
 

Nieuwsbrief oktober 2021 

 

Redactioneel 

De afgelopen maanden konden we na anderhalf jaar gelukkig de activiteiten in ons 

museum weer oppakken. Op woensdag en donderdagmorgen werd er weer 

gewerkt op velerlei gebied: documentatie, restauratie, inrichten van expositie e.d. 

Ook konden we weer bezoekers verwelkomen met als hoogtepunt 200 bezoekers 

tijdens Open Monumentendagen op 11 en 12 september. In het begin nog onder 

strikte COVID-regels, maar gelukkig werden deze snel versoepeld. De grootste klus 

was echter de samenstelling van het boek  "Heiloo onder je voeten - 100 jaar 

archeologische opgravingen in Heiloo". Eind oktober wordt het boek gepresenteerd 

en voor die tijd verschijnt er een extra Nieuwsbrief met alle informatie rond boek en 

presentatie. In deze Nieuwsbrief een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen 

periode. Gelukkig reageerden velen van u op de oproep van de penningmeester 

voor de jaarlijkse  donatie. We vragen extra aandacht voor onze presentatie in de 

bibliotheek (Westerweg) en de activiteit van de jeugd op donderdag 21 oktober.  

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

Veldwerk 

In juli werd op twee plaatsen archeologische onderzoek gedaan waarbij de 

amateur archeologen van Baduhenna weer mochten helpen.  

 Aan Hoogeweg 34A, locatie Sprenkeling, is een eerste onderzoek gedaan op het 

oostelijk gedeelte van het terrein waarop geen bebouwing stond. Gevonden 

werden moesbedden, een Middeleeuwse waterput met plaggen en een vlechtwerk 

van takken. Als de opstallen zijn verwijderd zal verder onderzoek plaatsvinden. 

Aan Krommelaan 2a, Locatie Zandbergen, dit is een bouwkavel naast de 

paardenweide. Hier werden enkele mooie vondsten gedaan zoals een stukje 

bewerkt barnsteen en stukjes vuursteen. Verder een schouderblad met een 

gekartelde rand, vermoedelijk gebruikt als bobbelkam/ wolkam. 

Het grondprofiel liet zien dat het duinzand direct onder leeflaag zit. 



 

Bezoek in het Museumkwartier Heiloo 

Op 7 augustus bezocht een delegatie van het Herstelfonds Heiloo de vier musea van 

het Museumkwartier. Het Museumkwartier kreeg ondersteuning vanuit het 

Herstelfonds voor de lancering van de website en de gezamenlijke publiciteit. Een 

goede reden om het fonds kennis te laten maken met de musea. 

Op 3 september kwam de nieuwe burgemeester van Heiloo, Mascha ten 

Bruggencate, kennis maken met de musea. Natuurlijk hebben we haar vol trots onze 

nieuwste aanwinst, de eerste voetafdruk uit de bronstijd, laten zien. Onze 

burgermoeder toonde veel interesse in de collectie van het museum, we hopen 

haar snel nog eens te mogen ontvangen. 

 



Open Monumentendagen 11 en 12 september 

Op 2 september vond de aftrap van de Open Monumentendagen plaats in het 

Toverlantaarn museum. De nieuwe brochure van de monumenten in de regio werd 

door wethouder Rob Opdam overhandigd aan Martin Vliegenthart. De mooie 

brochure die meerdere jaren bruikbaar blijft is voorzien van een duidelijke 

plattegrond met alle monumenten. 

In de lokale weekbladen werd veel aandacht besteed aan de Open 

Monumentendagen en dat was te merken op het Landgoed Willibrordus en  in het 

museumkwartier.  

In het Archeologisch Museum Baduhenna was het een drukte van belang. Dat 

weekend opende de nieuwe tentoonstelling met als thema “100 jaar archeologisch 

onderzoek in Heiloo”. Ruim 200 bezoekers uit Heiloo maar ook van “buiten” kwamen 

een kijkje nemen en waren verrast door de grote collectie, de mooie presentatie en 

de enthousiaste verhalen van de rondleiders. De reacties in het gastenboek  spreken 

boekdelen! 

