JAARVERSLAG 2014
Algemeen
In het jaar 2013 is door het bestuur een aanzet gegeven voor het revitaliseren van de organisatie van
Baduhenna door het aanbrengen van meer structuur in de werkzaamheden en een heroriëntatie op de positie
van Baduhenna binnen Heiloo. Deze aanzet is in 2014 gecontinueerd.
Door het niet doorgaan van een verregaande samenwerking met Oud Heiloo ziet het bestuur van Baduhenna
de toekomst van het museum bestendigd in de huidige (op te knappen) ruimten van het Willibrordus gebouw
en is daarnaast bereid om samen met anderen deel uit te gaan maken van het nog op te richten
ontmoetingscentrum binnen het gebouw.
In de maand januari werd het bestuur uitgebreid met Fons Morsch en in de maand september met Mieke
Content. Per 1 oktober werd wegens het vertrek van Marielies van Lente een nieuwe voorzitter benoemd:
Fons Morsch. Door omstandigheden heeft Tom ten Hoope het afgelopen jaar slechts een paar
bestuursvergaderingen kunnen bijwonen.
Ondanks diverse pogingen is het nog niet gelukt het bestuur verder uit te breiden. Een bestuurslid met
archeologische kennis wordt node gemist.
Revitalisering
Voor het aanbrengen van meer structuur in de werkzaamheden zijn in het eerste half jaar acht draaiboeken
voor verschillende activiteiten vastgesteld. De draaiboeken worden jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast is de
taakverdeling tussen de bestuursleden geactualiseerd en vastgelegd.
Medio 2014 is de opruiming van talloze dozen met opgeslagen archeologische vondsten uit het depot
beëindigd. Daarnaast is een grote hoeveelheid scherven opgehaald door de historische werkgroep Oud
Limmen. De opruiming heeft er toe geleid dat het eigen depot nu ook als zodanig kan worden gebruikt. In het
depot liggen nu alleen voorwerpen die eigendom zijn van Baduhenna.
Vanaf de maand maart is begonnen met het fotograferen en beschrijven van archeologische voorwerpen voor
het Zijper Database Beheersysteem. In de loop van 2015 wordt verwacht dat alle voorwerpen op de website
zijn te raadplegen. Ook is een begin gemaakt met het inventariseren in kaartenbakjes van al het bronmateriaal
(onderzoeksrapporten, boeken, tijdschriften) waarover Baduhenna beschikt. In de loop van 2015 wordt
begonnen met het digitaliseren van deze informatie.
Begin oktober is – zes maanden later dan oorspronkelijk gepland – begonnen met het opknappen van het
museum. Naar verwachting zal in de maand maart het opgeknapte museum met een nieuwe, meer
toegankelijke opstelling van de archeologische voorwerpen zijn deuren voor de inwoners van Heiloo weer
openen. Naast de opstelling van de voorwerpen zal de nadruk liggen op achtergrondinformatie voor wat
betreft naam, functie, vindplaats en tijdsbeeld van de voorwerpen.
Onder begeleiding van de Cultuurcompagnie heeft in het voorjaar een vooronderzoek plaatsgevonden om tot
een gezamenlijke presentatie van Oud Heiloo, Baduhenna en de GGZ in het Willibrordus gebouw te komen.
Door het afhaken van Oud Heiloo is deze activiteit beëindigd. Baduhenna heeft wel een vitrine met
archeologische voorwerpen in de hal van het Business Centrum van het Willibrordus gebouw geplaatst.
Financiën
Door een actieve benadering van donateurs beschikte Baduhenna in 2014 over een werkbare begroting. De
begroting is met een klein positief saldo afgesloten. De extra kosten voor het opknappen van de museale
ruimten zijn uit de spaargelden gedekt. In de loop van het jaar is binnen het bestuur nadruk gelegd op meer
financiële discipline ten aanzien van de controle op de begroting versus de uitgaven.
Educatie
De werkgroep educatie heeft in 2014 tijdens 3 excursies in totaal 5 basisschoolgroepen (91 leerlingen) uit
Heiloo en omstreken ontvangen. Uit de recensies bleek wederom dat de inzet en betrokkenheid van de
werkgroepsleden zeer worden gewaardeerd.
