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Inleiding 
 

Het verheugt mij zeer dat ik deze inleiding kan beginnen met de 
mededeling dat er een nieuw lid is toegetreden tot het bestuur 
van de Vriendenkring. Pien Barendregt - van wie u elders in dit 
blad een eigenhandig geschreven introductie kunt lezen - zal de 
taak van penningmeester van de Stichting Vriendenkring op 
zich nemen. Vele jaren lang was Piet Sebregts penningmeester 
van zowel de Stichting Vrienden als van de Stichting Oudheid-
kundig Museum. Wij zijn erg blij dat ook Pien Barendregt beide 
functies zal willen combineren. En bij de eerstvolgende gele-
genheid zullen we Piet onder luide dankbetuigingen uitzwaaien. 
 

Ook op financieel gebied is er verheugend nieuws te melden. 
Na de sluiting van Speel-o-theek Kiekeboe in Sint-Michiels-
gestel schonk het bestuur van deze Stichting € 1000,- uit de 
nalatenschap aan de Vriendenkring. Grote dank daarvoor! Het 
geld is inmiddels al besteed aan een speels project voor kinde-
ren die het nieuwe museum zullen bezoeken. Verder mochten 
wij van de gemeente Sint-Michielsgestel een stimuleringssubsi-
die van € 150,- ontvangen in het kader van het project “Stimu-
lans tot meedoen”. 
 

Wat het nieuwe museum betreft zal Bert van Beek u op de 
hoogte brengen van de actuele stand van zaken. Voor het eerst 
waagt hij het om een datum te noemen waarop ons nieuwe 
onderkomen klaar zou kunnen zijn. Als u die datum leest, kan ik 
mij voorstellen dat u zegt: eerst zien, dan geloven. 
 

Maar hoe dan ook, iedereen zal begrijpen dat het echte werk 
dan pas begint, na de oplevering. Het draait daarbij om twee 
zaken: de financiën en de presentatie van de collectie. Aan 
beide zaken wordt gewerkt. De kosten voor verhuizing en nieu-
we inrichting worden geschat op € 30.000. Daarbij komen de 
jaarlijkse uitgaven voor de exploitatie. Om voor de komende 
jaren een basis te vormen, is een sponsoractie op touw gezet. 
Het initiatief hiertoe is genomen door drs. W.N. van den Dries, 
dezelfde die in de jaren ’90 als bestuurder van het Instituut voor 
Doven een grote rol heeft gespeeld bij de vestiging van het 
“oude” museum in de jongenskapel van het Instituut voor Do-
ven, thans Koninklijke Kentalis. Wij hopen  in de Vriendenkring 
personen te vinden die in staat en bereid zijn om deel te nemen 
aan deze sponsoractie. 

 

Voor de nieuwe presentatie van de collectie heeft onze voorzit-
ter contact gezocht met studenten van het Koning Willem I-
college in Den Bosch. De bedoeling is dat zij komen met ideeën 
en ontwerpen die de toekomstige, veelal jeugdige, bezoekers 
zullen aanspreken.  
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In elk nummer van het Vriendenbulletin hoort een 
artikel over een archeologisch onderwerp. De 
bijdrage van Anton van der Lee over een kookpot 
met crematieresten uit Vlijmen zal de liefhebbers   
van een goed verhaal niet teleurstellen. 
 

De belangstelling voor het Romeinse verleden 
van Halder leeft in Sint-Michielsgestel en omge-
ving onverminderd voort. Dat blijkt uit het aantal 
scholen (12) dat de leskist op eigen initiatief 
heeft opgevraagd en uit het aantal personen 
(369) dat een handtekening in 2015 achterliet in 
het bezoekersboek in de bibliotheek aan de To-
renstraat in Sint-Michielsgestel. Voor ons is het 
een aansporing om door te gaan op de ingesla-
gen weg. Op naar Haanwijk! 
 

