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LEDEN:  

In 2013 zijn 36 nieuwe leden ingeschreven en 34 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. 

Het totale aantal leden op 31 december 2012 bedroeg 821, waaronder 2 ereleden. Op 31 december 

2013 was dit 823 leden.  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Op dinsdag 9 april 2013 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De rekening en 

balans werden goedgekeurd en de begroting en contributie voor 2014 vastgesteld. 

De heren Jan Bosman en Ad van Zoeren traden 

tijdens deze vergadering af als bestuurslid. De heer 

Ton Holdorp en mevrouw Veronique Voorn werden 

herkozen als respectievelijk penningmeester en 

bestuurslid. De heren Marjo van der Woerd en Joop 

van der Pijl worden verkozen als respectievelijk 

secretaris en bestuurslid. 

 

 

 
Excursie naar Wielrevelt 

 

BESTUUR: 

In 2013 kwam het bestuur achtmaal in vergadering bijeen. Leden en bestuursleden hebben de 

vereniging in diverse bijeenkomsten van diverse organisaties en instellingen vertegenwoordigd. 

 

ACTIVITEITEN: 

In 2013 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd : 
De medewerkersavond (17-1), lezingen over de Hollandse 
Waterlinie (28-5 in Kerkestein) en Volksgebruiken (9-10 in 
het Vereenigingsgebouw). Excursies naar het historisch pad 
in Wielrevelt bij Vleuten (25-5), het stadsmuseum en het 
Romeinse schip in Woerden (21-9) en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort (20-12). 
 
7 februari werd het Aelius-project officieel gelanceerd door 
wethouder Isabella. Binnen het project Aelius werd door 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten van Utrecht 
en de Universiteit van Utrecht een leskoffer ontwikkeld met 
daarin een interactieve geschiedenisles. Leerlingen van 
basisscholen kunnen met behulp van i-pads meer leren over 
de Romeinse tijd in hun eigen wijk.    
       
         Het Aelius-project  
           
Zowel met koninginnedag als de braderie in Vleuten waren de Broederschapshuisjes weer geopend 
voor belangstellenden. Tijdens de voorlopig laatste Koninginnedag had de vereniging een kleine 
tentoonstelling ingericht in het teken van koningin Wilhelmina.   
 



 

Op 22 juni had weer een hoogtijdag plaats op de Hoge Woerd. Open monumentendag vond in 2013 
plaats op 14 september met als thema Macht en pracht. De Broederschapshuisjes waren die dag 
zoals elk jaar geopend. 
     

DOCUMENTATIECENTRUM: 

Automatisering 
In het documentatiecentrum werd de database verder met informatie gevuld. Door onze 
medewerk(st)ers zijn weer vele honderden foto’s, krantenartikelen, overlijdensadvertenties 

ingevoerd. In 2013 werd ook de gehele collectie van ons tijdschrift 
gedigitaliseerd waardoor het nog eenvoudiger is om oude 
artikelen per pagina op te vragen. 
 
Documentatie 
De publicatieverzameling werd ook dit jaar weer fors uitgebreid 
met aankopen en schenkingen. Ook het uitbreiden van 
genealogische kennis over ons gebied vordert gestaag. Doel 
hiervan is om zo’n volledig mogelijk beeld van de 
bewoningsgeschiedenis te krijgen.  
 
Bezoekers 
Nog steeds komen regelmatig scholieren en studenten de 
vereniging benaderen met vragen voor informatie ten behoeve 
van schoolprojecten of afstudeeropdrachten. Opvalt is dat ook de 
bewoners van Leidsche Rijn ons vaker weten te vinden. 

DVD Kinderen van toen voor kinderen van nu 

 
Website 
De website mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, het vormt toch voor velen het 
startpunt om vragen te stellen, lid te worden, DVD’s aan te schaffen en lezingen/rondleidingen te 
reserveren. In 2013 is er nog meer functionele informatie toegevoegd op de website zodat mensen 
sneller informatie kunnen vinden over openingstijden en activiteiten.  Op de jeugd en school pagina 
kunnen bassischolen diverse koffers en projecten reserveren.  
Op maandag- en dinsdagmiddagen werd het documentatiecentrum bezocht door ruim 160 
belangstellenden op zoek naar informatie en door vele tientallen die een of meerdere dvd’s of 
boeken, tijdschriften, speciale uitgaven of magazines wilden aanschaffen.     
 
