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In deze nieuwsbrief nieuws over de renovatie en de herinrichting van het 

museum, nieuws van onze penningmeester, overdracht van de 

werkzaamheden aan de website, een nieuwe activiteit van de jeugdgroep en 

een artikel over turfsteken in Heiloo. 
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Museum 

door Lou Sinke 

De renovatie en herinrichting naderen zijn voltooiing. 

Vanaf december is er hard gewerkt in ons museum. Wanden, plafonds en houtwerk 

zijn geschilderd en in de entree, ontvangst, expositie en educatie/filmzaal is nieuwe 

vloerbedekking gelegd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herinrichting 

van de expositieruimte. Verder moeten de overige ruimtes nog ‘aangekleed’ worden 

met wandversiering en informatiebordjes. 

Op vrijdag 5 juni wordt het museum officieel heropend 

en op zaterdag 6 juni van 14.00 tot 16.00 uur 

is iedereen hartelijk welkom.We houden u op de hoogte! 

Aan de hand van de plattegrond en enkele foto’s krijgt u vast een indruk van het 

vernieuwde museum. 

Lees meer... 

http://www.baduhenna.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-museum-mei-2015-LS.pdf


 

 

Nieuws van de penningmeester 

door Lou Sinke 

Wanneer u uw donatie voor 2015 nog niet heeft overgemaakt, willen we u vriendelijk 

vragen dit z.s.m. te doen: reknr. NL 64 ABNA 0508315298 t.n.v Regionale 

Archeologie Baduhenna. Hartelijk dank.  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Website 
door Kitty Hoogland 

 

Mijn laatste artikel voor de website, die ik vanaf het begin (mei 2013) als 

vrijwilliger heb bijgehouden. Ik heb de keuze gemaakt om een ander pad in te slaan, 

dat vooral in het teken zal staan van creëren (Kunstparade), inspirerend 

samenwerken op het gebied van kunst en cultuur en meer tijd samen met manlief. 

 

Het was een enerverende en boeiende periode bij Baduhenna, waar ik met 

veel plezier op terugkijk. Archeologie, onderdeel van mijn studie 

Cultuurwetenschappen, zal altijd mijn warme belangstelling houden. De digitale 

kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en fotografie zijn 

ingezet voor de Baduhenna website en database. 

 

Het vrijwilligerswerk voor Baduhenna was intensief en er is veel tot stand 

gebracht om de archeologie in Heiloo digitaal nog beter op de kaart te zetten. 

Lees meer... 

 

http://www.baduhenna.nl/wp-content/uploads/website_Baduhenna_mei2015.pdf


 

 

Nieuws uit de Jeugdgroep 
door Lou Sinke  

Op zaterdag 6 juni ( van 10.00 tot 12.00 uur) komt Louis Oppenheimer uit Castricum 

ons vertellen over munten. Als amateur-archeoloog is hij gespecialiseerd in 

muntvondsten. Hoe maak je oude munten schoon, hoe bewaar je ze enz. 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

Uit de oude doos 1992 

door Kitty Hoogland 

AWN-werkgroep Heiloo deed op diverse plaatsen waarnemingen. 

Ypestein: Bij het graven van een singelpartij werden opnieuw sporen van 

veenstekerij gevonden. De vroegste sporen van veenwinning in dit gebied dateren uit 

de Late Middeleeuwen. De laatste ontdekte dateren, gezien het regelmatige karakter, 

waarschijnlijk uit recente tijd: In Heiloo is tot in de Tweede Wereldoorlog veen 

gestoken. 

Bron: archeologische kroniek AWN-werkgroep Heiloo 1992 (T. de Ridder,                

F. Berendse,  A. Lawant) 

Lees meer... 

 

Reacties: info@baduhenna.nl 

http://www.baduhenna.nl/wp-content/uploads/Archeologische-kroniek-1992turfsteken.pdf
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