Bart van den Hurk, voorzitter Vriendenkring 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nieuwe penningmeester  
 

Sinds november ’15 ben ik Piet Sebregts opge-
volgd als penningmeester voor beide stichtingen.  
Ik woon sinds eind 80-er jaren in Sint-Michiels-
gestel en moet bekennen dat ik nog nooit in het 
Oudheidkundig Museum geweest ben.   
 

Na 30 jaren middelbaar onderwijs heb ik mij zo’n 
12 jaar ingezet voor het culturele erfgoed in ’s-
Hertogenbosch. Eerst als schipper op de Bin-
nendieze, later als stadsgids en als coördinator 
van de stadsgidsenopleiding. In diezelfde perio-
de ben ik een aantal jaren penningmeester ge-
weest van de toen snel groeiende roeivereniging 
in ’s-Hertogenbosch.  
 

Nu ik het op het gebied van het vrijwilligerswerk 
wat rustiger aan wil doen, past deze nieuwe 
functie goed bij mijn interesses en mijn beschik-
baarheid.    
We gaan een spannende en interessante tijd 
tegemoet met de op handen zijnde verhuizing 
naar Haanwijk, en daar wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen.  
 

Pien Barendregt-Hosman 
 

Museumnieuws 

 

Voortgang verbouwing wederopbouwschuur 
 
Op 10 februari jl. heeft het Brabants Landschap 
de omgevingsvergunning aangevraagd voor de 
verbouwing van de wederopbouwschuur op het 
landgoed Haanwijk bij Halder, ons nieuwe on-
derkomen. In principe heeft de gemeente acht 
weken om over de aanvraag te beslissen. Onder 
 
 

Schets interieur museum, Reset Architecture,  
‘s-Hertogenbosch 
 

tussen werkt de architect verder aan het bestek, 
zodat  een  aannemer  kan  worden gezocht.  
Als alles volgens de planning verloopt, zullen wij 
aan het einde van dit kalenderjaar het museum 
kunnen inrichten. 
In de toekomst kunt u uw bezoek aan het muse-
um combineren met een wandeling op het land-
goed Haanwijk en omgeving. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Wandelpaden rond de Wederopbouwschuur. 
 

Een kookpot uit de oven 
van Halder gebruikt als  
urn in Vlijmen? 
 

Bij de bouw van een nieuwe kalverenstal op de 
Wolput ontdekte de Vlijmense boer Kees van 
Engelen (1894-1982) in 1955 een Romeins graf 
uit de eerste eeuw. Er werd geen ruchtbaarheid 
aan gegeven en de vondst werd dan ook niet 
gemeld. Die verplichting zou pas zes jaar later 
worden vastgelegd in de Monumentenwet 1961. 
De hele grafinventaris werd verkocht aan een 
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handelaar in Nijmegen die er op zijn beurt een 
koper voor vond in Duitsland, maar toen die in 
2014 was overleden, werden de vondsten te 
koop aangeboden aan Frans Somers in Müllen-
bach bij de Moezel. Hij is daar werkzaam als 
kunstschilder en bezit er bovendien een particu-
lier archeologisch museum. Frans, oorspronkelijk 
ook afkomstig uit Vlijmen, vertrouwde de zaak 
niet. Hij vreesde dat de opgegeven vindplaats 
was verzonnen om zijn kooplust op te wekken. 
Van het begin af aan had ik er meer fiducie in en 
na veel speurwerk vond ik in een 88-jarige buur-
vrouw van de vinder een getuige die bevestigde 
dat zij op de hoogte was van de vondst en dat 
Van Engelen er destijds veel geld voor zou heb-
ben ontvangen. Om te voorkomen dat het 
vondstcomplex in Duitsland zou worden versja-
cherd heb ik via mijn vriend Somers het materiaal 
gekocht om het terug te halen naar de streek 
waar het thuis hoort. Daarna begon het zoekwerk 
om alles te determineren en te dateren. 
 

De grafinventaris bestond uit de volgende voor-
werpen: 
1. Een forse grijsbruinkleurige Romeinse kook-

pot, type Stuart 201a, op de draaischijf ver-
vaardigd (Stuart, 1963).  