Social media:  
In 2013 is de historische vereniging doorgegaan met het gebruik van social media. Met name via 
onze twitter-account komt er meer bekendheid voor onze activiteiten en krijgt de historische 
vereniging meer naamsbekendheid. Het is te merken dat twitter bij een bepaalde doelgroep in een 
behoefte vervuld bij de communicatie met de historische vereniging. Op het moment van schrijven 
heeft de vereniging 209 volgers op twitter en 43 op facebook.      
 

OUDHEIDSKAMER:  

Eind 2013 is via Landschap Erfgoed Utrecht een locatie gevonden in Willeskop waar de vereniging 
veel van de inventaris uit grootmoederskamer (voormalig kabinet aan de Zandweg) en haar archief 
kan op slaan. De familie Kloek, de nieuwe eigenaren van Thematerweg 5, hebben aangegeven onze 
collectie land- en tuinbouwmachines ten toon te willen stellen op hun Geertjeshoeve. De 
Geertjeshoeve, de voormalige Lage Hoeve, zal begin mei 2014 officieel worden geopend. 
 
 
 



 

Vicus 

Het informatiecentrum De Vicus was in 2013 open van 7 april t/m  30 juni en van 1 september tot 27 
oktober op zondagen van 14:00 tot 16:00 uur. Het aantal bezoekers verschilde vaak en was 
afhankelijk van het weer. Hierom is besloten om de openingstijden te verkorten tot 14:00 tot 16:00 
uur. 
 

HOGE WOERD: 

In 2013 is het belangrijkste project van de historische vereniging van de afgelopen jaren afgerond. Op 

vrijdag 13 september opende wethouder Isabella officieel de reconstructie van de Romeinse 

wachttoren op de Hoge Woerd. Bij deze feestelijke opening, mede georganiseerd door de historische 

vereniging, waren veel bezoekers aanwezig. Voor het volgende project op de Hoge Woerd, de bouw 

van het Castellum, zijn momenteel de voorbereidingen in volle gang. Op de Hoge Woerd is eind 2013 

begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor het Castellum. Over de concrete invulling van 

het Castellum qua ondernemers, activiteiten en vrijwilligers wordt momenteel druk nagedacht. Hier 

is de historische vereniging nauw bij betrokken. 

Met de gemeente Utrecht is overeengekomen dat de historische 

vereniging haar collectie kastelen en Romeinse archeologie zal uitlenen aan 

de gemeente t.b.v.  de expositie in het Castellum.    

  

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering :    

Het tijdschrift Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering  – vol met 

interessante artikelen van veel auteurs - is in 2013 vier keer verschenen. 

Daarnaast werd de serie themanummers met de titel "Het leven in 

Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn” afgerond. Deze serie magazines werd 

grotendeels door leden van onze vereniging geschreven en gedistribueerd.  

     

 
           Het Leven in 

FINANCIËLE POSITIE:        

Het exploitatieoverzicht van de vereniging over 2013 sluit met een  nadelig saldo van € 1.586,00 (het 

saldo over 2013 bedroeg € 1.050,- negatief). De inkomsten bedroegen in totaal € 19.221,00 terwijl de 

totale kosten € 20.807,00 groot waren.  

Meer informatie is te vinden in de jaarstukken met de cijfers van de jaarrekening 2013 en de 

begroting 2013, die op de Algemene Ledenvergadering van 2014 aan de orde zullen komen. 

 

TENSLOTTE: 

Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2013 op welke wijze dan 

ook voor de vereniging heeft ingezet. 

 

Vleuten, 19 februari 2014 

 

Namens het bestuur, 

 

 

M.J. van der woerd 

secretaris 


