegenprestatie
kan leveren. Ik doe het toch, in de overtuiging dat u het belang van
het voortbestaan van ons museum inziet. En ik kan u met een gerust hart uitnodigen om eens te komen kijken in de bibliotheek aan
de Torenstraat. Dat zal u vast niet tegenvallen.
Bart van den Hurk, voorzitter/coördinator Vriendenkring
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kapel als nieuwe museumruimte toegewezen.
Dat was even schrikken, want ieder had nog het
kleine, intieme museum van Celestinus op zijn
netvlies. De schrik werd minder toen we ook de
kleine zijkapel erbij mochten nemen. De grote
kapel ging nu fungeren als een statige entree, in
de kleine zijkapel werd het eigenlijke museum
ondergebracht.

Afscheid
Afscheid van het museum in de jongenskapel
Een terugblik
Tijdens de hectische toestanden in de weken van
het vertrek uit de jongenskapel realiseerde ik me
plotseling dat ik nog de enige medewerker was
die de hele periode dat het museum daar gehuisvest was, had meegemaakt. Vandaar deze
terugblik, die geheel geput is uit mijn persoonlijke
herinneringen en die geen enkele aanspraak
maakt op volledigheid.

Vanaf half 1991 kon er gebouwd worden volgens
het concept dat ons zo goed bekend is: Halder
als een plaats waar aardewerk werd geproduceerd in de Romeinse tijd. Van de talrijke personen die aan dit project hebben meegewerkt,
moeten er twee met naam en toenaam genoemd
worden: Peer Vos uit Beuningen en Harrie van
Gerven uit Halder. Ondergetekende mocht de
diverse plannen uitdenken, zij zorgden ervoor dat
ze werden uitgevoerd.

In 1990 raakte ik voor het eerst betrokken bij het
nieuwe museum. Pas veel later kreeg ik inzicht in
de motieven die ten grondslag lagen aan de
stichting daarvan. Het is interessant genoeg om
het op deze plaats nog eens te vermelden. Dat
ons museum in de jongenskapel zijn intrek mocht
nemen, was niet louter een kwestie van liefdadigheid van de kant van het toenmalige Instituut
voor Doven. Er lag namelijk een eis van de
AWBZ dat deze kapel na de grote verbouwingen
van 1985 alleen behouden mocht blijven als ze
een sociaal-culturele bestemming zou krijgen,
mede ten bate van de inwoners van SintMichielsgestel. Een museum dat gewijd was aan
het Romeinse verleden van Halder voldeed geheel aan deze eis. Wat lag meer voor de hand
dan het vroegere, kleine museum over Halder
dat bij de verbouwing het veld had moeten ruimen, op deze manier voort te zetten?

Onze ambitie beperkte zich niet tot alleen Halder.
"Romeins Brabant een gezicht geven" was het
uiteindelijke streven. Een kostbare audio-visuele
presentatie, waarin de andere Brabantse plaatsen met een Romeins verleden aan bod kwamen, werd hiervoor ontworpen.

Toen ik in 1990 aantrad was de stand van zaken
als volgt: het oude museum, algemeen bekend
als het museum van Celestinus, was in 1985
afgebroken. De inventaris stond opgeslagen in
een van de kelders van het Instituut. Broeder
Celestinus was de enige die de weg wist in deze
doolhof. Er was een comité waarin niet minder
dan twee burgemeesters zaten: Smits van Oyen
van Sint-Michielsgestel en Speetjens van Den
Dungen. Dit comité, waaruit later de Stichting
Oudheidkundig Museum voortkwam, ijverde voor
de doorstart van het oude museum. En er was
de directie van het Instituut, in de personen van
J. van Eijndhoven en drs. W.N. van den Dries,
die bereid waren alle medewerking te verlenen,
zowel wat de locatie als wat (voor een groot
deel) de financiën betrof. De heer G. H. van Riet
maakte namens het Bestuur van het Instituut
deel uit van de Stichting Oudheidkundig Museum.
Aanvankelijk kregen we alleen de grote jongens-

Op 25 mei 1993 werd het vernieuwde museum
geopend, natuurlijk door broeder Celestinus.
Daarna brak het uur van de waarheid aan: zou
het museum levensvatbaar zijn?
Vanaf het begin was duidelijk dat het museum in
de smaak viel bij de schooljeugd. De huiselijke
sfeer, het ongewone feit dat je dingen mocht
aanraken, de speurtocht en de interessante spullen maakten elk bezoek tot een succes.
Een buitengewone stimulans ging uit van de leskist die de provincie in 2004 ter beschikking stelde. De leerlingen kwamen veel beter voorbereid
op bezoek. Al in het eerste jaar na de introductie
steeg het aantal scholen dat de kist in huis haalde met tien. In latere jaren moest er een tweede
leskist bijkomen, en tenslotte zelfs nog een der-
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de. Het toppunt van elk schoolbezoek was de
demonstratie met de uitrusting van een auxiliarius, een soldaat uit de hulptroepen van de Romeinen. Zeker als de juf of de meester bereid
was zich in het pak te laten hijsen, was uitbundig
applaus verzekerd.