 

 

 
 

De hoogte is 24 cm, de diameter van de bo-
dem is slechts 8 cm, de grootste diameter is 
ruim 25 cm en de opening inclusief rand is 18 
cm. De pot is afgedekt met een niet bijbeho-
rend deksel met knop; het is van een grotere 
kookpot geweest. De diameter is 26,5 cm, zo-
dat het 4 cm over steekt en het heeft een 
hoogte van ongeveer 6 cm. De pot is tot hal-
verwege gevuld met crematieresten. 
 

Het staat vast dat dit type pot in Halder veel-
vuldig is geproduceerd (zie de website 
www.romeinshalder.nl) en in onze tijdelijke 
opstelling in de bibliotheek van Sint-Michiels-

gestel is een identiek exemplaar te zien. De 
Vlijmense vondst is gerestaureerd bij een pro-
fessioneel archeologisch instituut in Bonn en 
daarbij is er opzettelijk voor gezorgd dat die 
restauratie voldoende opvalt. Wetenschappe-
lijk is dat van belang, maar de ‘handelswaar-
de’ wordt erdoor gereduceerd. Het bewijs dat 
de pot is geproduceerd in Halder, is wellicht te 
leveren met behulp van slijpplaatjes, maar 
daarvoor zou de vondst weer opnieuw worden 
beschadigd. 

 
2. Een terra sigillata bord, Dragendorff type 16 

(Oswald & Price, 1920).  
 

 
 

Ook dit bord is op een opvallende manier ge-
restaureerd. Het is vervaardigd in La Graufes-
enque bij Millau (Aveyron) in Frankrijk. De 
herkomst kon worden vastgesteld aan de 
hand van het stempel F. MOM van pottenbak-
ker Mommo, die werkte tussen 45 en 85 na 
Chr. Hij was een bekende producent van terra 
sigillata, waarvan producten zijn aangetroffen 
in Mauretanië, Marokko en Pompeï, maar ook 
in Valkenburg bij Den Haag. 

 
3. Een Keltische en een Romeinse munt. De Kel-

tische munt is van de stam der Sequani (Oost-
Gallië), type Castelin 779 (Castelin, 1976). De 
voorzijde vertoont een hoofd met dubbel dia-
deem, de keerzijde een viervoetig dier. De 
munt is geslagen uit potin, een legering van 
brons, tin en lood in wisselende percentages. 
Het moest een beetje lijken op zilver. De date-
ring ligt rond 50 v. Chr. 
De door Bert van Beek gedetermineerde Ro-
meinse munt is een as van keizer Caligula 
(37-41). Het type staat bekend als RIC 30 
(Mattingly & Sydenham, 1923) of Sear 516 
(Sear, 1964). Hij is erg vervaagd, waarschijn-
lijk op de brandstapel, zodat het randschrift op 
de voorzijde nauwelijks leesbaar is, maar het 
zou moeten luiden: C. CAESAR AVG. GER-
MANICVS  PON. M.  TR. P. =  Caius,  keizer, 

http://www.romeinshalder.nl/
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verhevene, overwinnaar van de Germanen, 
opperpriester, bekleed met de macht van 
volkstribuun. Op de keerzijde staat de naam 
van de godin Vesta en de letters S(enatus) 
C(onsulto): de Romeinse senaat was geraad-
pleegd voordat deze bronzen munt werd ge-
slagen. De senaat had namelijk het recht om 
bronzen munten te slaan, de keizer mocht zil-
veren en gouden munten uitbrengen. 
 

Caius was door zijn voorganger Tiberius als 
opvolger gekozen. Hij is bekend onder zijn 
bijnaam Caligula met verwijzing naar de half-
hoge soldatenlaarsjes die hij als kind al droeg. 
De eerste maanden van zijn bewind waren 
veelbelovend, maar na een ernstige ziekte 
werd hij naar men aanneemt krankzinnig en 
vanwege zijn verdorvenheid werd hij na een 
vierjarig bewind vermoord door een aantal van 
zijn lijfwachten. 
 

