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Van de voorzitter 

In januari blikken we terug op een boeiend en bewogen 2022 met zijn vele crises. Het zijn geen 

gemakkelijke tijden waarin we leven en wat is het dan fijn dat we bij Baduhenna met elkaar iets 

moois kunnen neerzetten. Dat we met elkaar de schouders eronder zetten en steun bij elkaar 

vinden en zoeken naar oplossingen.  

Dat was zeker nodig voor het verzorgen van de ‘Landgoedlessen’ waarbij de schoolkinderen in 

groepsverband het Landgoed Willibrordus bezochten. Daarbij mochten ze op ons nieuw 

ingerichte graafveld zelf ervaren hoe het is om met een troffeltje in de hand te speuren naar 

archeologische schatten in de bodem. Wat een enthousiasme bracht dat teweeg: bij de 

honderden kinderen, de leerkrachten en begeleidende ouders, wethouder Rob Opdam en vele 

anderen die even kwamen buurten! Ook onze vrijwilligers vonden het heerlijk om de kinderen te 

begeleiden bij het graafwerk en te duiden wat er opgegraven werd. En een belangrijke factor: 

het weer werkte mee! 

Het vergde veel van de inzet van onze vrijwilligers, andere werkzaamheden moesten even op 

een lager pitje gezet worden. Na de zomer hadden we daar weer meer tijd voor. En het aantal 

vrijwilligers is uitgebreid. Het is heel fijn dat we Ann Marie, Noura, Tijn, Joke en Sam konden 

verwelkomen. Daarentegen hebben we afscheid genomen van onze restaurateur Willem 

Peereboom. Hij heeft vanwege zijn leeftijd besloten om wat meer rust in zijn leven te brengen. 

Bedankt voor alles wat je voor Baduhenna hebt gedaan Willem! 

Samen hebben we het afgelopen jaar een flink aantal activiteiten ondernomen, u leest hierover 

in deze nieuwsbrief. Activiteiten brengen kosten met zich mee. Het geld daarvoor ontvangen we 

van onze donateurs en afgelopen jaar ook via bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds en de 

RaboClubSupport actie. Hartelijk dank daarvoor! 

Het jaar werd op feestelijk wijze afgesloten met een vrijwilligerslunch in het museum. Heerlijke soep 

en broodjes, mooi gedekte tafels, sfeerverlichting, een voordracht en muziek maakten het plaatje 

compleet. 



 

We staan aan de start van ons jubileumjaar. In februari is het 25 jaar geleden dat vijf enthousiaste 

amateur archeologen naar de notaris stapten en de oprichtingsakte van de “Stichting Regionale 

Archeologie Baduhenna” ondertekenden. Een bijzondere gebeurtenis waar we met trots op terug 

kunnen kijken.  

We gaan er een mooi jaar van maken vol activiteiten waar we onze lezers van harte bij 

uitnodigen. 

Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2023! 

Fons Morsch 

 

Terugblik op de activiteiten van afgelopen periode 

Wandelingen 

Archeologie niet alleen in het museum aan publiek laten zien maar levend maken. Bewoners 

kennis laten maken met de cultuur historie in hun buurt. Dat is het doel van de archeologische 

wandelingen die Baduhenna samen met de Historische Vereniging Heiloo ontwikkelt en 

organiseert.  

De wandeling door Zuiderloo is een bijzondere tocht door deze nieuwe nog groeiende wijk. De 

combinatie van archeologische weetjes die nog zijn terug te vinden in de nieuwbouw van de wijk 

maakt dat de wandelaars aangeven voortaan “met andere ogen” door de wijk te lopen. 

Nieuw ontwikkeld is een wandeling door Ypestein, de wijk die zoveel verschillende karakters heeft 

en de oude Oosterzijweg als prachtig erfgoed heeft. We kregen bij de try-outs van deze 

wandeling enthousiaste reacties van huidige en toekomstige buurtbewoners.  

 

Landgoedlessen 

De Landgoedlessen voor de kinderen van de basisscholen zijn in het najaar niet weer opgestart 

maar zullen in het voorjaar 2023 vervolgd worden. Het plan is om er een jaarlijkse gebeurtenis van 

te maken zodat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd minstens een keer kennis gemaakt 

hebben met het landgoed en de archeologie. Voor de vele vrijwilligers is deze activiteit 

afgesloten met een lunch in de Trog.  

Het archeologische graafveld dat voor deze activiteit is aangelegd is een succes en wordt ook 

tijdens andere evenementen ingezet om archeologen in de dop enthousiast te maken.  

Dankzij een bijdrage van €530,- uit de RaboClubSupport actie is voor deze activiteit een 

metaaldetector aangeschaft om het graven voor de jeugd nog spannender te maken. Dank 

aan alle stemmers die hieraan bijgedragen hebben. 

 



Museum 

In het museum zijn verbeteringen aangebracht bij de entree. Er is een traphekje geplaatst en de 

toegangstrap is voorzien van een extra leuning en betere verlichting. 

