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LEDEN:
In 2016 zijn 45 nieuwe leden ingeschreven en 42 leden afgevoerd uit de
ledenadministratie.
Het totale aantal leden op 31 december 2016 bedroeg 814, waaronder 4
ereleden. Daarnaast zijn er 25 niet betalende leden (zusterverenigingen
bijvoorbeeld).
ALGEMENE LEDENVERGADERING
In 2016 werden voor het eerst twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden.
Op 20 april 2016 was de eerste Algemene Ledenvergadering. De rekening en
balans werden goedgekeurd en de herziene begroting voor 2016 en de
contributie voor 2017 vastgesteld. Verder werden de nieuwe statuten en het
nieuwe huishoudelijk regelement goedgekeurd. De vergadering stemde over een
nieuwe naam en wijzigde deze in: “Historische vereniging Vleuten, De Meern,
Haarzuilens en Leidsche Rijn”. Tenslotte benoemde de vereniging mevrouw M.
Staal en dhr. J. Schutte tot erelid.
De heren Bosman, Van der Pijl, Van Harten en Huijgen en mevrouw Voorn traden
af als bestuurslid. De heren Klooster en Sangers werden verkozen als bestuurslid.
Op woensdag 14 september werd de tweede Algemene Ledenvergadering
gehouden. Het Beleidsplan 2017 werd goedgekeurd. Een aangepaste begroting
voor 2017 werd niet goedgekeurd, zodat de begroting die in april werd
goedgekeurd blijft gelden.
De heer Van der Woerd trad af als bestuurslid. Mevrouw Van IJken werd verkozen
als bestuurslid in de functie van secretaris.
BESTUUR:
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
 Mw. G.A. Oskam (voorzitter)
 Dhr. drs. M.J. van der Woerd (secretaris)
 Dhr. G.C. Huijgen, MSc. (bestuurslid tot 20 april 2016)
 Mw. drs. V.L.W.M. Voorn-Verkleij (bestuurslid tot 20 april 2016)
 Dhr. M. van Harten (bestuurslid tot 20 april 2016)
 Mw. Mr. I Horst-Vermaas (bestuurslid)
 Dhr. J.J. van der Pijl (bestuurslid tot 20 april 2016)
 Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid)
 Dhr. W. N.M. de Vrankrijker (bestuurslid sinds 16 april 2015)
 Dhr. J. Bosman (bestuurslid tot 20 april 2016)
 Dhr. D. Klooster (bestuurslid sinds 20 april 2016)
 Dhr. J. Sangers (bestuurslid sinds 20 april 2016)
 Mw. drs. A.H.P. van IJken-van Zanten (bestuurslid sinds 14 september 2016)
De volgende bestuursleden hadden een nevenfunctie:
Mw. G.A. Oskam

- senior-purser bij KLM
- Voorzitter Raad van Toezicht Welzaam
- Voorzitter Via Vinex/Vrijstaat
Dhr. M.J. van der Woerd
- project management officer bij spir-it
Mw. I. Horst
- vrijwilliger bij Castellum Hoge Woerd en bij Sint Antonius
Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid sinds 16 april)
- beleidsadviseur gezondheidszorg bij het Ministerie van Defensie
Dhr. W. de Vrankrijker
- Producer bij MATCH Sports Media Solutions
Dhr. G. C. Huijgen
- Manager Bedrijfsvoering & Bestuurssecretaris bij het departement Sociale
Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.
Mw. A.H.P. van IJken-van Zanten
- Conservator bij Stedelijk Museum Vianen en Gemeente Vianen
In 2016 kwam het bestuur 9 maal in vergadering bijeen. Leden en bestuursleden
hebben de vereniging in bijeenkomsten van diverse organisaties en instellingen
vertegenwoordigd.
ACTIVITEITEN:
In 2016 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
 De medewerkersavond in restaurant DENGH op woensdag 20 januari.
 Op dinsdag 26 januari: “De landschapsvorming in Leidsche Rijn door de
eeuwen heen”, een lezing door dr. Kim Cohen in Castellum Hoge Woerd.
 Op donderdag 25 februari: “De Postgeschiedenis in onze regio” een lezing
door dhr. Jan Sangers in het Vereenigingsgebouw.
 Woensdag 30 maart: “De treinramp bij Harmelen” een lezing door dhr. Ed
Janson in De Vier Balken.
 Zaterdag 21 mei: Jubileum van de Historische Vereniging in Castellum
Hoge Woerd.
 Zaterdag 18 juni: eerste bijeenkomst Van Vinex tot Vicus in Langerak
 Zondag 3 juli: tweede bijeenkomst Van Vinex tot Vicus in De Woerd
 Zaterdag 3 september: derde bijeenkomst Van Vinex tot Vicus in
Veldhuizen
 Donderdag 8 september: “De Franse tijd in onze regio”, een lezing van Dhr.
Renger de Bruin in bibliotheek Vleuterweide.
 Vrijdag 9 september: lezing over de historie van Vleuten door dhr. Ad van
Zoeren.
 Zaterdag 10 september: Open Monumentendag; een stand in de
Broederschapshuisjes en in Castellum Hoge Woerd.
 Zaterdag 24 september: vierde bijeenkomst Van Vinex tot Vicus in De
Balije.
 Zaterdag 8 oktober: lezing over de historie van Vleuten door dhr. Ad van
Zoeren.
 Donderdag 27 oktober: excursie naar Castellum Hoge Woerd met
rondleiding door Dhr. Erik Graafstal.



