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1
Bestuur
In het bestuur hebben zich in 2017 geen personele wijzigingen voorgedaan. Wel is er een schema
gemaakt waarin de taakverdeling is weergegeven en is voor elke taak een tweetal bestuursleden
aangewezen. De eerste is inhoudelijk verantwoordelijk, de tweede sparringpartner/vervanger.
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld als aanvulling op de statuten.
2
Contacten
In 2017 is bij een overleg bij het Provinciaal Depot het contact tussen onze stichting en de beheerders
verstevigd.
De Oer-IJ werkgroep is dit jaar éénmalig bijeen gekomen in het gebouw van de werkgroep OudCastricum.
Er is een bijeenkomst in Den Haag bijgewoond ter voorbereiding op de Nationale Archeologiedagen in
oktober, die met name gericht was op de wijze van rondleiden in musea.
Er is heel regelmatig contact onderhouden met de professionele archeologiebedrijven over de
opgravingen in Heiloo, met Silke Lange en met de gemeente Heiloo (contactpersoon: Anita van
Breugel).
Met de gemeente en de Vereniging Oud Heiloo wordt overleg gepleegd over de vernieuwing (en
mogelijke uitbreiding) van de paaltjes die behoren bij het netwerk ‘Magisch Heiloo’ en andere locaties.
Met de gemeentelijke museumcommissie, die nu in de monumentencommissie in BUCH-gemeenten
is opgegaan, is geen contact geweest. Wel heeft de verantwoordelijke wethouder in Heiloo ons ter
gelegenheid van de Open Monumentendagen met een bezoek vereerd.
Externe contacten zijn er met de AWN-afdeling 9.
3 Financiën
Baduhenna heeft op dit moment 84 donateurs en naast meerdere nieuwe donateurs was er slechts
een enkele uitschrijving in 2017.
Ook dit jaar werd een bedrag van € 250,- van Keer op Keer ontvangen. Er zijn dit jaar verder geen
ondersteunende fondsen aangevraagd. Wel heeft de gemeente Heiloo een deel van de onkosten van
Monumentendag 2017 vergoed en datzelfde heeft de AWN gedaan voor de onkosten van de Nationale
Archeologiedagen 2017.
Voorts was er een grote financiële tegenvaller door een noodzakelijke reparatie aan de traplift. Deze
lift is hard nodig om het museum ook voor minder validen bereikbaar te laten zijn.
4 Public Relations
De digitale nieuwsbrief is in het afgelopen jaar weer zoals gepland vier keer verschenen.
In de kranten wordt het museum wekelijks genoemd als een mogelijkheid om zaterdag te bezoeken.
Baduhenna was vertegenwoordigd op Uit&Zo-markt in september.
De kring die met onze Facebookpagina wordt bereikt is beperkt, maar breidt zich uit.

Voorts is de website bijgehouden en op kleine schaal verbeterd.
Voor lopende activiteiten is weer nieuw foldermateriaal ontwikkeld en zijn een nieuwe vlag, een
spandoek en vlaggenlijn aangeschaft.
5 Werkgroepen
De werkgroep restauratie heeft enkele schotels, een baardmankruik en een flink aantal tegels onder
handen genomen. Nog niet voor alle gerestaureerde voorwerpen is een goede plek gevonden in de
museumruimte. Voorts is in de eerste helft van het jaar vooral gewerkt aan de replica van een boerderij
uit de IJzertijd.
De werkgroep museum had, afgezien van enkele specifieke acties, weinig mogelijkheid om aandacht
te schenken aan de basiscollectie. In de vitrines moeten enkele voorwerpen hoognodig van een
informatiebordje worden voorzien en is toelichting nodig bij andere voorwerpen. In het eerste halfjaar
is veel energie gestoken in het inrichten van de vitrine voor de replica van de boerderij uit de IJzertijd
en de bijbehorende informatiepanelen. Zij nemen de ruimte in van de geografische kaarten die tijdelijk
in het depot zijn opgeborgen. De muntenvitrine is verplaatst naar het depot en zal later vervangen
worden.
De informatie over de ontwikkeling van het strandwallenlandschap is in een map samengebracht en
geactualiseerd met kaarten van de hand van Peter Lassooy en korte verklarende teksten. Ook voor
informatie over de opgravingen in Zuiderloo is een paneel vervaardigd. De informatie over de
palencirkels is enigszins aangepast. In de hal komt de informatie over het veldwerk in Zuiderloo op
nieuwe informatiepanelen.
Het opvangen van de gevolgen van de waterschade in de museumruimte heeft de nodige aandacht
gevraagd. Er is door het bestuur besloten om nog geen opdracht te geven tot het aanbrengen van
enkele stopcontacten in de museumruimte.
De opening van de museumruimte zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers die de
bezoekers ontvangen en rondleiden. In de loop van het jaar is de groep ervaren rondleiders flink
uitgebreid.
