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Redactioneel
Deze keer een nieuwsbrief vol met onderwerpen die spelen in en om ons
archeologisch museum en de inzet van vrijwilligers.
Onze voorzitter, Fons Morsch, sprak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst al over
al onze activiteiten. Het blijkt een indrukwekkende waslijst te zijn! Hier kunt u
lezen van enkele van deze activiteiten. Met foto's illustreren wij de
nieuwjaarsreceptie en de 'grote schoonmaak' in december.
• Wij houden u graag op de hoogte.

Van de voorzitter
Wij wensen alle donateurs en belangstellenden voor Baduhenna een heel
goed 2020 toe! Hopelijk wordt het een mooi jaar voor de archeologie!
In dit stukje schets ik een beeld van wat ons te wachten staat.
We gaan onze vaste collectie in het museum kritisch beschouwen en diverse
verbeteringen aanbrengen. Daarvoor zijn verschillende acties nodig: - alle
voorwerpen een unieke code geven, - naamkaartjes vervangen en de
informatie bijstellen. Ook zullen voorwerpen naar ons depot worden
verplaatst. Tegelijkertijd moeten alle voorwerpen worden opgenomen in de
beeldbank, dus met foto, beschrijving en zo mogelijk met
achtergrondinformatie.

Naast de vaste collectie richten we een aantal thematentoonstellingen in,
zoals nu de expositie over kleipijpen. De eerste zal een tentoonstelling zijn over
de spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg, gekoppeld aan
opgravingen in Zuiderloo. In september sluiten we aan bij het thema van de
Open Monumentendagen.
Mogelijk kunnen de voorwerpen van de huidige tentoonstelling over
kleipijpen permanent ondergebracht worden in een ‘pijpenkabinet’.
We zouden heel graag nog eens een workshop ‘sieraden maken van
scherven’ geven! Heeft u belangstelling, meld u dan aan via
info@baduhenna.nl
We hopen op heel veel aanvragen voor rondleidingen voor groepen (familie,
bedrijf, club, gezelligheid) en voor schoolklassen, we hebben zo’n leuk
programma!
- Daarnaast gaan de andere bezigheden gewoon door onder het motto:
wat we goed doen moeten we blijven doen en anders brengen we
verbetering aan!
Op diverse terreinen vinden ontwikkelingen plaats, gedeeltelijk achter de
schermen, maar daarom niet minder belangrijk! Onze werkochtend is op
woensdagmorgen van 9 – 12 uur en er is een groeiende groep enthousiaste
vrijwilligers aan het werk. Wilt u ook eens kijken of er iets is dat u kunt doen,
kom dan gerust eens oriënteren!
We zijn nu iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur open, één uur langer
dan in het vorige jaar. De gastheren/ vrouwen c.q. rondleiders bieden ons die
mogelijkheid door zich hiervoor beschikbaar te stellen.
De achtergrondinformatie over de belangrijkste objecten in het museum en
een aantal wetenswaardigheden over archeologie in deze regio wordt
bijgesteld en zal spoedig in hernieuwde vorm voor hen beschikbaar zijn. Dit is
zo beschikbaar voor de rondleiders om een goed verhaal te hebben voor
geïnteresseerde bezoekers.
Allerlei activiteiten dankzij veel inzet door vrijwilligers. Interesse? Kom gerust
eens langs op woensdagmorgen of spreek één van ons aan om een afspraak
te maken.

Activiteiten in en rond ons museum
Tijdens een bezoek aan ons museum op woensdag of zaterdag kunt u naast
een rondleiding door de expositieruimte met voorwerpen uit 4000 jaar
bewoningsgeschiedenis in Heiloo, en de thematentoonstelling 'Baduhenna
rookt een pijp' ook genieten van de documentaire film 'De Archeoloog' over
archeologisch onderzoek bij De Krocht in Limmen.
Voor de kinderen hebben we de volgende activiteiten: speurtocht door het
museum (8 – 16 jaar), diverse puzzels en kleurplaten (4 – 10 jaar) en de
tijdlijnpuzzel (alle leeftijden).
Afgelopen jaar hebben we diverse groepen mogen ontvangen. Ook dan is
een ruime aanbod: film met inleiding; rondleiding expositie met uitleg; lezing
4000 jaar bewoningsgeschiedenis en o.a. Workshop sieraden maken met
archeologisch materiaal.
Voor de basisscholen hebben we een drietal programma’s ontwikkeld, ook
kunnen we ingaan op specifieke wensen van de basisscholen.
Op verzoek verzorgen we ook lezingen voor volwassenen op locatie.