Vrijdag 16 december: lezing over de historie van Vleuten door dhr. Ad van
Zoeren.

Straatnamenboekje
Op 21 mei 2016 is het eerste straatnamenboekje, Straatwijs in Leidsche Rijn,
gepresenteerd en het eerste exemplaar werd aan burgemeester van Zanen
aangeboden. Dit boekje beschrijft de betekenis van de straatnamen in De Woerd,
Langerak, De Balije en Veldhuizen. Als de verkoop van het boekje naar
tevredenheid verloopt zal in de komende jaren telkens een volgend deel worden
uitgebracht over de betekenis van straatnamen in andere buurten van Leidsche
Rijn.

Siervazen Den Engh
In 2012 heeft de Historische Vereniging twee zandstenen ornamenten van
een particulier aangekocht. Het zijn twee siervazen uit begin 1600 welke
gevonden zijn op het terrein van Ridderhofstad Den Engh. Van de gemeente
is subsidie verkregen om beide siervazen door middel van een stalen
constructie op een console te plaatsen.
De vazen zullen in bruikleen worden gegeven aan de huidige eigenaar van
restaurant Dengh, om ze daar op een prominente plek tentoon te laten
stellen. Zo worden deze objecten teruggebracht op de oorspronkelijke
vindplaats, waar zij zichtbaar zijn voor de bezoekers van Dengh.
DOCUMENTATIECENTRUM:
Automatisering
In het documentatiecentrum werd de database verder met informatie gevuld.
Door onze medewerk(st)ers zijn weer vele honderden foto’s, krantenartikelen en
overlijdensadvertenties ingevoerd.
Documentatie
De publicatieverzameling werd ook dit jaar weer fors uitgebreid met aankopen en
schenkingen. Ook het verruimen van genealogische kennis over ons gebied
vordert gestaag. Doel hiervan is om een zo volledig mogelijk beeld van de
bewoningsgeschiedenis te krijgen.
Bezoekers
Nog steeds benaderen regelmatig scholieren en studenten de vereniging om
informatie ten behoeve van schoolprojecten of afstudeeropdrachten.
Behoudens de maandag- en dinsdagmiddag was het documentatiecentrum ook
open op de eerste zaterdag van de maand en op Open Monumentendag en
Koningsdag. In totaal was het open op 111 momenten. waarbij in totaal 228
bezoekers ontvangen mochten worden.
Op maandag- en dinsdagmiddagen werd het documentatiecentrum bezocht door
ruim 250 belangstellenden op zoek naar informatie en door vele tientallen die
een of meerdere dvd’s of boeken, tijdschriften, speciale uitgaven of magazines
wilden aanschaffen.

In 2016 zijn de oude kasten vervangen door gegalvaniseerde stellingen. Hierdoor
kon, vooral op zolder, veel ruimte en gewicht bespaard worden.
Externe contacten
De Historische Vereniging is weer in verschillende externe overleggen en
projecten vertegenwoordigd geweest.
Met het museum Castellum Hoge Woerd zijn er intensieve contacten. Om de keer
vergadert het bestuur er in de Vrijwilligerskamer. Ook met de gemeente Utrecht
zijn de contacten goed. Afgesproken is om, na de kerkenvisie, een boerderijvisie
op te stellen. In ons gebied zijn er vele boerderijen met een rijksmonumentale of
gemeentelijk monumentale status. Tot slot zijn de contacten aangehaald met Oud
Utrecht, de historische vereniging voor Woerden e.o. en het Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden.

Educatieve projecten
Eén van de pijlers van de Historische Vereniging zijn de educatieve projecten,
veelal uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht in het Castellum
Hoge Woerd. Zo zijn er in samenwerking met basisscholen uit Leidsche Rijn en
Vleuten-de Meern leerlingen opgeleid tot kijkwijzers. De kijkwijzers zijn kinderen
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar die hun leeftijdgenoten rondleidingen geven in
Museum Hoge Woerd. In 2015 zijn ze allemaal geslaagd voor hun deeldiploma :
“De Meern 1”. In 2016 zijn ze verder opgeleid om ook in de wachttoren, bij het
badhuis en in/bij het Castellum rondleidingen te kunnen geven. Het project is een
groot succes; er zijn wachtlijsten van kinderen die Kijkwijzer willen worden.
In het schooljaar 2016-2017 is een nieuwe groep gestart: Kijkwijzer junior. Deze
groep zal wat betreft opzet erg lijken op de Graaf Junior groep. Deze groep zal
ook 8 x per jaar bij elkaar komen, een shirt ontvangen en aan het einde een
certificaat. Als afsluiting mogen deze kinderen hun ouders/familie rondleiden.
De Graaf Juniors
In de herfst van 2015 is er weer een nieuwe groep Graaf Junior gestart. Deze
groep komt in het schooljaar maandelijks bij elkaar. Ook dit jaar waren er weer
veel meer aanmeldingen dan plaatsen. De groep zit al vol tot de cursus 20172018.
Verder blijven de oral history projecten actueel. Ook in 2016 zijn de projecten
over bv. de Tweede Wereldoorlog, waarin kinderen van nu kinderen van toen
interviewen. Als “uitleencentrum” heeft ons documentatiecentrum vijftien keer
bezoek gehad voor het uitlenen van onze museumkoffers. Niet alleen plaatselijke
scholen maar ook scholen uit Leusden, Bussum en Hilversum maakten er gebruik
van. Tevens rouleerden er drie reminiscentiekoffers onder de woonzorginstellingen in onze wijk/gemeente.
Website
In 2016 is er een nieuwe, eigentijdse website voor de HV gerealiseerd. De
website mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, deze vormt
voor velen het startpunt om vragen te stellen, lid te worden, DVD’s aan te
schaffen en lezingen/rondleidingen te reserveren.

