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Redactioneel 
Deze keer vooral 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 vrijwilligers van Baduhenna - Verena, Truus en Fons - hebben deelgenomen 

aan een basiscursus archeologie gegeven door Rino Zonneveld en Menno de Boer. 

Deze cursus is er voor regionale vrijwilligers die hun kennis van de archeologie willen 

opvijzelen. In de lessen ging het over praktische zaken zoals schaven, couperen, 

troffelen, boren en met een metaaldetector werken. Bovendien het determineren 

van keramiek- en botresten. 

 
Er zijn veel 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 weer een archeologische opgraving (Zuiderloo). 

Graag laten we u in het museum zien wat er allemaal is te leren en wat er al bij 

onderzoek is gevonden. 
 



Voor in de agenda 
 

1. Symposium  

Het bestuur van AWN Afd. Noord-Holland Noord organiseert een symposium over 

ontwikkelingen in de archeologie.  

Datum: zaterdagmiddag 13 mei 2017, 12.30-16.30 uur.  

Plaats: Nieuwe Nes  aan het Schoenmakerspad nr. 1 te Schagen. Het definitieve 

programma staat t.z.t. op http://www.rag-

archeologie.nl/Agenda/Symposium%2013%20mei%202017.htm 

 Als u deze middag wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk u op te geven v ia e-mail 

(info@rag-archeologie.nl) met de vermelding van • uw naam,• aantal personen en • 

of u wel of niet wilt deelnemen aan de historische lunch. 
 

2. Tentoonstelling in Huis van Hilde 

 
 

Van de bestuurstafel 
Van de voorzitter Het afgelopen kwartaal is er weer veel gebeurd bij Baduhenna! We 
begonnen op 7 januari met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst die goed bezocht 

werd. Willem Peereboom vertelde daar een historisch verhaal over een kopje dat aan 

Rembrandt zou hebben toebehoord!  

Aan het einde van de maand januari hebben we een bijeenkomst georganiseerd 

voor nieuwe rondleiders in ons museum. Tien mensen hadden zich daarvoor 

opgegeven. Zij hebben schriftelijke basisinformatie gekregen over de voorwerpen in 

het museum en een rondleiding om te ervaren welke verhalen er bij de voorwerpen 

horen. In de komende weken zullen ze steeds vaker op zaterdagmiddag de 

rondleidingen verzorgen. Welkom collega vrijwilligers!  

Er wordt gewerkt aan het verder invullen van de gegevens van de beeldbank. 

Regelmatig wordt hulp van buitenaf gezocht om onze kennis en kunde te vergroten. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben, of ons hulp willen bieden, wij horen het graag. 

Zie http://www.baduhenna.nl/beeldbank/  
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Er is een overeenkomst gesloten ten aanzien van ons verblijf in de ruimten van GGZ 

Willibrord, dit is een verlenging en actualisatie van de bestaande overeenkomst. Zo 

zijn we voor de komende jaren gewaarborgd van ons prachtige onderkomen!  

In samenspraak met de promotionele activ iteiten op het Landgoed Willibrordus 

hebben we een aanbod opgesteld voor groepen die ons bezoeken, of in samenhang 

met een activ iteit op het landgoed. Ons museum werkt daarbij samen met onder 

meer de Verhalenkamer en het Toverlantaarn-museum. Mensen die het terrein 

bezoeken kunnen aan allerlei activ iteiten deelnemen, waaronder een bezoek - op 

maat - aan ons museum.  

Als u deel uitmaakt van een club of groep, denk dan eens voor een uitje aan ons 

archeologisch museum en het landgoed en neem contact met ons op! Veel 

combinaties zijn mogelijk! 

Fons 
 

Van de secretaris In de eerste maanden van dit jaar heeft het bestuur al weer drie 

maal vergaderd. En waarover spraken zij dan zo al? 

Veel administratieve zaken (jaarrekening/ begroting), en ook de deelname aan 

activ iteiten op het GGZ-terrein. Wij hebben v ier modules beschreven, ze staan op de 

website (links op www.baduhenna.nl).  

Verder proberen we onze stichting wat meer in de publiciteit te brengen en krijgen we 

een nieuwe v lag, die binnenkort bij de entree verschijnt als het museum open is.  

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en met goedkeuring vastgesteld. Zie 

de website: http://www.baduhenna.nl/jaarverslag/  

Het bestuur heeft verder een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin onder meer 

de bevoegdheden en taken van het bestuur en de verschillende bestuursleden zijn 

vastgelegd. Dit kunt u binnenkort op onze website v inden. Op de website zijn de 

stukken spoedig terug te v inden.  

Verena 
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Voorjaarsschoonmaak 
Zelfs in archeologische musea moet af en toe schoongemaakt worden! We willen 

toch niet dat ons museum als "stoffig" wordt gekwalificeerd! 

Het bestuur en enkele vrijwilligers hebben op dinsdag 28 maart een grote 

schoonmaakactie gehouden. Tien vrijwilligers waren druk in de weer met met emmers, 

sponsen, zemen en plumeau's. Na gedane arbeid hebben we met z'n allen van een 

kopje thee en wat lekkers genoten. 

De v itrinekasten zijn schoongemaakt en alle stof van de v loer is verwijderd. De 

opstelling van de voorwerpen is weer eens goed nagelopen. U kunt weer volop van 

de collectie genieten!  

PS Heeft u de blinkende v itrines al gezien? 
 

 

Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna 

http://www.baduhenna.nl/ 

 
 

 

M U S E U M 
secretariaat & werkruimte 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 

Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo 

Telefoon 072 – 533 47 37 

E-mail: info@baduhenna.nl 
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