Dit jaar was een goed jaar voor werkgroep veldwerk en anderen die zich vrijwillig willen inzetten bij
opgravingen! Er werd – met name in Zuiderloo – veelvuldig een beroep op ons gedaan. Lieten we de
organisatie daarvan in het begin van het jaar nog over aan de werkgroep Castricum, in de tweede helft
heeft Baduhenna de organisatie zelf op zich genomen. En dat is prima verlopen! De banden met de
professionele archeologen zijn door de samenwerking nader aangehaald.
Er werden diverse opgravingen uitgevoerd in Zuiderloo, zowel door Archol als door Hollandia en
gedurende het gehele jaar. Er zijn bijzondere vondsten gedaan naast de ‘gewone’ sporen, scherven en
botmateriaal. In het westelijk deel werd een grafheuvel blootgelegd, de vierde inmiddels in Heiloo. Er
zijn veel sporen gevonden van akkerbouw (krassen van een eergetouw, moesbedden) en veeteelt
(koeiensporen in het veen). Er is een beperkt aantal sporen van vroegere bewoning gevonden. De
bronzen hielbijl was een topstuk, maar ook de hamerbijl en de bijl van hertshoorn mochten er zijn.
Wat betreft waterputten vielen de tonputten op.
Door de opgravingen hebben we het landschap nog beter leren kennen. De afwisseling van veenlagen
met een zanddek (overstuiving) of een akkerlaag (menselijk handelen) geeft een beeld hoe het
landschap eruit gezien moet hebben. En of bewoning mogelijk is geweest in droge en natte perioden.
In het midden van het jaar is er in samenwerking met Silke Lange een publieksopgraving bij Nieuw
Varne georganiseerd. Er was goede belangstelling voor en Beat FM heeft opnamen gemaakt.
Begin november zijn in samenwerking met Archol en Silke twee publieksdagen gehouden in Zuiderloo
met een informatiestand en rondleidingen in het opgravingsgebied.
Er kwamen ruim 400 belangstellenden een kijkje nemen.
In het najaar is verder meegeholpen bij een opgraving in Limmen (RAAP) en op de hoek van de
Kennemerstraatweg en de Zevenhuizerlaan (Hollandia). Op beide plaatsen is een tonput uitgegraven
en geborgd.

De jeugdclub is tweemaal bij elkaar gekomen: de eerste keer in het museum voor een ambachtelijk
tegelontwerp, de tweede keer bij de boerderij op Ter Coulster om afgegraven grond te onderzoeken.
De werkgroep educatie heeft het bezoek van drie schoolklassen van basisscholen uit Heiloo aan ons
museum begeleid. De leerlingen (en leerkrachten) waren zeer enthousiast.
Vijf groepen van volwassenen hebben ons museum een bezoek gebracht.
De werkgroep database heeft dit jaar wel aan de beeldbank gewerkt, maar is helaas nog weinig
opgeschoten.
De werkgroep voor het gastenprogramma heeft tijdens de Uit&Zo-markt in de ontmoetingsruimte van
de Willibrordkerk een lezing georganiseerd met de titel ‘natte voeten – droge voeten’. Deze lezing
vond tweemaal plaats en werd afgewisseld met de Vereniging Oud Heiloo. Tijdens de Nationale
Archeologiedagen is in het museum een lezing gehouden over de herkomst van plaatsnamen en de
namen van straten door Joop Stolp. In verband met de beperkte ruimte was er voor voorinschrijving
gekozen. Het verwachte aantal belangstellenden werd niet overschreden.
6 Museum (bezoek)
De inwoners van Heiloo weten ons te vinden, vooral wanneer zij een bezoek brengen aan een activiteit
op het Willibrordusterrein. Zij kunnen online lezen wanneer wij geopend zijn.
Passanten die om andere redenen in de buurt zijn vanwege activiteiten op het Willibrordusterrein
kunnen worden uitgenodigd voor een bezoekje aan het museum. Ook mensen die op zoek zijn naar
andere activiteiten (Verhalenkamer/ GGZ museum, Toverlantaarnmuseum) lopen zoekend bij ons
binnen.
Het museum was naast de wekelijkse openstelling geopend bij de Voorjaarsmarkt, de Wandelvierdaagse, de Kunstparade, Culinair Heiloo, de open monumentendagen in september, het festival
‘Willibrordus draait door’ op het GGZ-terrein, de Open dagen in Zuiderloo en bij de lezing van Joop
Stolp. Dit alles leverde ons museum in totaal ruim 1600 bezoekers op!
7 Resultaten
Geen enkele sponsor heeft zich bij ons gemeld, er is ook niet gericht geworven.
We zien een toename van vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van Baduhenna nader vorm
en inhoud te geven. Naast het bestuur zijn negen vrijwilligers op reguliere basis actief, er zijn contacten
met meer gegadigden.
Ook in 2017 hebben verschillende mensen ons voorwerpen aangeboden, als gift of in bruikleen.
Heiloo, februari 2018
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