In maart bezochten 13 groepen van diverse bassischoolleerlingen ons museum in het kader van het project
Het knoop mysterie” over de Engelse invasie van 1799.
Ook heeft Baduhenna in combinatie met Landgoed Ter Coulster op vrijdag 12 september tijdens de Klassen
dag (Open Monumentenweekend) zo’n 200 kinderen op het landgoed rondgeleid.
Rondleidingen en lezingen
Op 5 en 6 april heeft Baduhenna op de open dag bij boerderij Ter Coulster een stand ingericht met informatie
over onder meer het kasteel Ter Coulster. Meer dan 110 bezoekers hebben de stand met interesse bekeken.

Op 19 mei werd door Diewertje Duim voor een publiek van ongeveer 100 man een lezing gegeven over
Stolpboerderijen in West-Friesland. Door omstandigheden zijn er in 2014 niet meer lezingen gegeven.
Op 13 november werden 30 leden van de Algemene Vrouwenvereniging Heiloo in ons museum ontvangen.
Naast een rondleiding werd ook in onze filmzaal de documentaire De archeoloog vertoond.
Openstelling museum
In 2014 is het museum bijna het gehele jaar elke eerste zaterdagmiddag van de maand open geweest. Naast
gemiddeld een tiental bezoekers per openstelling bleek dat steeds meer mensen op eigen initiatief met hun
eigen vondsten de weg naar Baduhenna weten te vinden. Een deel van deze vondsten is aan Baduhenna in
bruikleen afgestaan.
Contacten in de regio
Baduhenna participeert in de Oer-IJ Groep en de AWN Afdeling 9. De vergaderingen van deze werkgroepen
zijn bijgewoond door een afgevaardigde van het bestuur. Verschillende vrijwilligers van Baduhenna hebben
deze zomer meegedaan met de opgraving in Schagerbrug.
De voorzitter heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met twee leden van de historische werkgroep Oud
Limmen.
Communicatie
Op 29 maart is een voorjaarsborrel voor donateurs en andere geïnteresseerden gegeven. Tijdens deze
bijeenkomst werd de gerestaureerde Adam en Eva schotel gepresenteerd.
Op 5 en 6 mei was Baduhenna van de partij tijdens het Museumweekend.
Op 8 mei werd ons museum bezocht door de Reizende Reporter van Radio Noord-Holland (Bart Breukel) met
als resultaat een promotiepraatje voor Baduhenna.
Op 25 mei leverde Baduhenna haar bijdrage aan de lentemarkt op het Willibrordus terrein.
De bijdrage van Baduhenna aan de Open Monumentendag van 16 september was gezien de tientallen
bezoekers succesvol.
Ook tijdens de jaarlijkse Uit & Zo markt op 6 september trok de kraam van Baduhenna veel bekijks. Tijdens de
markt werd voor het eerst reclame gemaakt voor de nieuwe jeugdgroep die op zaterdag 1 november de eerste
bijeenkomst had.
Baduhenna is betrokken bij de promotie van Zuiderloo rond de boerderij en de waterput. Het hout van de
waterput en de palencirkel blijven permanent in het gebied aanwezig. Op 23 juli heeft Baduhenna een bijdrage
geleverd aan een open dag aldaar en op 25 oktober werd ter plekke informatie gegeven bij de start van een
wandeling. Een en ander in samenwerking met de gemeente en projectontwikkelaar Timpaan.
In het voorjaar is in het Trefpunt een algemene vitrine ingericht en in de Openbare Bibliotheek is gedurende de
maand november een vitrine ingericht met het thema De Vrieswijk.
Samen met de Stichting Monument Witte Kerk, Oud Heiloo en de gemeente is in november in de Witte Kerk
een permanente tentoonstelling opgezet.
Een verbeterde communicatie van Baduhenna met de inwoners van Heiloo en omstreken was in ook in 2014
een speerpunt. De website werd verder verbeterd, en vier nieuwsbrieven en een kerstwens werden per e-mail
gestuurd naar (potentiële) donateurs.
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