Het verhaal van De revolvers van Nijenburg 

Ze liggen al jaren in de vitrine, maar opeens waren zij onderwerp van gesprek in de 

regionale krant; de revolvers van Nijenburg. Waren ze van de verzetsman die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog ondergedoken had gezeten op Nijenburg, of lag het toch 

iets anders? Anne Lawant (één van de "vinders" en Henk Jan den Ouden van de AC 

bestudeerden de inscripties en plozen het uit. Het resultaat werd breed uitgemeten 

in de krant. En nee, geen verzetsheld, maar de soldaten die gelegerd waren in het 

Heilooërbos hebben de revolvers in de vijver gedumpt. 

Boek “Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische 

opgravingen in Heiloo” 

Het boek ligt bij de drukker, het wordt een prachtig lees-en kijkboek met volop foto’s 

en het complete overzicht van alle opgravingen in Heiloo. De geschiedenis van 

Baduhenna staat beschreven en dat zal voor velen een feest van herkenning zijn. 

Aan de hand van een tiental thema's hebben professionals en vrijwilligers verhalen 

geschreven over hun archeologische werkzaamheden. 

De officiële boekpresentatie is op 29 oktober voor een beperkt gezelschap en vanaf 

30 oktober is het voor ieder te koop in het museum en de lokale boekhandel  . In 

archeologisch museum Baduhenna zijn op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 

speciale feestelijke verkoopmiddagen met een presentatie van het boek, een 

rondleiding langs de tentoonstelling en een attentie voor de kopers van het boek. 

Wilt u zeker zijn van een exemplaar? Maak dan een reservering, bijgaande flyer 

geeft alle informatie. 



 

 

Jaarlijkse Willibrorduslezing 

Op zaterdag 6 november vanaf 17.00 uur vindt de 6de Willibrorduslezing plaats in de 

Cultuurkoepel Heiloo. Het bestuur van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo en 

het Willibrordusgenootschap heeft de eer prof. Dr. Ir. Jaap Seidell dit jaar als spreker 

te mogen presenteren. De titel van de lezing van dit jaar is ‘Voedsel voor de geest’. 

Voor €5,00 koopt u een kaartje voor de lezing,maaltijd. Aanvang 17.00 uur. Na 

afloop van de lezing kunt u genieten van de maaltijd. Een heerlijke stamppot 

verzorgd door de Keuken met Karakter. De ingrediënten van de stamppot zijn uit de 

regio afkomstig. Uitgebreide informatie vindt u op  www.willibrorduslezing.nl. 

Rabo ClubSupport 

 

http://www.willibrorduslezing.nl/


Op 4 oktober start de Rabobank weer de clubactie. Ook Baduhenna doet hieraan 

mee met de partners in het Museumkwartier. U brengt toch ook uw stem op ons uit? 

Hou de berichtgeving van uw bank in de gaten.  

Sieraden maken  

Op donderdag 4 november ( 14.00u - 16.00u) organiseren we weer een cursus 

Sieraden maken van archeologisch materiaal. De cursus wordt gegeven in ons 

museum, kosten  € 15  (materiaal + koffie/thee). Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Aanmelden via info@baduhenna.nl 

 

Kinderboekenweek 2021 

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is Worden wat je wilt. Baduhenna 

presenteert in de bibliotheek aan de Westerweg het werk van de archeoloog. Naast 

enkele kinderboeken (ter inzage) over archeologie zijn diverse gereedschappen van 

de archeoloog, foto’s van werkzaamheden en enkele vondsten tentoongesteld. Als 

speciale activiteit organiseren we op donderdag 21 oktober (van 14.00u – 16.00u) 

een doe-middag in ons museum: scherven plakken. Uit een verzameling 

archeologisch vondstmateriaal zoek je de scherven van één bord, potje o.i.d. en 

probeert dat in elkaar te lijmen. Aanmelden via info@baduhenna.nl 

 

Voor nadere informatie over  

Archeologisch Museum Baduhenna 

www.baduhenna.nl 
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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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