
Stichting Vriendenkring Museum Romeins Halder, voorheen Oudheidkundig 
Museum Sint-Michielsgestel.


Jaarverslag 2017-2018


In juni 2017 verhuisde het museum naar de wederopbouwschuur van Brabants Landschap op het 
landgoed Haanwijk. Dit landgoed ligt aan de overzijde van de Dommel en slechts 500 m. van 
Halder af. 

Door alle medewerkers en met ondersteuning van specialisten gelieerd aan Brabants Landschap 
is er veel werk verzet om deze nieuwe expositieruimte, veel kleiner dan de jongenskapel, opnieuw 
in te richten en het verhaal van de romanisering op een eigentijdse manier te vertellen. 


Bestuur

Vanaf 1 jan 2017 werd Paul van Dongen de voorzitter van de Vriendenkring, hij volgde Bart van 
den Hurk op die zowel als conservator en als voorzitter van de Vriendenkring afscheid heeft 
genomen. Helaas moest Paul vanwege gezondheidsredenen in het najaar van 2018 al weer 
afscheid nemen. Het is ons nog niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden.


Ontwikkelingen van de Vriendenkring


In 2017, het jaar van de verhuizing naar Haanwijk, werd er door de leden van de Vriendenkring 
een bedrag van € 4.120 opgebracht. In 2018 was dat veel minder nl. € 1.543. Dit kwam overeen 
met de verwachtingen, daar we juist in het openingsjaar enkele grotere giften mochten ontvangen 
(van eenmalige en van trouwe Vrienden). 


Het aantal Vrienden wordt langzaam aan kleiner, hetgeen enerzijds veroorzaakt wordt doordat veel 
Vrienden reeds een hoge leeftijd bereikt hebben en anderzijds dat het moeilijk blijkt om bezoekers 
te interesseren om Vriend te worden. 


Het Informatiebulletin 


Sinds 2017 is redactie en vormgeving van het bulletin overgegaan in handen van Pien Barendregt 
en Netty Sebregts. Zowel Theo van den Heuvel als Bart van den Hurk hadden te kennen gegeven 
het stokje graag over te geven. 

Zowel in 2017 als 2018 verschenen er  een voorjaars- en een najaarsnummer.  Ter gelegenheid 
van het afscheid van Bart van den Hurk was het najaarsnummer 2017 in kleur gedrukt. 

We streven ernaar om het Nieuwsbulletin steeds meer digitaal te verzenden zodat de lezers het in 
kleur op hun computer of tablet kunnen lezen en we de kosten beperkt kunnen houden.  


Financiën

Uit de winst- en verliesrekening 2017 en 2018 blijkt dat we in 2017 €4000 en in 2018 €1500 
mochten ontvangen van onze Vrienden. In 2017 was er nog sprake van enkele bijzondere giften 
ter gelegenheid van de opening op Haanwijk. In 2018 brachten onze Vrienden toch nog een flink 
bedrag bij elkaar, mede dankzij enkele periodieke (periode van 5 jaar) aftrekbare giften in 2016 en 
2017. 

Voor de inrichting van het nieuwe museum heeft de Vriendenkring in 2017 een bedrag van € 7000 
bijgedragen, dit kwam bovenop de € 4000 die het museum er zelf aan besteed heeft.  


2017 2017 2018 2018

Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Leden Vriendenkring 17 € 690 20 € 498

Eenmalige giften 5 € 2.210 1 € 75

Periodieke (aftrekbare) 
giften

7 € 1.220 7 € 970

29 € 4.120 28 € 1.543
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Activiteiten

In navolging van de activiteiten in het museum in de jongenskapel op Kentalis, probeerden we nu 
ook enkele activiteiten uit waarvoor we speciaal onze Vrienden uitnodigden. 


In september 2017 trad een barbershopkoor “The Balcum Four” op in het museum. Een gezellige 
ontspannen bijeenkomst op zaterdagmiddag met vooral bekenden van het koor. 


In juni 2018 waren er twee activiteiten. Wim Maas uit Vught exposeerde pentekeningen van 
gebouwen op en in de directe omgeving van Haanwijk. En op zondag 24 juni hield Piet van Dijk 
een interessante lezing over de veranderingen in het verleden in de loop van de Dommel bij 
Halder. 

Voor de bovenstaande activiteiten worden op de eerste plaats de Vrienden uitgenodigd en wordt 
er daarnaast in de plaatselijke media aandacht aan besteed. 


In het najaar van 2018 vierden we het 25-jarig jubileum van het Museum. Vanwege onze beperkte 
ruimte werden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Eerst een voor onze Vrienden en relaties en 
later een voor medewerkers en oud-medewerkers. Op beide bijeenkomsten schetste Bert van 
Beek (vz. Bestuur Museum) de geschiedenis van deze 25 jaar. Daarnaast verzorgde Jos Bertens, 
boerderijdeskundige, een lezing met als titel “Wederopbouwboerderij en traditie”. We kijken terug 
op twee gezellige bijeenkomsten waar we velen mochten ontmoeten. 


Digitalisering

In ons museum op Haanwijk hebben we naast een groot touchscreen, inmiddels ook 2 kleine 
touchscreens om bij 2 vitrines extra informatie op te kunnen zoeken namelijk bij de muntenvitrine 
en de vitrine die gewijd is aan de oprichter van het museum -broeder Celestinus-. Bij deze vitrine 
is het “plakboek” dat Celestinus bij hield tijdens de 60-er en 70-er jaren geheel te raadplegen. 
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