Jaarverslag Stichting Beheer Kasteel Teylingen 2018

2018 was het jaar waarin de Donjon van kasteel Teylingen het hele jaar
rondom in de steigers stond.
Vanaf eind augustus kwam er schot in de zaak en werd de steiger binnen in de
woontoren afgebroken.
Ongeveer midden november was een kwart van het voegwerk aan de
buitenkant klaar en konden de de steigers omgezet voor het volgende
gedeelte.

Net als in 2017 waren we dit jaar geopend op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00.
Ook hebben we de winterstop van 1november tot 1 maart aangehouden.
De ervaring leert dat er in de winterperiode weinig bezoekers komen,
waardoor opening in die periode voor ons niet haalbaar is.
Op afspraak was het wel mogelijk om de ruïne te bezoeken.
Verder was er dit jaar 1 huwelijksvoltrekking, kwamen er
22 scholen voor de erfgoedspoor lessen en werden er
diverse rondleidingen geboekt.
Ook werd het terrein soms gehuurd voor een gezellig
samen zijn van een familie of een team van een
organisatie of bedrijf zoals onder andere de politie
Hollands midden.
De buiten schoolse opvang kwam in de schoolvakantie
ook langs voor een rondleiding.
Zij hebben hierbij ook gebruik gemaakt van onze
middeleeuwse spellen.

Op 20 en 21 mei 2018 organiseerde we voor de 5e keer Beleef Teylingen Handel en Ambacht.
Net als de vorige keer valt dit evenement samen met Pinksteren en de landelijke Kastelendag.
Aansluitend op het thema van dit jaar, Verborgen verhalen verteld, hadden we meerdere
verhalenvertellers uitgenodigd.

De deelnemers van de Teylingenloop kwamen op 10 juni weer hard voorbij gelopen.
Een aantal van onze vrijwilligers was in middeleeuwse kleding aanwezig om ze aan te moedigen.
Dit jaar deden er voor de tweede keer wandelaars mee met de Teylingenloop.
De wandelaars konden ook dit jaar de burcht bezoeken voor een gereduceerde prijs.

Op 16 juni waren een aantal vrijwilligers van Kasteel
Teylingen te vinden op het vrijetijds- festival in Sassenheim.
Er werd van alles over het kasteel verteld en er konden
middeleeuwse spelletjes gespeeld worden.

Half juli mochten we een nieuwe vrijwilligster verwelkomen voor de groentetuin.

Zaterdag 8 september was het weer open monumentendag.
Stichting Oud Sassenheim heeft een programma samengesteld dat
vanwege het thema zich grotendeels afspeelt rondom de Ruïne van
Teylingen.
De middeleeuwse spelletjes waren erg in trek.

Op 10 september werd besloten een bestuurswijziging door te voeren.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Dhr. G. Rutgrink als voorzitter
Mvr. M. van Kempen als penningmeester
Mvr. P. van Haastregt als secretaris.
Helaas kon als gevolg van deze bestuurswijziging de Vikingmarkt niet door gaan.

Terug van weggeweest…..
De boogschietvereniging “Dutch Warbow Society” (DWS) is een
oude bekende van ons.
Vanaf oktober zijn zij weer bijna elke zondag van de partij om te
schieten, hoofdzakelijk met de Engelse longbow.

Dit jaar zijn we begonnen met “Klussen & Kletsen”.
Om de drie maanden komen de vrijwilligers bij elkaar om bij te praten en om de nodige
klusjes in en om de burcht uit te voeren.

Op 28 november was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de gemeente betreffende de toekomst van de
ruïne.
In 2015 is de gemeente begonnen met een participatieronde, in april/mei 2019 verwachten zij met een besluit te
komen.

Vol goede moed gaan we op naar een mooi nieuw jaar waarin er meer duidelijkheid te verwachten is over de
toekomst van de ruïne.

