NIEUWSBRIEF
- augustus 2018 Redactioneel
Deze keer een nieuwsbrief met zeer verschillende bijdragen van de
bestuursleden. Lou Sinke, Fons Morsch, Wim Maan en Verena Schulze.
Kort geleden kregen wij terloops te horen dat we bekend staan als een
"actieve archeologische club". Oordeelt u zelf!
Wij houden u graag op de hoogte.

Lou vraagt u: wat is dit?
Enkele weken gelden bracht een bezoeker aan ons museum dit voorwerp
mee. Het is gevonden op een speelterrein achter De Kloosterhof. Hij stelde
de vraag: "Weten jullie wat dit is?"
Op de foto voor- en achterkant.
Wij zijn op zoek gegaan: in boeken, via Facebook maar tot nu toe zonder
resultaat.
Misschien kunt u ons helpen. Reacties aan info@baduhenna.nl

Fons blikt vooruit
We gaan weer een drukke tijd tegemoet! De vrijwilligers van Baduhenna
hebben de organisatie van Uit&Zo op 1 september voorbereid. We staan
weer naast Historische Vereniging Heiloo (de nieuwe benaming van ‘Oud
Heiloo’) en samen met Jaap de Graaf zal ik een aantal keren een lezing
verzorgen over het leven op de strandwal en de natte gebieden
daaromheen. Dat onder de aansprekende titel: ‘Natte voeten, droge
voeten’. Komt u óók een kijkje nemen bij onze stand of luisteren bij de
lezing in de Willibrorduskerk?
Een week later is het alweer tijd voor de Open Monumentendagen (8 en 9
september). Het thema van dit jaar is: ‘In Europa’. Op zaterdag is om 10 uur
de start met een feestelijke bijeenkomst bij de VVV op het Landgoed
Willibrordus. Daarna kunt u vanaf 11 uur bij ons langskomen. Wij hebben
een gedeelte van onze tentoonstelling zo ingericht dat u de verbinding van
een aantal voorwerpen kunt zien met de herkomst binnen Europa.
Daarnaast zijn bijzondere plekken in Heiloo te bezoeken. Naast de bekende
plekken zoals Onze Lieve Vrouw ter Nood en de Witte Kerk vragen we dit
keer ook aandacht voor twee archeologische ‘hotspots’: de plek waar de
vuurstenen sikkels zijn gevonden aan de Krommelaan en de plek van de
grafheuvel met palenkrans aan de Elzenwal in Zuiderloo . Historische
Vereniging Heiloo vraagt aandacht voor het schijnvliegveld dat in de
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd aangelegd aan de
Vennewatersweg.
• Ter informatie is een regionale brochure samengesteld die u de weg wijst
voor activiteiten in Heiloo en omgeving en een speciaal informatieblad
voor de specifieke punten in Heiloo. Zorgt u ervoor dat u deze handige
gidsen bij ons museum ophaalt?
Weer een week later is op 15 en 16 september op Landgoed Willibrordus de
manifestatie: ‘Willibrordus draait anders door!’. Hou de informatie in de
Uitkijkpost in de gaten voor een overzicht van de activiteiten en voor onze
openingstijden!
Op 12, 13 en 14 oktober zijn de Nationale Archeologie Dagen. Alweer een
hoogtepunt voor ons!
Op vrijdagavond 12 oktober is er om 20.00 uur een lezing van ‘onze’
archeoloog Silke Lange over de opgravingen in Zuiderloo. Hou deze avond
vrij voor deze bijzondere kans om informatie uit de eerste hand te krijgen
over het landschap, de bewoning en de gevonden voorwerpen in dit deel
van Heiloo!
En wellicht hebben we voor dat weekend nog een héél speciaal nieuw
voorwerp in ons museum! De plaatselijke pers zal deze actie op een later
tijdstip aankondigen.
September en oktober zijn dus drukke maanden met allerlei activiteiten!
Kijkt u vooral op onze website www.baduhenna.nl voor de openingstijden
van ons archeologisch museum!
Fons Morsch