 

Er is een grote stap gemaakt in het digitaliseren van het museum. Mooie presentatie schermen zijn 

geplaatst om bij de vaste en tijdelijke tentoonstellingen filmpjes te kunnen tonen. Enkele vitrines 

worden voorzien van QR codes zodat via die weg ook meer achtergrondinformatie gelezen kan 

worden via de eigen telefoon of via de tablets die beschikbaar zijn.  

Voor deze vernieuwingen werd een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds gekregen.  

 

Alle papieren documentatie van de opgravingen in Heiloo is uitgezocht en er is een start 

gemaakt met het digitaliseren hiervan. Daarvoor is een scanner aangeschaft en Sam is de 

nieuwe vrijwilliger die ons hierbij helpt. 

 

De laatste hand is gelegd aan de nieuwe expositie ruimte voor de “Waterputten van Heiloo”. 

Onvoorstelbaar hoe een kale ruimte omgetoverd is tot een tableau vivante.  

Er wordt een natuurgetrouw beeld gegeven van de vele varianten aan waterputten die bij 

archeologische opgravingen gevonden zijn. 

Op 21 januari wordt de expositie geopend. Kom gerust kijken. 

 

 
    

Veldwerk 

Aan de Krommelaan 2 is een van de laatste percelen onderzocht. Ingeklemd tussen de al volop 

oprukkende nieuwbouw speurden de archeologen naar sporen en vondsten en mochten de 

vrijwilligers van Baduhenna meewerken. De sporen van akkerlagen die gevonden werden sloten 

mooi aan bij de eerdere vondsten in de aanpalende percelen.  

Voor de toekomstige bebouwing aan de Ambachtsweg 78 werd bureauonderzoek gedaan en 

werd de documentatie van Baduhenna geraadpleegd.  

 

Lezing “Het conserveren van archeologische voorwerpen” 

 

 
 

Het conserveren van archeologische voorwerpen is meer dan het veiligstellen voor de toekomst. 

Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van Karin Abelskamp van conserveringsatelier Vesta. 

Karin nam ons mee in haar speurtocht naar de achtergronden van een object voordat het 

conserveren, reconstrueren of restaureren begint. Via het conserveren van de voetafdruk die in 



Zuiderloo is gevonden, naar een rinkelbel die als speelgoed en bijtring voor de kinderen van de 

gegoede luiden diende, kwamen we terecht bij een hanger van de “Orde van het Gulden Vlies”. 

En daar bleek “’t is niet al goud wat er blinkt”, ook archeologische objecten kunnen je reinste 

namaak zijn.  

We hadden een prachtige najaarslezing, de dertig toehoorder, die storm en regen trotseerden, 

luisterden ademloos naar het enthousiaste en verrassende verhaal van Karin. 

 

 
 

 
Contacten 

Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Heiloo bracht een bezoek aan het 

historisch- en het archeologisch museum en nam ruim de tijd om van gedachten te wisselen over 

de wensen en behoefte aan ondersteuning vanuit de musea. 

Met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) zijn regelmatig contacten en dit heeft ertoe geleid dat er 

weer nieuw vrijwilligers bij Baduhenna actief zijn geworden. Ook de contacten met GGZ NHN 

geven mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. En sommige vrijwilligers komen op eigen initiatief 

binnen lopen. We heten Noura, Ann Marie, Joke, Tijn en Sam van harte welkom en hopen dat ze 

hun draai bij ons vinden.  

Het jaarverslag 2022 en het financieel overzicht 2022 staan vanaf 1 februari voor u klaar op de 

website (www.baduhenna.nl 

 

Vooruitblik januari-maart 

Het Jubileumjaar gaat van start met de opening van de expositie “Waterputten van Heiloo”. Op 

zaterdag 21 januari bent u ‘s middags van harte welkom om de expositie te bekijken.  

 
In februari 1998 werd de oprichtingsakte van de Stichting getekend bij de notaris. 

Dat vieren we op zondagmiddag 19 februari met een bijeenkomst, die in het teken staat van 

elkaar ontmoeten en de verhalen van vroeger en nu levendig houden. 

http://www.baduhenna.nl/


 

 Een soort reünie dus voor al die enthousiaste vrijwilligers en donateurs van de afgelopen 25 jaar. 

Schrijf het alvast in de agenda, nader bericht volgt.  

 

Er staat voor maart weer een mooie lezing op de planning en er worden themagerichte exposities 

voorbereid, zodat we de bezoekers het hele jaar door kunnen verrassen met kenmerkende 

archeologische vondsten in Heiloo.  

U leest er komende tijd meer over in de speciale aankondigingen op de website en we nodigen u 

van harte uit om het museum te bezoeken.  

 

Na de sluiting tijdens de kerstperiode is het museum vanaf 4 januari weer te bezoeken op de 

woensdagen van 10.00-12.00 uur en op de zaterdagen van 14.00-17.00 uur. 

Wilt u ons in het nieuwe jaar steunen? Meld u dan aan als donateur. Kijk op www.baduhenna.nl 

 

http://www.baduhenna.nl/