Het is een bekend verschijnsel dat overlede-
nen in de Romeinse tijd op de brandstapel 
een munt tussen de tanden meekregen om 
daarmee de veerman Charon te betalen voor 
de oversteek van de rivier de Styx naar de 
Hades, het onderaardse dodenrijk. In dit geval 
heeft de dode zowel een Romeinse als een 
inheemse munt meegekregen. Wilden de na-
bestaanden niet riskeren dat de veerman een 
van de twee valuta niet zou accepteren? 

 
4. Overige vondsten uit de grafinventaris (zie 

deze kolom bovenaan). 
 

De overige vondsten die in de urn werden 
aangetroffen bestonden uit een door de hitte 
opengebarsten groen/blauwe geribbelde Ro-
meinse kraal (die overigens bij aflevering 
manco was), een vaalgeel Keltisch kraaltje 
met een uitwendige diameter van 11 mm en 
een incomplete Keltische boogfibula die uit de 
eerste tot derde eeuw kan dateren. Van de 
kleine kraal is een identiek exemplaar bekend 
uit Herpt. 

 

Rekening houdend met de datering van de af-
zonderlijke componenten lijkt het duidelijk dat 
we te maken hebben met een grafinventaris 
uit de eerste eeuw, vermoedelijk rond het jaar 
80. Gezien de meegegeven kralen is het 
hoogst waarschijnlijk het graf van een in-
heemse vrouw. De enige afwijkende datering 
betreft de Keltische munt, die dan ongeveer 
een eeuw ouder zou zijn dan de rest, maar 
omdat die munten eigenlijk in het betalings-
verkeer geen rol speelden is dat niet bezwaar-
lijk.  

 

Een interessant aspect van de grafvondst is de 
eventuele link met de pottenbakkersoven van 
Halder. Hopelijk komt er nog eens een methode 
om dat verband op een non-destructieve manier 
aan te tonen. 
                                                                                                                                                  
Anton van der Lee 
 
Literatuur: 
Karel Castelin, 1976: Keltische Münzen: Katalog 
der Sammlung des Schweizerischen Landesmu-
seums Zürich. Zürich. 
Harold Mattingly & Edward A. Sydenham, 1923: 
Roman Imperial Coinage, Volume 1. London. 
Jasper Oswald & E.V. Price, 1920: An introducti-
on to the study of Terra Sigillata, p. 172, plate 
XLI. London. 
P. Stuart, 1963: Gewoon aardewerk uit de Ro-
meinse legerplaats en de bijbehorende grafvel-
den te Nijmegen. OMROL, supplement 43. Lei-
den. 
David R. Sear, 1964: Roman Coins and their 
Values. London. 
 

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 schoonhoudt en ook 
klein onderhoud uitvoert. 

b. mensen die samen met de beheerder het ge-
bouw schoonhouden en onderhouden. 

c. mensen die tijdens de openingstijden gastheer 
of gastvrouw zijn. 

d. mensen die rondleidingen houden en andere 
educatieve taken uitvoeren. 

    Indien wenselijk kunnen deze functies gecom-
bineerd worden. 

 

Begin 2016 hoopt het Oudheidkundig Museum 
gevestigd te zijn in de zogenaamde Wederop-
bouwschuur, recht tegenover de Theetuin Haan-
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wijk. 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 web-
site: www.romeinshalder.nl. 
 

Leskisten over de Romein-
se tijd blijven populair 
 

Het bezoek van een klas aan ons museum werd 
op school altijd voorbereid met behulp van de 
“Romeinse kist”. Die werd op vele basisscholen 
elk jaar weer enthousiast ontvangen, maar toen 
we moesten sluiten bestond het gevaar dat het 
nu ook gedaan zou zijn met de leskisten.  
 

 
 
Met voldoening kunnen we nu vaststellen dat dat 
meevalt. Dat is voor een groot deel te danken 
aan Plaza Cultura, de marktplaats voor cultuur-
educatie in Sint-Michielsgestel en Vught. Deze 
instelling heeft de uitlening van de leskisten van 
ons overgenomen.  
(http://www.plazacultura.nl/home; op deze site is 
ook een filmpje te zien over de leskist). 
 

