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Inmiddels is de zomer aangebroken en kunnen wij 
terugkijken op een succesvol voorjaar. Reguliere 
bezoekers, scholen, fans van Bassie & Adriaan en  
bruidsparen weten onze mooie kasteelruïne te 
vinden. 
 

 

De groepen 6 van meer dan 20 basisscholen hadden 
zich aangemeld voor het archeologieprogramma. Na 
de rondleiding door de kasteelruïne mogen de 
kinderen, onder begeleiding, gaan graven op de 
Voorburcht.  

En waardoor vinden de kinderen zoveel, voorname-
lijk, scherven? In de winter van 1983-1984 is de 
gracht uitgegraven en uitgediept. De grond die 
daarbij vrij kwam is over de Voorburcht uitgespreid. 
De kinderen kunnen nu dus ervaren dat men vroeger 
veel dingen maar in het water gooide. 
 

 

Geen huwelijksvoltrekking is hetzelfde. Dit hebben 
we mogen ervaren. De bruidsparen krijgen de ruimte 
om de binnenplaats naar eigen behoefte en wens 
aan te kleden. Zo kiest de één voor een 
middeleeuwse setting met een klein gezelschap en 
de ander kiest voor een grote moderne tent met 200 
genodigden. De reacties zijn in ieder geval iedere 
keer heel positief. 
 

 

Ter gelegenheid van 
de Nationale Dag van 
het Kasteel 2014 
bezocht Rotaryclub 
Sassenheim onze kasteelruïne. Zij kwamen met een 
mooi cadeau, namelijk de melding dat zij de 
kasteelruïne de komende jaren wil omarmen. Zij wil 
zich inzetten voor het behoud en het laten beleven 
van de ruïne van Teylingen. 
 Naast vrijwilligerswerk wil men ook fondsen werven 
om projectmatig wensen te kunnen verwezenlijken. 
De eerste aanvraag van de stichting is al 
gehonoreerd. De Rotary heeft € 2.000,00 gedoneerd 
voor de inrichting van de kassakeet en bebording op 
het terrein.  
 

Om dit initiatief te 
onderstrepen werd een 
borstbeeld van Jacoba 
van Beieren onthuld. 
De maakster, schrijfster 
en beeldhouwster 
Ynskje Penning, was 
voor de gelegenheid 
speciaal overgekomen 
uit Haren (Groningen).  
Het beeld hebben wij 
één jaar in bruikleen. 
Wij willen proberen om 

voldoende geld binnen te halen om het te kunnen 
kopen (€ 2.500,00) of in brons te laten gieten  
(€ 7.000,00). 
 

 

Op 6 juli waren de jeugd handboogschutters te gast 
op de Ruïne. Deze dag werd georganiseerd door de 
Vereniging van Handboogschutters “Attila” uit 
Oegstgeest. Ruim 80 jeugdschutters van diverse 
verenigingen uit Zuid-Holland kwamen naar 
Teylingen. 



Voor een aantal schutters was het de eerste keer dat 
zij een langere afstand dan 25 meter moeste 
schieten. Na een wat huiverig begin kregen zij de 
juiste techniek onder de knie en haalde iedereen de 
verplichte afstanden van 60 en 90 meter. Alles bij 
elkaar een leuke en leerzame dag in een mooie 
middeleeuwse omgeving. 
 

 

De Rijksgebouwendienst heeft aangekondigd dat zij 
dit najaar verder gaat met het onderhoud van de 
ringmuur. Dit houdt in dat de Ruïne, vanaf het 
donjon tot en met de trap in de ringmuur, in de 
steigers zal komen te staan.  
Twee jaar geleden is er een proefopstelling voor de 
muurafdekking aangebracht. Naast een grasmat is er 
ook een veldboeket en sedummat gemaakt.  
 

Nu, twee jaar later, kan je zien dat de sedummat 
afdekking het beste resultaat geeft. Op dit moment 
loopt er een aanvraag bij de gemeente Teylingen om 
de hele ringmuur er mee af te dekken. Het doel van 
deze afdekking is om  water op te vangen en het 
voorkomen van sterke temperatuurschommelingen. 
Dit is belangrijk voor het behoud van de ringmuur. 
 

 

Dit najaar gaat het bestuur van onze stichting in 
gesprek met de N.M.O. Dit om kennis met elkaar te 
maken en te kijken/bespreken wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen voor de toekomst van het beheer 
van de kasteelruïne van Teylingen. 
 

 

In overleg met de medeorganisator, Cranenburgh 
Events, mogen wij u uitnodigen voor “De belegering 
van Teylingen”. Op vertoon van uw donateurspas 
2014 kunt u gratis langs de kassa. Het is inmiddels al 
weer de 6e editie van dit groeiende middeleeuwse 
spektakel. De “Belegering van Teylingen” vindt 
plaats op 23 en 24 augustus 2014.  
Meer informatie over dit evenement vind u op de 
website www.belegeringvanteylingen.nl  
 

 

 

Het bestuur is bezig met de organisatie van een klein 
evenement in het weekend van 11 en 12 oktober. 
Dit wordt tevens de Donateursdag 2014. Dit 
weekend is gekozen omdat het direct na de sterfdag 
(9 oktober 1436) van Jacoba van Beieren valt. Oktober 
is tevens de “maand van de geschiedenis.” Meer 
informatie volgt. 
 

 

De gemeente Teylingen wil dit najaar een 
participatietraject starten over de toekomst van 
Kasteel Teylingen. Doel is om met elkaar te praten 
over  wat we wel en niet willen met dit cultureel 
erfgoed. Op deze manier wil de gemeente een 
draagvlak creëren om de kaders te bepalen. Ik nodig 
u van harte uit om u aan te melden bij de gemeente 
en mee te denken over de toekomst van onze mooie 
kasteelruïne. 
 

 

Wij zoeken nog vrijwilligers die, tijdens de openings-
tijden (1 à 2x/maand), de Ruïne kunnen “bemannen.” 
Weet u iemand, of kunt u zelf, meld u dan aan door 
een mailtje te sturen naar: 
beheerder@kasteelteylingen.nl.  
 
 
Namens de Stichting Beheer Kasteel Teylingen, 
Gerard Rutgrink, Voorzitter. 
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