Jaarverslag Stichting Beheer Kasteel Teylingen 2019
De activiteiten rond kasteel Teylingen begonnen dit jaar al op 6 januari.
Leden van de Dutch Warbow Society en leden van de scoutinggroep Arcus Belli
organiseerden een “nieuwjaarsverschieting”
Op 2 & 3 maart 2019 werd het seizoen, met de hulp van onze vrijwilligers, feestelijk
geopend. Wethouder Arno van Kempen hielp hier aan mee door het hijsen van de vlag.
Ongewijzigde openingstijden:
1 maart tot 1 november zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00
Ook was het mogelijk om op afspraak de ruïne te bezoeken.
Vanaf 23 maart was de Donjon weer toegankelijk voor publiek!
In de loop van het seizoen werd de steiger verder afgebroken.
Vanaf 23 juli waren de werkzaamheden afgerond en was Kasteel Teylingen is weer volop
te bezichtigen.
Er waren dit jaar geen huwelijksvoltrekkingen. We verwachten dat er komend jaar wel weer huwelijksvoltrekkingen
zullen zijn nu de werkzaamheden afgerond zijn en de steigers allemaal weg zijn.
Wel kwamen er twee bruidsparen langs om trouwfoto’s te laten maken bij Kasteel Teylingen.
De campagnebus van het CDA Zuid-Holland kwam zaterdag 9
maart langs bij de Ruïne van Teylingen om de inspanningen van
Stichting Beheer Kasteel Teylingen een hart onder de riem te
steken.
Een speurhondencentrum heeft van de burcht en voorburcht
gebruik gemaakt voor een training.

De handboogschietvereniging Attila heeft, na een paar jaar afwezig geweest te zijn,
weer gebruik gemaakt van het weiland naast de ruïne om lange afstanden te
schieten.
In september mochten we ze weer verwelkomen voor de jaarlijkse
cloutverschieting.
Ook kwamen er 10 scholen op bezoek voor de erfgoedspoorlessen en werden er
diverse rondleidingen geboekt.
Sommige rondleidingen werden op verzoek gedaan door middeleeuws geklede
vrijwilligers.
Het terrein voor de burcht werd een paar keer gebruikt als startpunt voor een tourrit voor verschillende voertuigen
en ook Bassie & Adriaan fans ontbraken dit jaar niet onder de bezoekers.
Verder mochten we op 6 juni de filmploeg van het avro/tros programma “Kaal & Kammen” verwelkomen.
tv-west kwam op 30 september langs voor opnames voor het programma “Op de kaart”

Tijdens de Paasdagen in april en tijdens de open monumentendag op 14
september zorgden de middeleeuwse groep Altegaar, het uilenheksje
en Ignis Dominum voor een gezellige invulling. Bas van Haastregt zorgde
voor sfeervolle harpmuziek. Bezoekers konden ook boogschieten en
middeleeuwse spelletjes spelen.
De jeugdband van Adest Musica was op monumentendag ook van de
partij.
Stichting Beheer Kasteel Teylingen kon dit jaar de bezoekers bij 3 evenementen verwelkomen:
– Op 9 en 10 juni 2019 organiseerde we voor de 6e keer Beleef Teylingen Handel en Ambacht.
Net als de vorige keer valt dit evenement samen met Pinksteren en de landelijke Kastelendag.
– 17 en 18 augustus 2019 streken de Vikingen en Saksen neer op het terrein van kasteel Teylingen.
Op een kleine schermutseling tussen de beide groepen na was het een gezellig samenzijn.
– 28 en 29 september was het tijd voor de Spanjaarden.
3 oktober 1574 werd Leiden ontzet van de belegering door de
Spaanse troepen. Op zaterdag 28 en zondag 29 september
stonden we hier op passende wijze bij stil door een reenactmentevenement te organiseren in het teken van de
gebeurtenissen in en rond het kasteel aan het begin van de
Tachtigjarige Oorlog.
Helaas moesten we het de 29e wegens de weersomstandigheden
afgelasten.
De groentetuin werd eind van dit jaar weer flink onder handen genomen.
De tuin is een stuk kleiner geworden en het zal meer een kruidentuin gaan worden.
In november waren een aantal van onze vrijwilligers aanwezig op de HLTbeursvloer, een maatschappelijke beursvloer waarbij het de bedoeling is dat
er partijen vanuit het vrijwilligers- en sociaal maatschappelijk veld met
gesloten beurzen gematcht worden met aanbod van maatschappelijk
betrokken ondernemers.
Voor ons een groot succes: Van Kesteren Schilders gaat ons materialen
leveren voor het opknappen van de mobiele toiletunit.

“Klussen & Kletsen” waarbij om de drie maanden de vrijwilligers bij elkaar komen om bij te praten en om de nodige
klusjes in en om de burcht uit te voeren, was ook dit jaar een succes.
Op 30 november was de laatste klusdag van het jaar. Deze dag van hard werken werd afgesloten met een BBQ om alle
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Tuinen van teylingen:
Op 11 juli 2019 kiest de gemeenteraad voor een plan met tuinen rondom de Ruïne. Tot eind 2019 worden de
uitgangspunten uit dit plan financieel doorgerekend. Op basis van de deze zogenoemde businesscase kunnen dan
verdere besluiten worden genomen.
Overeengekomen is dat er in de raadsvergadering van december een eerste ‘businesscase’ wordt voorgelegd waarin
de financiële gevolgen van de vastgestelde kaders worden weergegeven.
De businesscase is hier te vinden:
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=17488b4f-0114-407f-8883-34fdcf243eda

Vol goede moed gaan we op naar een mooi nieuw jaar!

