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Redactioneel
De maanden april, mei en juni stonden bol van de activiteiten en zijn
omgevlogen. We hebben het gevoel dat we de dip in de activiteiten
door de corona periode dubbel en dwars hebben ingehaald.
Diverse groepen bezochten het museum en zijn altijd weer verrast
om te ontdekken hoeveel moois we in huis hebben. Familie- en
vriendengroepen, scholen en de groep “Heiloo voor Elkaar” kregen
een programma op maat of volgden een workshop sieraden maken
en schreven enthousiaste reacties in het gastenboek. Ook de “losse”
bezoekers, soms van ver buiten Heiloo, wisten de weg naar het
museum te vinden.

Terugblik
- Landgoedlessen
Afgelopen 3 maanden hebben op ons graafveldje op het Landgoed
Willibrordus ruim 900 kinderen (35 groepen) kennis gemaakt met de
archeologie door in tweetallen 1 m2 te onderzoeken. Dit alles in het
kader van de Landgoedlessen die Baduhenna samen met de
Verhalenkamer en de Buitenkans heeft aangeboden aan de
basisscholen in Heiloo. De vrijwilligers van Baduhenna hebben
genoten van het plezier en enthousiasme waarmee de kinderen aan
het werk gingen.

In september volgen nog enkele groepen die nog niet aan de beurt
zijn geweest.
- Nationale museumweek
“Open je wereld”, was het thema van de Nationale Museumweek
van 4 t/m 10 april. Op zaterdag 9 april vertelden onze enthousiaste
vrijwilligers over hun passie om in het museum te werken en
konden de bezoekers “achter de schermen” kijken en zo kennis
maken met het vrijwilligerswerk. 29 Bezoekers gingen vol verhalen
en met een informatiepakketje naar huis.

- WillibrordusDraaitDoor en Uit& Zo
Een druk Hemelvaartweekend met het festival
WillibrordusDraaitDoor en de Uit & Zo markt op het Landgoed
Willibrordus. Samen met de andere musea van het Museumkwartier
presenteerde Baduhenna zich op de markt.
- De Nationale Archeologiedagen.
Deze dagen op 17, 18 en 19 juni waren bij Baduhenna weer een
succes.
Op vrijdag en zaterdag werd samen met de Historische Vereniging
Heiloo gewandeld door de nieuwe woonwijk Zuiderloo waarbij de
gids vertelde over de historie van het gebied en de vele
archeologische vondsten die hier gedaan zijn. Enkele deelnemers
zijn toekomstige bewoners van de wijk, zij vonden dit een mooie
manier om kennis te maken. Maar “oude” inwoners van het dorp
wandelden ook mee en waren telkens weer verbaasd over alle
informatie die verteld en de foto’s die getoond werden. Een
veelgehoorde reactie; “ik loop hier toch al jaren langs, maar dit heb

ik nooit gezien en geweten”. Veel wandelaars liepen mee terug naar
het museum voor een koele drank op deze warme dagen, om na te
praten en bezochten de tentoonstelling “100 jaar archeologische
opgravingen in Heiloo”. Totaal 28 mensen liepen mee met de
wandelingen en de tentoonstelling in het museum trok dit weekend
45 bezoekers uit de hele regio.

Op het opgravingsveld dat Baduhenna heeft aangelegd op het
Landgoed Willibrordus konden kinderen zaterdagmiddag aan de slag
om kennis te maken met het werk van de archeoloog. Graven naar
schatten, maar ook uitzoeken wat de vondst is, opmeten en
beschrijven. Tussendoor gunden de kinderen zich haast geen tijd
voor de limonade en koek. Met een zakje prachtige vondsten en het
“archeologen diploma” stonden ze aan het einde van de middag te
stralen. En niet alleen de kinderen, maar ook de begeleiders gingen
op de knieën en met zand onder de nagels naar huis. Er kwamen 7
kinderen en 5 begeleiders naar het graafveld en het museum.