In het schooljaar 2015/16 hebben 12 scholen de 
leskist geleend, 5 scholen uit Vught en 7 scholen 
uit de regio, te weten uit Middelrode, Den Dun-

gen, Gemonde, Berlicum en Sint-Michielsgestel. 
Dat is ongeveer een derde van onze vroegere 
afnemers. Er blijkt dus in de buurt van Halder 
nog heel wat Romeins DNA in de genen te zitten!  
 

Nieuwe kleren  
voor een nieuw museum 
 

In oktober 2015 moest Speel-o-theek Kiekeboe 
in Sint-Michielsgestel haar activiteiten, het uitle-
nen van spel- en speelgoed, beëindigen. Na het 
opmaken van de balans besloot het bestuur van 
deze Stichting niet minder dan € 1000,- van het 
overgebleven geld te schenken aan ons muse-
um.  
Wat lag daarna voor ons bestuur meer voor de 
hand dan dit zeer welkome geld te besteden aan 
spullen die in het nieuwe museum gebruikt zou-
den worden door spelende kinderen? 
 

Daarom werd besloten om voor dit bedrag re-
constructies aan te schaffen van kinderkleding uit 
de Romeinse tijd. Voor een groot deel konden 
deze kleren door onze eigen medewerkers Lucia 
Huisman, Lea Slits en François van den Dries 
zelf worden vervaardigd. Alleen het materiaal en 
enige voorwerpen van metaal en kunststof zijn 
aangekocht.  
 

 
 
Handwerk uit eigen werkplaats 
 
Er zijn drie sets kleding gemaakt: voor een jon-
gen uit Halder, voor een meisje uit de stad en 
voor een jongen die zich als legioensoldaat mag 
verkleden. Alle drie uit de periode 100 - 200 na 
Chr.  
 

Het geheel is uitgevoerd naar de ideeën van 
François van den Dries, die indertijd ook de uit-
rusting van de soldaat uit de hulptroepen, de 
auxiliarius heeft verzorgd. Hij was het ook die de 
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“Romeinse” outfit van onze verhalenverteller 
Theo van den Heuvel ontwierp en voor een deel 
verzorgde..  
 

 
Het stadse meisje 

 

Naast deze zeer succesvolle reconstructies voor 
volwassenen zijn er nu dus ook drie “Romeinse” 
ensembles voor kinderen. Dat zal de pret onge-
twijfeld alleen maar verhogen. 
 

Romeinenweek in Neder-
land, 30 april t/m 8 mei 
 

In de eerste week van mei (eigenlijk begint het al 
op zaterdag 30 april) doen veel musea in Neder-
land mee met de Romeinenweek. Dat geldt na-
tuurlijk ook voor ons museum. Alle activiteiten 
vindt  u op de website www.romeinenweek.nl 
Deze week valt niet voor niets in de school-
vakantie.  
 

Op de website kiest u het onderdeel Programma 
en bijvoorbeeld: Waar is iets te doen? Op het 
kaartje klikt u het bolletje met het cijfer 3 aan en 
dan  het  blauwe ballonnetje iets ten zuiden van  
’s-Hertogenbosch.  
Dan krijgt u de tekst over ons museum: Er zijn 
meerdere activiteiten op dit adres. 

Adres: Torenstraat 6  Plaats: Sint-Michielsgestel 
Tentoonstelling Rpmeinse Vondsten 
Verhalen bij de collectie Oudheidkundig Museum 
Als u de keuze-
Verhalen bij de 
collectie Oud-
heidkundig Mu-
seum    aanklikt, 
ziet u dat wij op 
3, 4 en 6 mei 
speciale activi-
teiten hebben 
voor kinderen en 
volwassenen. 
Op deze dagen 
zijn onze mede-
werkers aanwe-
zig om toelich-
ting te geven bij 
onze expositie. 
Op de overige 
dagen in de Romeinenweek ligt er voor kinderen 
een speurtocht klaar en zijn er kleurplaten en 
puzzels. 
 