ging om extra stoelen voor een concert of het
drukken van dit bulletin, geen moeite was te veel.
Over drukte van bezoekende schoolklassen
hebben we nooit klachten gekregen. Integendeel,
we kregen wel eens de indruk dat dit vrolijke gekwetter voor velen een welkome inbreuk was op
de serene rust in de kloosterlijke gangen.

Het museum is dus absoluut succesvol geweest
in het aantrekken van scholieren. Om een indruk
te geven over de jaren 2010 - 2013: ruim 1250
per jaar, verdeeld over ca. 50 schoolgroepen.

Ik heb me zeer beperkt, toch is het een lang verhaal geworden. Maar ik wilde dit bulletin niet laten verschijnen zonder dit blijk van waardering
aan het adres van al degenen die zich zoveel
jaren belangeloos hebben ingespannen om dit
stuk verleden van Sint-Michielsgestel en Brabant
"een gezicht te geven".

Met de leskisten en de schoolbezoeken zat het
dus wel goed. Veel moeilijker was het om overige bezoekers aan te trekken. Dat is een probleem van elk museum met een vaste collectie:
heeft men die eenmaal gezien, dan komt men
daarvoor niet gemakkelijk terug. Een oplossing
werd gezocht in het inrichten van wisseltentoonstellingen. Hiervoor werden de biechtstoelen in
de grote kapel verbouwd tot fraaie kabinetten. De
wanden van de grote kapel kregen een lichtere
kleur en werden voorzien van een ophangsysteem met spotjes.

Bart van den Hurk

Hulp bij verhuizing
Zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen
lezen, is het museum verhuisd uit de jongenskapel van Kentalis. De verhuizing zelf is voor een
groot deel gedaan door onze eigen medewerkers.

Een opsomming van alle wisseltentoonstellingen
die sinds 1995 in de biechtstoelen en in de grote
kapel hebben plaatsgevonden zou een aardig
boekwerkje opleveren. Daarvoor is hier geen
plaats.
Ook de concerten, die een steeds belangrijkere
plaats gingen innemen in het culturele leven van
Sint-Michielsgestel, kan ik hier slechts terloops
vermelden. Al deze inspanningen bleven niet
zonder resultaat. Geleidelijk steeg het aantal
mensen dat we over de vloer kregen tot ruim
2600 per jaar.
Wij hebben ons als museum steeds drie taken
gesteld: een educatieve, een culturele en een
wetenschappelijke. Over de educatieve en de
culturele is hierboven iets geschreven. Onder de
wetenschappelijke tak vallen de beschrijving van
de vondsten van Halder: het aardewerk, het glas,
de munten, de voorwerpen van metaal. En niet te
vergeten de website, waarop een zeer groot deel
van de vondsten met hun beschrijving voor
iedereen te raadplegen is.

Omdat we snel moesten werken en nog niet naar
ons definitieve onderkomen op Haanwijk konden
gaan, hebben we wel moeten improviseren. De
collectie, het depot en de inventaris, bijvoorbeeld, staan nu op vier verschillende locaties. Dit
heeft wel extra kosten met zich meegebracht,
maar we hebben met succes een beroep kunnen
doen op diverse sponsors.
Hieronder een opsomming in chronologische
volgorde.

Tot slot wil ik een woord van oprechte dank uitspreken aan het adres van Bestuur en medewerkers van Koninklijke Kentalis, locatie SintMichielsgestel. Gedurende de vele jaren dat ons
museum daar was gevestigd, hebben we altijd
alle mogelijke medewerking verkregen, vooral
van de medewerkers op de werkvloer. Of het nu

Van de gemeente hebben wij een extra subsidie
van € 1.500 gehad en gratis opslagruimte in de
voormalige school De Touwladder. Bovendien
heeft de gemeente er voor gezorgd dat wij tijde-
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lijk een expositie in konden richten in de Openbare Bibliotheek in Sint-Michielsgestel.

Toekomst museum
Vlak voor Kerstmis 2014 hadden wij de vitrines in
het museum leeg en op 1 februari jl. was ook ons
depot ontruimd. En rond diezelfde tijd is de inrichting van onze tijdelijke ruimte in de Openbare
Bibliotheek Sint-Michielsgestel afgerond. Daar
staan nu vijf vitrines en twee van onze grote objecten: de reconstructie van de pottenbakkersoven en de geloftesteen van Ruimel. In vier vitrines laten wij een doorsnede zien van onze collectie en in de vijfde vitrine staat iets nieuws: een
etalagepop aangekleed als Romeinse hulptroeper, een auxiliarius, met zijn complete uitrusting.