Komende periode
De maanden juli en augustus beloven wat rustiger te worden,
tenzij….. je weet maar nooit. Groepen die kamperen op het terrein
van de scouting weten de weg naar het museum te vinden en
wellicht volgen er meer.
In ieder geval treffen we volop voorbereidingen voor de Open
Monumenten Dagen die op 10 en 11 september plaatsvinden. Het

thema van deze dagen is: “Duurzaamheid”. Met de partners in het
Museumkwartier en het voorbereidend comité van de regio wordt
hiervoor een mooi programma ontwikkeld voor het Landgoed
Willibrordus. Het museum zal deze zaterdag en zondag geopend zijn
van 11.00-16.00 uur. Eind augustus berichten we er meer over en
kunt er over lezen op de website.

Veldwerk
Een rustige periode, weinig activiteiten in samenwerking met de
archeologische bureaus. Maar wel een onverwachte vondst in
Heiloo. Na melding van een schervenvondst werd een
noodopgraving verricht. Veel scherfmateriaal werd gevonden en
onderzoek volgt. In een volgend bericht hopen we u meer te
vertellen!

Bijzondere vondsten
Dat museum Baduhenna een bijzondere collectie heeft merken we
omdat er steeds meer belangstelling voor onze objecten komt.
- Een student van de Universiteit van Zurich deed onderzoek naar de
bronzen sikkel uit het Middellandse Zee gebied.
- Een vondst tijdens een vakantie in Engeland van de fam. Meerman
blijkt een versteend bot van een landzoogdier te zijn uit het
Pleistoceen!
- Van de walvisribben die gevonden zijn in de Bergermeer staat nu
vast dat die van een potvis zijn.

- Dachten we van de andere walvisribben toch altijd dat ze uit de
Boekelermeer kwamen maar de vinder vertelde ons dat ze uit de
Sammerpolder komen.
- Archeogroep Velsen konden we op weg helpen met vragen over
waterputten met pottenstapels.
Stem op het Museumkwartier
In september kan ieder particulier lid van de Rabobank een stem
uitbrengen op haar of zijn favoriete club. Dat kan een toneelgroep
zijn, een favoriete sportclub of een goed doel. Maar wist je dat je
ook op de musea in het Museumkwartier Heiloo kan stemmen?
Voor elke stem doneert de Rabobank een bedrag ter ondersteuning
dat de musea gebruiken voor heel veel activiteiten. Elke extra stem
is goed voor het bereiken van de jeugd en goed voor de samenleving
op het landgoed!
Ben je lid van Rabobank Alkmaar e.o.? Reserveer dan alvast jouw
stem voor het Archeologisch Museum Baduhenna, het
Toverlantaarn Museum of De Verhalenkamer.
Ga voor meer info naar:
https://www.rabobank.nl/leden/club
support/cluboverzicht/clubdetail?id=317858
In onze volgende Nieuwsbrief
vertellen we er meer over. Hou het
goed in de gaten. Alvast bedankt.

Vrijwilligersvacatures
Het bestuur en de vrijwilligers werken samen om het museum zo
goed mogelijk te presenteren, nieuwe dingen te ontwikkelen en
groepen te ontvangen. Maar zo langzamerhand wordt het erg veel,
we zijn zo enthousiast, hebben veel ideeën en willen niet graag
“nee” verkopen. Daarom zoeken wij vrijwilligers voor enkele of

meerdere uren per week, voor veel verschillende klussen. Bij
Baduhenna geven we je de ruimte en de begeleiding om alles te
leren, dus schroom niet en kom helpen.
Zoek jij met ons mee? Ken jij iemand die;
• - een bestuursfunctie wil invullen, penningmeester of
algemeen bestuurslid
• kennis en vaardigheden heeft op het gebied van ICT
• het leuk vindt om de documentatie te ordenen
• wil helpen met het scannen van documenten
• begeleiding wil geven bij de jeugdactiviteiten en bij bezoek
van schoolklassen
• wil rondleiden in het museum
• gastheer/ gastvrouw is in het museum wil zijn
Interesse? Laat het ons weten via info@baduhenna.nl
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