Van de penningmeester

Het afgelopen jaar is financieel een goed jaar geweest. Door de bijna
honderd donateurs werd gemiddeld € 20 overgemaakt. De inkomsten uit de
rondleidingen van groepen leverden een mooi bedrag op.
Binnenkort treft u op onze website een financiële verantwoording aan.
In februari/ maart zullen de donateurskaarten weer verspreid worden en we
rekenen natuurlijk ook dit jaar weer op uw bijdrage op reknr. NL 64 ABNA 0508
3152 98 t.n.v. Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo.

Werkgroep Documentatie
Inmiddels heeft de Werkgroep Documentatie u de afgelopen tijd over haar
voortgang geïnformeerd. Misschien goed om u ook eens te informeren wat
die werkgroep voor doel heeft.
Het doel is om belangstellenden uitgebreid te kunnen informeren over
archeologische onderzoek in Heiloo. Daarvoor kunnen we dan gebruik
maken van een digitaal dossier van al de onderzoeken respectievelijk
opgravingen waarin o.a. foto’s, tekeningen, beschrijvingen (van vondsten)
zijn opgenomen.
Bij niet alle archeologische activiteiten is Baduhenna betrokken geweest of
ontbreekt de informatie. Bovendien, niet ieder onderzoek leidt tot een
opgraving. Van deze nog ‘onbekende’ onderzoeken of opgravingen
proberen wij nu de rapporten te verzamelen.
Een volgende stap is om artikelen over opgravingen in Heiloo te verzamelen
en aan het dossier te linken. Zo zal later ook van een getoond voorwerp in de
beeldbank een link worden gelegd naar het dossier.
Bij voorwerpen in de vitrines van het museum zal een 'ABC code' worden
vermeld waardoor geïnteresseerden via deze code het betreffende dossier
kunnen raadplegen. U zult begrijpen dat het bereiken van deze ambitie de
nodige tijd vergt. Het is als het ware een ruwe schets die mogelijk
gaandeweg om bijstelling vraagt.
Het zal nog even duren voor dit allemaal verwezenlijkt is, maar wij kijken er
naar uit om bezoekers èn archeologisch geïnteresseerden goed te kunnen
informeren vanuit de documentatie waarover wij (dan) beschikken.

Uit de hoek van PR en ICT
Zo u weet, zijn er naast Baduhenna andere interessante musea op het
landgoed Willibrordus. Onderling vindt regelmatig overleg plaats. Er nu is een
werkgroep gestart om het gezamenlijk presenteren van deze musea vorm te
geven. De werk-titel hiervoor is "Museumkwartier" omdat het gaat om vier
musea die hierin samenwerken. U gaat hier te zijner tijd meer over lezen!
Zoals u wellicht hebt gemerkt is de website enige tijd off-line geweest. De
oorzaak hiervan is conflicterende software die processen op gang bracht die
de server bovenmatig ging belasten. Het is een hele klus om dan uit te vinden
waar de precieze oorzaak ligt en daar dan op in te grijpen om te kunnen
verbeteren. Wij spreken de hoop uit dat dit probleem niet te lang zal spelen.
Wilt u (opnieuw) overwegen uw oude overtollige laptop ter beschikking te
stellen? Niet alle eerder geschonken laptops zijn inzetbaar gebleven vaak
door uitval van hardware-onderdelen. Wij houden ons sterk aanbevolen.

Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna en
bovenstaande onderwerpen:
http://www.baduhenna.nl/ - of - info@baduhenna.nl

MUSEUM
secretariaat & werkruimte
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo
Telefoon 072 – 533 47 37 (Voorzitter)