Het Museum Arnhem heeft ons voor een vriendenprijsje zestien vitrines geleverd. Vier daarvan
kunt u nu bewonderen in deze bibliotheek.
Het Brabants Landschap, onze grootste sponsor,
heeft ons niet alleen een nieuwe museumruimte
aangeboden, maar ook de verhuizing van de
vitrines van Arnhem naar Sint-Michielsgestel
betaald en ons depotruimte aangeboden in het
buitenlokaal op Haanwijk.
De Lionsclub De Meierij Den Dungen, tenslotte,
heeft ons de helft van de opbrengst van de Mosselmaaltijd van 15 november jl. geschonken. Dat
was een bedrag van € 4.500. Van deze bedragen hebben wij de vitrines en nieuwe expositiematerialen gekocht en kunnen wij de gebruikerskosten in de bibliotheek betalen en al onze overige kosten, want in de bibliotheek kunnen wij
geen entree heffen. We houden zelfs nog wat
geld over voor de nieuwe inrichting op Haanwijk.
Natuurlijk hebben we daar veel meer geld voor
nodig, maar ook daar zullen we sponsors voor
vinden.

Deze kleine expositie in de bibliotheek blijft daar
staan totdat wij naar ons nieuwe onderkomen
kunnen verhuizen.
Wij zijn het Brabants Landschap zeer dankbaar
dat ons museum gehuisvest kan worden in een
van de schuren op het landgoed Haanwijk, gelegen tegenover Halder. Het gaat hier om een zogenaamde wederopbouwschuur uit de periode
vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij ligt vlak
tegenover het hoofdgebouw van Haanwijk. Deze
schuur moet nog geheel verbouwd worden om
hem geschikt te maken als museumruimte. Wij
zijn al samen met het Brabants Landschap in
gesprek met de architect om de nieuwe museumruimte vorm te geven.
Daarnaast hebben wij een deel van ons depot op
kunnen slaan op de zolder van het zogenaamde

Vier locaties? Ja, want naast de bibliotheek, het
buitenlokaal en De Touwladder, hebben we ook
nog veel moeten opslaan in de kelders van Kentalis. We zijn dus echt aan het sjouwen geweest.
Bert van Beek, voorzitter Stichtingsbestuur
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buitenlokaal op Haanwijk, ook een verbouwde
schuur die ingericht is om groepen te ontvangen
die met natuuractiviteiten bezig zijn.

ten die eventueel met was afgesloten konden
worden en misschien gevuld waren met een medicament, kruiden, zalf, honing of reukwerk. 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
zonder meer weggegooid, maar in kuilen aan de
rand van het tempelterrein begraven.

De verbouwing van de wederopbouwschuur zal,
inclusief de nodige voorbereidingen, ongeveer
twee jaar duren.
Tot die tijd kunt u ons dus alleen bezoeken in de
Openbare Bibliotheek te Sint-Michielsgestel, gevestigd in het centrum van het dorp. Adres: Torenstraat 6, 5271 GA Sint-Michielsgestel.
Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 10.00 – 18.00 u.;
vrijdag: 10.00 – 20.00 u.;
zaterdag: 10.00 – 13.00 u.;
zondag: gesloten.

Pommern aan de Moezel en Bergen op Zoom
aan de Oosterschelde, dat is een wereld van
verschil als het gaat over erfgoed uit de Romeinse tijd. Langs de Moezel is het Romeinse verleden altijd tastbaar gebleven. Wegen, bruggen,
tempels, villa's, aquaducten hebben, soms meer
soms minder gehavend, alle eeuwen na het vertrek van de Romeinen overleefd. Hoe anders is
het gesteld met het Romeinse verleden van Bergen op Zoom. Tot aan het begin van deze eeuw
was er geen enkel tastbaar bewijs voor menselijke activiteit in de Romeinse tijd in die plaats aangetoond.
Maar in 2008 kwam in het hartje van de stad, op
de Paradeplaats vlak bij de Sint-Gertrudiskerk,
een bijzondere vondst uit de Romeinse tijd te
voorschijn. In een helderwitte laag zand - de bodem van een plas, die door middeleeuwse akkergrond was afgedekt - werd Romeins materiaal aangetroffen: 76 munten, stukken van dakpannen en een flinke hoeveelheid aardewerk.