Wim vertelt wat er gebeurde na zijn oproep
voor "oude XP-laptops"
Blij verrast ben ik door de reacties. Al snel kwamen er mails binnen met
mensen die nog ergens een laptop hadden staan die niet meer in gebruik
was en stond te "verstoffen". Daarna volgden de stappen van hoe en waar
kan de overhandiging plaatsvinden. De ene keer ging dat beduidend
sneller en makkelijker dan een andere keer. De ene laptop bleek veel
zorgvuldiger “leeg gehaald” dan de andere. Voor alle zorgvuldigheid trad
ik in overleg over het “redden” van deze gegevens. Immers ik wilde
niemand benadelen door het klakkeloos verwijderen van persoonlijke foto’s
en dergelijke. Ik beoordeelde tegelijkertijd wat ik met software of
besturingssysteem nog kon doen, zodat we er bij Baduhenna goed gebruik
van kunnen maken. Vooral door het installeren van een Linux
besturingssyteem hebben we veel gebruiksmogelijkheden
De balans is op dit moment
• DELL laptop – in gebruik als werkcomputer voor ondersteuning en opzet
van de beeldbank.
• ACER netboek - in gebruik voor ICT- en PR werkzaamheden
• MEDION laptop nog in onderzoek, mogelijk voor onderdelen
• SONY laptop in gebruik als werkcomputer met zeer goede grafische
mogelijkheden
• ACER – een oud gediende, met mooi groot beeldscherm, nu achter de
hand voor foto-presentaties
Wij willen ieder die de moeite heeft genomen om te reageren hartelijk
danken. Waar we op dit moment nog naar uitkijken is harde schijven en/ of
laptops met mogelijkheden voor gegevensopslag. Dus als u nog wat heeft
staan …? webmaster@baduhenna.nl
Wim Maan

Lou vraagt aandacht voor Nieuwe activiteiten
voor de jeugd.
De afgelopen jaren organiseerden we o.a. activiteiten voor de jeugd van
10 – 14 jaar. Op een aantal zaterdagmiddag en kwamen we bij elkaar in
het museum. Onder leiding van een ‘gastdocent’ hielden we ons bezig
met ‘archeologie’ in de breedste zin van het woord. We namen
grondboormonsters om de samenstelling van de bodem te onderzoeken,
we maakten munten schoon, we bezochten Het Huis van Hilde en het
museum in Egmond aan de Hoef, we determineerden aardewerk e.d.
Het afgelopen jaar was de belangstelling minder; enkele ‘oudgedienden
haakten af en het werd moeilijk om nieuwe activiteiten te vinden. Toch
willen we onze jeugd informeren over archeologie en daarom willen met
een nieuwe opzet deze activiteiten nieuw leven inblazen. Onze bedoeling
is om 1x per 6 weken op woensdagmiddag (bv. van 3u tot 5u) in onze
museum ruimte weer aan de slag te gaan.
Deze activiteit is bestemd voor kinderen van groep 6-7 en 8 van de
basisschool. Via deze Nieuwsbrief willen peilen of er animo is voor deze
nieuwe opzet.
Heb je interesse of kunt u zo’n activiteit verzorgen, laat dat weten via
info@baduhenna.nl.
Lou Sinke

Verena kijkt achterom
In de afgelopen maanden heeft het bestuur verschillende malen
vergaderd en daarbij is onder meer afgesproken een (uitgebreider)
beleidsplan voor ons museum en onze werkzaamheden te maken èn is een
P(ublic) R(elations)-plan opgesteld om zoveel mogelijk mensen te kunnen
informeren over de activiteiten van Baduhenna.
In het voorjaar mochten wij voor een groep van 30 mensen uit Heiloo een
rondleiding in ons museum verzorgen, waarbij we eerst gezellig met hen
een kopje koffie/thee hebben gedronken in de filmzaal. Het ontvangen
van groepen op afspraak, ook dat is mogelijk bij Baduhenna!

De groep bezocht ook het Toverlantaarnmuseum, hetgeen erg makkelijk
was vanwege de tussendeur die onze musea met elkaar verbindt.
Verder was het bestuur van Baduhenna vertegenwoordigd bij de opening
van het verbouwde Duynkant, het gebouw van de Werkgroep OudCastricum en zijn op 14 juni jl. in het kader van het 10-jarig jubileum van het
activiteitencentrum Heiloo diverse arbeidsonderdelen op het landgoed
Willibrordus bezocht. Ik kan u aanraden eens een bezoek te brengen aan
de drukkerij, houtbewerking, kwekerij of kaasmakerij van onze buren.
De afgelopen maand zijn wij bezig om voor u als belangstellende of
donateur van Baduhenna de bescherming van uw persoonsgegevens te
optimaliseren. Door de van kracht geworden nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming moeten wij aan strenge regels
voldoen en daarvoor zijn vanuit het bestuur informatiebijeenkomsten
bezocht en plannen gemaakt. We hopen dat u ons toestemming wilt
geven om uw adresgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden
van onze verdere activiteiten. U wordt hier bij volgende gelegenheid voor
benaderd.
Verena Schulze
Voor nadere informatie over Archeologisch museum Baduhenna
http://www.baduhenna.nl/
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