Jaarverslag Stichting Beheer Kasteel Teylingen 2021
Ook in 2021 hebben we helaas behoorlijk last gehad van de maatregelen in
verband met COVID-19. Zo konden we niet op 6 maart de poorten openen maar
pas vanaf 22 mei en was bezoek alleen op basis van reservering toegestaan.

Mei was een goede maand voor de stichting. Op dinsdag 11 mei mocht het
bestuur van het SBKT symbolisch het mooie bedrag van 1430 euro in ontvangst
nemen uit handen van Frans Heemskerk van het Jacoba van Beierenfonds
Teylingen.
Dankzij deze bijdrage konden we een douchecabine met boiler laten plaatsen die we nodig hebben ten behoeve van
de deelnemers van onze evenementen.

Verder mochten we in mei violist Edmund Fokker ontvangen voor het opnemen van een videoclip.
https://www.instagram.com/p/COvM5WaF3e5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
En.... we hebben weer een interactief computerprogramma in de woontoren waar u een
hoop informatie over het kasteel kan vinden.
Op maandag 24 mei, tweede Pinksterdag, waren we ook open. Er waren die dag een aantal
van onze vrijwilligers (in middeleeuwse kleding) aanwezig om de bezoekers één en ander
over de geschiedenis van het kasteel en het leven in de middeleeuwen te vertellen.
Reservering en gezondheidscheck waren vanaf 26 juni niet meer nodig.

Huwelijksvoltrekkingen
Veel bruidsparen hebben in verband met COVID het huwelijk uitgesteld. Er was
slechts één huwelijksvoltrekking dit jaar. Voor ons was het wel een bijzondere
huwelijksvoltrekking. Het bruidspaar vroeg onze aanwezige ridder om de
ringdrager te zijn.
Ook dit jaar hebben de vrijwilligers tijdens onze vaste klusdagen weer hard
gewerkt.
Er is geverfd, gesnoeid, gemaaid, opgeruimd en het nodige gerepareerd.
Vanaf eind augustus hadden we weer wat ruimte voor extra activiteiten en evenementen.
Zo kregen we op 29 augustus familiebezoek van enkele leden van De Compagnie van Brederode.
De heren van Brederode stammen af van de heren van Teylingen, die weer afstammen van de
graven van Holland.
5 september was het de dag van de handboogschutters.
Handboogschutters van vereniging van handboogschutters Attila,
Dutch WarbowSociety en Scouting Arcus Belli kwamen hun schietkunsten laten zien
middels een cloutverschieting.

Cloutschieten is een van de minder bekende disciplines van het handboogschieten en is een
overblijfsel uit de middeleeuwen, bedoeld om te oefenen op lange afstanden

11 september, Open Monumentendag, organiseerde de Stichting Oud Sassenheim
in de burcht een kijk- en luisterspel, waarin gravin Jacoba van Beieren vertelde
over de roerige en indrukwekkende belevenissen in haar leven en over de plek
waar zij in 1436 op jonge leeftijd is overleden.
Op het buitenterrein van de ruïne vond het evenement Beleef Teylingen Handel &
Ambacht 2021 plaats.
Op 10 oktober waren er weer een divers aantal re-enacmentgroepen te gast
voor het evenement Oorlog en vrede in de Bollenstreek.
Zij beelden legers uit Korea, Canada en Nederland Indië uit.
Ook de veteranen uit de Bollenstreek werden weer uitgenodigd om deze
activiteit bij te wonen.

De compagnie van Cranenburgh kwam een paar keer langs om te trainen.

Verder wisten verschillende personen en groepen ons te vinden:
-

Leden van een dansschool kwamen langs om video opnames te maken voor een wedstrijd.
Medewerkers van HLTsamen maakten een tussenstop bij het kasteel tijdens een fietstocht.
Er was een personeelsuitje met een rondleiding en een workshop handboogschieten.
Twee bruidsparen kwamen een trouwreportage maken.
Tegen het eind van het seizoen was er nog een muziekclip opname.

Schoolprojecten:
In verband met Covid-19 konden veel schoolprojecten niet door gaan.
We mochten dit jaar slechts 2 groepen ontvangen.
Er werd een overstap gemaakt naar een nieuw platform voor de inschrijvingen van de schoolprojecten.
De Cultuureducatiegroep werd “Verwonder om de hoek”. https://verwonderomdehoek.nl/
We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het lesaanbod
wat aan te passen.
- Vind je er nog wat van bleef ongewijzigd, leerlingen krijgen een
rondleiding en gaan daarna aan de slag als archeoloog.
- Levend verleden werd aangepast naar een korte theatrale
rondleiding met aansluitend middeleeuws vermaak in de vorm van
historische spelletjes.
- We hebben een workshop handboogschieten toegevoegd.

Op 31 oktober sloten we het Seizoen af.
In de hoop dat we weer de nodige activiteiten en evenementen mogen
organiseren gaan we op naar het nieuw jaar!