Bert van Beek

Mini-amfoortjes
Offerrituelen op de Martberg in Pommern en
de Paradeplaats in Bergen op Zoom: gebroken aardewerk in miniformaat
"Een merkwaardige erfenis" was de titel van een
artikel in het vorige nummer van ons Bulletin. Het
ging over drie dozen uit de nalatenschap van
broeder Celestinus met daarin enige honderden
miniatuurflesjes in rood aardewerk van ± 5 cm
groot. Merkwaardig genoeg was bij de meeste
het bovenste deel, hals en (soms) de schouder,
afgebroken.

1, Potjes uit Pommern in ons Oudheidkundig Museum
2. Schervenpakket uit Bergen op Zoom (Foto: Auxilia)

Na enig speurwerk kwamen we tot de conclusie
dat deze potjes afkomstig moesten zijn uit het
plaatsje Pommern aan de Moezel. Daar heeft in
de Romeinse tijd een uitgestrekt tempelterrein
gelegen waar de godheid Mars Lenus werd vereerd. Recent archeologisch onderzoek op dat
terrein heeft duizenden potjes opgeleverd die in
alle opzichten overeenkomen met de potjes in
onze dozen: slordig vervaardigde massaproduc-

Dit was echter niet het gebruikelijke afval zoals
b.v. in Halder is gevonden, scherven van borden,
kommen, bekers etc. Integendeel, bijna al het
aardewerk uit het zandpakket bestond uit scherven van kleine amfoortjes van ± 10 - 15 cm hoog.
Analyse door Ryan Niemeijer (noot 1), dezelfde
die de database van het Romeinse aardewerk in
het Oudheidkundig Museum heeft samengesteld,
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leerde dat het ging om fragmenten van meer dan
300 bolle amfoortjes. Sommige hadden een
vlakke bodem, maar bij de meeste liep de bodem uit in een punt.

zeer wel bekend: het is de olijfolie-amfoor Dressel 20 (noot 2). Deze amforen waren bedoeld om
olijfolie, vissaus, wijn over grote afstanden te
vervoeren; typisch aardewerk voor handelsdoeleinden dus.

Scherven van mini-amamfoortjes! Dat doet
onmiddellijk denken aan
de kapotgeslagen flesjes van de Martberg in
Pommern. Alles wijst
erop dat ook in Bergen
op Zoom gedacht moet
worden aan een offerplaats, een openluchtheiligdom dat gelegen
was aan een ven of natte laagte. Amfoortjes die
speciaal voor dit doel
waren
geproduceerd,
3. Compleet, maar gewerden hier opzettelijk
broken exemplaar uit
gebroken en in het waPommern
ter geworpen als offer
aan de godheid. En evenals in Pommern werden
er naast de mini-amforen in BoZ ook munten
geofferd. Ondanks het verschil in omvang en
allure gaat het in essentie dus om eenzelfde fenomeen.
Naast de overeenkomsten, zijn er ook verschillen
aan te wijzen. De godheid aan wie het heiligdom
in Pommern was gewijd is bekend: Lenus-Mars.
Over de godheid die in Bergen op Zoom werd
vereerd is te weinig bekend om er een uitspraak
over te doen.

5. Amforen Dressel 20 in miniatuur uit Bergen op
Zoom (Foto: Auxilia)

Mogelijk zegt de vorm van het geofferde aardewerk iets over het beroep van de offeraars. In
concreto: dat het handelaren waren die hier een
deel van hun voorraad symbolisch offerden.
Ryan Niemeijer wijst aan het slot van haar publicatie op de ligging van BoZ aan de Schelde, die
in de Romeinse tijd een belangrijke transportroute schijnt te zijn geweest. Men kan zich voorstellen dat juist handelaren goede redenen hadden
om een godheid met een offer aan zich te verplichten. En als echte kooplieden zullen ze dat
gedaan hebben met in hun achterhoofd het Romeinse gezegde: do ut des, ik geef, opdat jij
geeft, ofwel: voor wat hoort wat.
noot 1:
Niemeijer, R.A.J., Bergen op Zoom - Paradeplaats: Een bijzonder vondstcomplex met miniamforen, Nijmegen 2009 (Auxiliaria 9).
noot 2:
Ook op Halder zijn puntbodems, wandscherven
en oren van de Dressel 20 gevonden. Zie het
artikel van Joop van der Groen in het Bulletin van
september 2011.
Bart van den Hurk

4. Mini-amforen na restauratie (Foto: Gemeente
Bergen op Zoom)

Iets meer te zeggen is er over de vorm van het
geofferde aardewerk. De flesjes uit Pommern
zijn weinig uitgesproken van vorm. Maar het type
van de amfoortjes uit BoZ is in de vakliteratuur
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De wederopbouwschuur op Haanwijk
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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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