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Redactioneel 

Nadat het museum eind januari de deur weer mocht openen voor bezoekers en 

de vrijwilligers hun werkzaamheden weer konden oppakten is er veel gebeurd. 

In deze Nieuwsbrief praten we u bij over alle ontwikkelingen in de afgelopen 

drie maanden en kijken we vooral vooruit naar de komende periode. Want er 

staat veel op stapel bij Baduhenna! 

• Daarom zijn we ook naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor 

bestuurstaken maar ook voor allerlei praktische klussen op gebied van 

documentatie, ICT, gastheer/ gastvrouw, begeleiding bij jeugdactiviteiten. 

• Kijk eens rond in je familie- en vriendenkring. Wie wil een paar uurtjes in de 

week met een leuk team meewerken? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Een interessant lees / kijkboek €15.- te koop in het museum - pin mogelijk. 



 
 

 

Van de penningmeester 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar; door COVID-19 waren er nauwelijks 

activiteiten; de deur bleef gesloten voor onze wekelijkse bezoekers; achter de 

schermen werd echter hard gewerkt met als resultaat een prachtig lees/ 

kijkboek "Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische opgravingen in 

Heiloo" dat eind oktober - weliswaar op een bescheiden manier - gepresenteerd 

kon worden. De reacties waren overwegend positief, de verkoop verliep naar 

wens. Financieel sloten we 2021 positief af; een volledig financieel overzicht 

vindt u op onze website (/www.baduhenna.nl/jaarverslag). 

Dit jaar start weer positief met inkomsten uit o.a. schoolbezoeken). 

De jaarlijkse donaties blijven wat achter; tot nu toe ontvingen we nog maar 42 

donaties op onze rekening NL 84 RABO 0358 782 28. Wellicht heeft u nog niet 

gedoneerd? ........................ 

 

Terugblik  

- NL Doet: Met hulp van vrijwilligers van Arcadis en van De Buitenkans is op 11 

maart hard gewerkt om een stuk grasland in de boomgaard af te plaggen en zo 

een  graafveldje te maken. Dit veld gaat Baduhenna gebruiken om de jeugd zelf 

- ook praktisch - te laten beleven hoe een archeoloog werkt. 

 

 

- Enkele jaren geleden zijn we gestart met de cursus Sieraden maken van 

archeologisch materiaal. Door corona heeft ook deze activiteit stil gelegen. We 

kregen een vraag van het Wijkcentrum De Mare in Alkmaar om deze cursus op 



locatie te verzorgen. Op 11 maart heeft een zevental vrouwen onder de 

bezielende leiding van Willy, Mirjam en Hannie deze cursus gevolgd met mooi 

resultaat. 

 

- Bezoek groepen. 

De afgelopen 2 jaar was het erg stil in ons museum; COVID-19 maakte een 

eind aan bijna alle activiteiten, ook het bezoek van de schoolklassen. 

Op donderdag 3 maart brak de zon door: groep 5/6 van basisschool Elckerlyc 

uit Heiloo kwam op bezoek. Ze maakten kennis met ons museum, met het werk 

van de archeoloog, luisterden naar het verhaal van de Slag in het woud van 

Baduhenna, sneden groente met een vuursteen/ oesterschelp, maalden graan 

met de maalsteen en maakten vuur met de vuurboog. Het was een groot 

succes, getuige de foto van de grote pan soep, gemaakt van de eigenhandig 

gesneden groente. 

 

 

Eén van onze “oudste klanten” – Jan van Rijckenborghschool uit Heiloo – 

stond op 27 maart voor de deur. De afronding van het project "De prehistorie" 

was traditiegetrouw een bezoek aan ons museum. 

Op donderdag 31 maart bezochten een 25 tal deelnemers aan de taallessen 

van Heiloo voor Elkaar ons museum in het kader van de taalvorming. Het was 



een uitdaging om ons verhaal aan onze nieuwe medelanders te vertellen, 

gezien de reacties zijn we daar zeker in geslaagd. 

Op 7 april kregen we bezoek van 2 groepen 5 van basisschool Reflector uit 

Heerhugowaard, die ook hun jaarlijks uitstapje weer organiseerden in het kader 

van de geschiedenislessen. 

“Open je wereld”, dat was het thema van de Nationale Museumweek van 4 t/m 

10 april. De Musea in het Museumkwartier waren op zaterdag 9 april van 11.00 

- 16.00 uur geopend. Niet alleen museumbezoekers maar ook toekomstige 

vrijwilligers werden via diverse media uitgenodigd om die dag “De wereld onder 

je voeten” te ontdekken. In het museum vertelden vrijwilligers waarom zij 

fluitend meedraaien in een enthousiast team en dat zij graag nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen. Diverse mensen lieten zich informeren over onze activiteiten en 

wie weet …...... 

Verschillende bezoekers lieten enthousiaste reacties achter in ons gastenboek. 

 

 

Landgoedlessen 

Eén dezer dagen start een project voor de Heilooër basisscholen rond het 

Landgoed Willibrordus georganiseerd door De Verhalenkamer, De Buitenkans 

en Archeologisch museum Baduhenna. Het project is bestemd voor de groepen 

6 t/m 8. De Verhalenkamer vertelt het verhaal van de psychiatrische instelling 

St. Willibrord; De Buitenkans laat de kinderen kennismaken met de natuur op 

De Oase van Rust en Baduhenna zet de kinderen als “archeoloog” aan het 

werk op het nieuwe graafveld. 

In juni en september is er een aangepaste versie van dit project voor groep 4 

en 5. 



 

 

 

 

 

Komende periode  

Onderstaand een aankondiging van veel activiteiten. De verdere invulling en de 

tijden worden bekend gemaakt op onze website. 

- In het Hemelvaartweekend op 26-27-28 mei gaat het festival Willibrordus 

Draait Door weer helemaal los op het Landgoed Willibrordus. 

Op 26 mei kunt u op de Uit & Zo markt kennis maken met de organisaties op 

gebied van kunst, cultuur en sport. De musea van het Museumkwartier staan 

ook op de markt en de musea zijn die dag geopend. 

Op 28 mei wordt een Landgoeddag gehouden, alle activiteiten van het 

Landgoed presenteren zich en ook dan is het museum geopend. 

- De Nationale Archeologiedagen zijn op 17-18-19 juni. Daar gaan we bij 

Baduhenna weer een mooi programma voor maken onder het motto; ”Ontdek 

de sporen van 100 jaar archeologie in Heiloo” met archeologische wandelingen 

en voor de jeugd schatgraven! 

 

Wat is dit? 

Enkele weken geleden kregen we dit voorwerp aangeboden met de vraag: 

“Weten jullie wat dit is???” Links en rechts hebben we de vraag doorgespeeld, 

maar tot nu toe geen antwoord gekregen. 



• Misschien kunt u ons helpen? 

 

 

 

Samenwerking 

- Museumkwartier; De vier musea trekken samen op om meer vrijwilligers te 

werven  voor alle activiteiten op het Landgoed. Er is veel te doen en het talent 

van vrijwilligers is onmisbaar.         

- Oer IJ icoon; Het vierkant van de gesloopte boerderij aan de Lagelaan dat 

het uitgangspunt vormde voor het Oer IJ icoon heeft de stormen niet doorstaan. 

De werkgroep zal zich nu gaan buigen over een nieuw plan. 

 

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 

Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna 

 

http://www.baduhenna.nl/ 

 

 

 

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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