-NIEUWSBRIEFapril 2017

Redactioneel

Deze keer v ooral een "bestuurlijke" nieuwsbrief. U leest over uiteenlopende zaken die
spelen in en om ons archeologisch museum.
Wij houden u aldus graag op de hoogte.

Cursus archeologie

Drie v rijwilligers v an Baduhenna - Verena, Truus en Fons - hebben deelgenomen
aan een basiscursus archeologie gegeven door Rino Zonnev eld en Menno de Boer.
Deze cursus is er v oor regionale v rijwilligers die hun kennis v an de archeologie w illen
opv ijzelen. I n de lessen ging het ov er praktische zaken zoals schav en, couperen,
troffelen, boren en met een metaaldetector w erken. Bov endien het determineren
v an keramiek- en botresten.

Er zijn v eel deskundige amateurs in onze regio die hun kennis met de ruim 20 cursisten
uit Noord-Holland hebben gedeeld, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen. En in
Heiloo is er binnenkort mogelijk ook w eer een archeologische opgrav ing (Zuiderloo).
Graag laten w e u in het museum zien w at er allemaal is te leren en w at er al bij
onderzoek is gev onden.

Voor in de agenda
1. Symposium

Het bestuur v an AWN Afd. Noord-Holland Noord organiseert een symposium over
ontw ikkelingen in de archeologie.
Datum: zaterdagmiddag 13 mei 2017, 12.30-16.30 uur.
Plaats: Nieuw e Nes aan het Schoenmakerspad nr. 1 te Schagen. Het definitieve
programma
staat
t.z.t.
op http://w ww.ragarcheologie.nl/Agenda/Symposium%2013%20mei%202017.htm
Als u deze middag w ilt bijw onen, v erzoeken wij u v riendelijk u op te gev en v ia e-mail
(info@rag-archeologie.nl) met de v ermelding van • uw naam,• aantal personen en •
of u w el of niet w ilt deelnemen aan de historische lunch.

2. Tentoonstelling in Huis van Hilde

Van de bestuurstafel

Van de voorzitter Het afgelopen kwartaal is er w eer veel gebeurd bij Baduhenna! We
begonnen op 7 januari met een gezellige nieuw jaarsbijeenkomst die goed bezocht
w erd. Willem Peereboom v ertelde daar een historisch v erhaal over een kopje dat aan
Rembrandt zou hebben toebehoord!
Aan het einde v an de maand januari hebben w e een bijeenkomst georganiseerd
v oor nieuw e rondleiders in ons museum. Tien mensen hadden zich daarvoor
opgegev en. Zij hebben schriftelijke basisinformatie gekregen over de v oorwerpen in
het museum en een rondleiding om te erv aren w elke v erhalen er bij de v oorwerpen
horen. I n de komende w eken zullen ze steeds v aker op zaterdagmiddag de
rondleidingen v erzorgen. Welkom collega v rijw illigers!
Er w ordt gew erkt aan het v erder inv ullen v an de gegev ens v an de beeldbank.
Regelmatig w ordt hulp v an buitenaf gezocht om onze kennis en kunde te v ergroten.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, of ons hulp willen bieden, wij horen het graag.
Zie http://w w w .baduhenna.nl/beeldbank/

Er is een ov ereenkomst gesloten ten aanzien v an ons v erblijf in de ruimten v an GGZ
Willibrord, dit is een v erlenging en actualisatie v an de bestaande ov ereenkomst. Zo
zijn w e v oor de komende jaren gew aarborgd v an ons prachtige onderkomen!
I n samenspraak met de promotionele activ iteiten op het Landgoed Willibrordus
hebben w e een aanbod opgesteld v oor groepen die ons bezoeken, of in samenhang
met een activ iteit op het landgoed. Ons museum w erkt daarbij samen met onder
meer de Verhalenkamer en het Tov erlantaarn-museum. Mensen die het terrein
bezoeken kunnen aan allerlei activ iteiten deelnemen, w aaronder een bezoek - op
maat - aan ons museum.
Als u deel uitmaakt v an een club of groep, denk dan eens v oor een uitje aan ons
archeologisch museum en het landgoed en neem contact met ons op! Veel
combinaties zijn mogelijk!
Fons
Van de secretaris I n de eerste maanden v an dit jaar heeft het bestuur al w eer drie
maal v ergaderd. En w aarov er spraken zij dan zo al?
Veel administratiev e zaken (jaarrekening/ begroting), en ook de deelname aan
activ iteiten op het GGZ-terrein. Wij hebben v ier modules beschreven, ze staan op de
w ebsite (links op w w w .baduhenna.nl).
Verder proberen w e onze stichting w at meer in de publiciteit te brengen en krijgen we
een nieuw e v lag, die binnenkort bij de entree v erschijnt als het museum open is.
De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en met goedkeuring vastgesteld. Zie
de w ebsite: http://w w w .baduhenna.nl/jaarv erslag/
Het bestuur heeft v erder een huishoudelijk reglement v astgesteld, waarin onder meer
de bev oegdheden en taken v an het bestuur en de v erschillende bestuursleden zijn
v astgelegd. Dit kunt u binnenkort op onze w ebsite v inden. Op de w ebsite zijn de
stukken spoedig terug te v inden.
Verena

Voorjaarsschoonmaak
Zelfs in archeologische musea moet af en toe schoongemaakt w orden! We w illen
toch niet dat ons museum als "stoffig" w ordt gekw alificeerd!
Het bestuur en enkele v rijwilligers hebben op dinsdag 28 maart een grote
schoonmaakactie gehouden. Tien v rijwilligers waren druk in de w eer met met emmers,
sponsen, zemen en plumeau's. Na gedane arbeid hebben w e met z'n allen v an een
kopje thee en w at lekkers genoten.
De v itrinekasten zijn schoongemaakt en alle stof v an de v loer is v erwijderd. De
opstelling v an de v oorwerpen is w eer eens goed nagelopen. U kunt w eer v olop van
de collectie genieten!
PS Heeft u de blinkende v itrines al gezien?
Voor nadere informatie ov er Archeologisch Museum Baduhenna
http://w w w .baduhenna.nl/

MUSEUM

secretariaat & werkruimte

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatw eg 464, 1851NG Heiloo
Telefoon 072 – 533 47 37
E-mail: info@baduhenna.nl