Communicatie
Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Met name
via Twitter en Facebook komt er meer bekendheid voor onze activiteiten en krijgt
de Historische Vereniging meer naamsbekendheid. Tot slot maakt de Historische
Vereniging in toenemende mate gebruik van enkele “uitladders” voor onze
activiteiten zoals de Uitladder voor Leidsche Rijn. Ook in de lokale en regionale
kranten staan onze activiteiten vermeld.
In 2016 zijn we in samenwerking met de Woerdense Historische Vereniging
gestart met het ontwikkelen van een Limes app, een fietstocht langs de Limes
tussen Woerden en Utrecht waarbij op de app informatie staat over de route.

HOGE WOERD:
Eind augustus 2015 is Castellum Hoge Woerd geopend. Deelnemers zijn Podium
Hoge Woerd, Museum Hoge Woerd, Steede Hoge Woerd en het Castellum Café.
In september 2016 is de vleugel “3000 jaar Leidsche Rijn” geopend; hieraan heeft
ook de vereniging een bijdrage geleverd. Er zijn voorwerpen uit onze collectie
tentoongesteld, ook in de vrijwilligerskamer. Verder heeft de vereniging foto- en
videomateriaal aangeleverd.
Tevens zijn diverse leden actief als rondleider, baliemedewerker of
museumdocent in het museum.
Zowel tijdens het openingsweekend op 30 augustus als tijdens Open
monumentendag op 12 september heeft de Historische Vereniging een
belangrijke inbreng gehad bij de diverse activiteiten.
Verder neemt de Historische Vereniging deel aan het Programmateam Museum .
Via dit Programmateam wordt de Historische Vereniging geïnformeerd over de
stand van zaken in het Castellum en kan zij voorstellen doen voor de inrichting en
programmering van het Castellum. Deze voorstellen worden meegenomen naar
het Programmateam Castellum Hoge Woerd, waarin de vier partners van het
Castellum zijn vertegenwoordigd.
De Erfgoedbende
Museum Hoge Woerd organiseert in samenwerking met de vereniging en met
Steede Hoge Woerd twee woensdagen per maand de Erfgoedbende. Hier worden
activiteiten gedaan voor kinderen van 6-12 jaar; er kan per activiteit worden
ingetekend.
Aelius
In 2013 is het onderwijsproject ‘Aelius en het tijdportaal’ van start gegaan. In dit
project krijgen kinderen van de basisschool op een uitdagende en leuke manier
geschiedenisles over de Romeinen in de Limes. Inmiddels hebben ca. 15
basisscholen één of meerdere keren gebruik gemaakt van dit project. Met
subsidie van de gemeente is het lespakket inmiddels geüpdatet, dat wil zeggen
online toegankelijk in plaats van door middel van dvd’s.

Echtgebeurd.nl
Steeds meer kinderen vragen om informatie voor een spreekbeurt of een
werkstuk. In alle gevallen wordt er ook op gewezen dat zij via de website
www.echtgebeurd.nl een schat aan informatie kunnen vinden over al het erfgoed
in onze omgeving. Deze website, aanvankelijk opgezet voor leerkrachten, is ook
heel goed te gebruiken door kinderen.
Ook deze website is met hulp van onze vereniging vernieuwd.
Tijdschrift Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering :
Het tijdschrift van onze vereniging, Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, –
vol met interessante artikelen van veel auteurs- is ook in 2016 vier keer in full
colour verschenen.

FINANCIËLE POSITIE:
Zoals u hebt kunnen lezen heeft de Historische Vereniging in 2016 weer veel
activiteiten ontplooid. Het mag duidelijk zijn dat dat financiële consequenties
had. De inkomsten bedroegen in dit jaar 43.547 euro, maar de uitgaven lagen
met 54.205 euro zelfs hoger zodat de Historische Vereniging
10.658 euro achteruit ging in vermogen.

TENSLOTTE:
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2016
op welke wijze dan ook voor de vereniging heeft ingezet.
Vleuten, 27 maart 2017
Namens het bestuur,

Gerda Oskam,
voorzitter