De website is mooi geïllustreerd. U vindt daar 
onder andere een foto van onze pottenbakkers-
oven en een tekening van onze oud-medewerker 
Angelo Andrean over hoe zo’n oven gestookt 
werd. 
Veel plezier tijdens de Romeinenweek! 

      

Fondsenwerving voor het 
museum 
 

Zoals u al weet, gaat ons museum weer verhui-
zen. Dank zij het Brabants Landschap kunnen wij 
eind 2016 verhuizen naar de wederopbouw-
schuur op het landgoed Haanwijk, grenzend aan 
Halder. Dit biedt ons nieuwe kansen, we worden 
daar deel van een nog te creëren museaal park, 
maar het brengt ook nieuwe kosten met zich 
mee.  
 

We moeten weer verhuiskosten betalen en een 
nieuwe inventaris aanschaffen. Denk bijvoor-
beeld aan het aanschaffen van een kluis voor het 
kostbare deel van onze inventaris, waaronder het 
Plakboek van broeder Celestinus, en het aanleg-
gen van een alarminstallatie.  
 

Ook willen wij de opstelling moderniseren door 
onder andere gebruik te maken van digitale pre-
sentaties, die wij samen met studenten van het 
Koning Willem I College willen ontwikkelen.  
 

Een voorzichtige begroting wijst uit dat voor dit 

http://www.romeinenweek.nl/
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alles toch gauw 30.000 euro nodig is. Daarom 
zoeken wij sponsors, want de kosten voor ver-
huizing en inrichting worden niet vergoed door 
culturele instellingen als het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds.  
 

Gelukkig heeft drs. W. van den Dries, de oud-
directeur van het Instituut voor Doven (IvD), de 
voorganger van Kentalis, een bijzonder initiatief 
genomen: hij zoekt samen met ons “beschermers 
van het museum” die vijf jaar lang 500 euro aan 
de Stichting Vrienden schenken en hij heeft al 
enkele mensen bereid gevonden dit inderdaad te 
doen. Ook in de jaren ’90 was de heer Van den 
Dries een grote ondersteuner van ons museum 
en heeft hij mede de toenmalige inrichting in de 
Jongenskapel mogelijk gemaakt. 
 

U kunt ons ook extra helpen door uw donatie te 
verhogen. Onze  Stichting Vrienden is een ANBI-
instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en 
dat betekent dat uw periodieke giften voor 125 % 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als u 
ons bijvoorbeeld vijf jaar lang 100 euro schenkt, 
kunt u vijf jaar lang 125 euro voor de belasting 
aftrekken. Dus dat  betekent al gauw dat de be- 
lastingdienst eigenlijk de helft van uw schenking 
voor zijn rekening neemt. Natuurlijk kunt u ons 
ook vijf jaar een lager bedrag schenken, want 
door dit via een onderhandse akte te doen, is elk 
schenkingsbedrag aftrekbaar omdat in dit geval 
de vaste drempel niet geldt. 
U kunt dat nalezen op de website van de belas-
tingdienst en daar het formulier voor de onder-
handse  akte downloaden, maar als u dat te in- 
gewikkeld vindt, kunnen wij u het formulier met 
de toelichting toesturen. Mogen wij rekenen op 
uw hulp? Wij hopen dat velen van u ons extra 
wilt helpen. 
 

Als u het zelf wilt doen, gaat u naar 
www.belastingdienst.nl.  Daarna kiest u Schen- 
ken en schenkbelasting en vervolgens Gift aan  
een goed doel. Daar leest u dat giften aan een  
ANBI-instelling aftrekbaar zijn. 
In  het  kader  rechts  op  de  pagina  klikt u op 
Overeenkomst periodieke giften en kunt  u het  
pdf-bestand  Periodieke  giften  in  geld down-  
loaden. 
Bijgaand  ziet u een verkleinde afbeelding van  
de eerste  pagina  van de schenkingsovereen- 
komst. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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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 
 


