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Van de redactie
Deze keer een behoorlijk dikke aflevering van
de AWLV-Nieuwsbrief. Er is namelijk heel
wat nieuws te melden. Allereerst beginnen we
met nogal vervelend nieuws: de vandalen
hebben weer toegeslagen en deze keer met
succes. Eind april is er brand gesticht in de
onderdoorgang naast onze werkruimte. Hoewel
het vuur niet binnen is geweest, is er wel heel
veel roetschade.
Maar gelukkig is er daarna ook veel positiefs te
melden: de tentoonstelling “Archeologie krijgt
een gezicht”, de Maand van de Limes met veel
activiteiten, de presentatie van het BAACrapport van Forum Hadriani, de opening van
Toen Leidschendam-Voorburg en de presentatie van de Canon Leidschendam-Voorburg.
En de symposiumbundel is eindelijk af!
Dit najaar gaat er ook weer van alles gebeuren,
zoals de Open Monumentendag en de
Vlietdagen. We zijn samen met de HVV bezig
met de voorbereidingen van een archeologische publicatie over de gemeente.
En ook zeker niet onbelangrijk: volgend jaar
bestaat de AWLV 25 jaar en dat moet
natuurlijk gevierd worden!
Tenslotte vindt u op de laatste 2 pagina’s een
samenvatting van het financieel jaarverslag
van de werkgroep over 2008. In verband met
langdurige ziekte bij het administratiekantoor
dat onze administratie bijhoudt, bleek het
namelijk helaas niet mogelijk te zijn om
financieel jaarverslag op tijd klaar te hebben
voor de Algemene Ledenvergadering op 25
maart. Gelukkig is dit inmiddels wel klaar,
gecontroleerd door de kascommissie en nog op
tijd ingediend bij de gemeente. Om de
gegevens alsnog beschikbaar te stellen voor de
leden, zijn ze in deze Nieuwsbrief opgenomen.

nummer 25

De onderdoorgang met de ingang van onze
werkruimte (foto: Martin van Rijn).

Flinke brandschade aan de achterdeur (foto:
Martin van Rijn).

Joanneke Hees

Hoewel de brand alleen aan de buitenzijde
heeft gewoed, was de schade binnen in de
werkruimte toch enorm. Alles, maar dan ook
werkelijk alles, zat onder een laag roet. Direct
dezelfde nacht nog zijn de computers, printer
en scanapparatuur afgevoerd naar een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Helaas bleken
zij zodanig aangetast dat alleen de harde
schijven van de computers nog te redden

Brand
Zoals verschillende lezers van deze
nieuwsbrief al weten, heeft er zaterdagavond
25 april 2009 een felle brand gewoed in de
onderdoorgang naast onze werkruimte. De
kunststoffen garagebox voor de motorfiets van
de bovenbuurman die daar al enkele maanden
stond, was in brand gestoken.
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waren. Enkele dagen na de brand is het betrokken schoonmaakbedrijf begonnen met het
opruimen van de enorme ravage die door de
brand was aangericht en met het schoonmaken
van de werkruimte. Met speciale middelen is
geprobeerd de brandlucht zoveel mogelijk te
verdrijven. Daarbij wordt ook speciale verf
gebruikt. Onze opslagruimte aan de andere
kant van de onderdoorgang is eveneens zwaar
aangetast door de brand. Zodra de schoonmaakwerkzaamheden achter de rug zijn, zal
een aannemer aan de slag gaan met het
vervangen van buitendeuren, sponningen,
buizen, elektrische leidingen en kapotte ramen,
het dichten van de buitenmuur, het aanbrengen
van een nieuw plafond in de werkruimte en in
de onderdoorgang en nog vele andere klussen.
Intussen heeft de recherche ook niet stilgezeten
en konden wij in het Krantje lezen dat er 5
jongens in de leeftijd van 10 – 15 jaar waren
opgepakt op verdenking van brandstichting. De
jongste 2 zijn volgens dat bericht op grond van
hun leeftijd vrijgelaten. De oudste 3 zullen
worden gedagvaard door de Officier van
Justitie. Nadat na zo’n 2 weken de ergste
roetaanslag was verwijderd en de brandlucht
enigszins was verdwenen, konden wij weer in
de werkruimte terecht, waar wij ons voorlopig
alleen kunnen bezighouden met het ompakken
van vondsten in schone dozen en schone
vondstzakken. Een prima manier overigens om
te zien wat wij nog aan vondsten hebben liggen
en wat daarmee nog moet worden gedaan.
Gelukkig blijken bij nader inzien de
opgravingsdossiers en boeken in de bibliotheek
weinig tot niet te zijn aangetast door het roet.
Tot mijn spijt kan ik thans nog niet zeggen
wanneer wij op de woensdagavond weer echt
volledig in de werkruimte terecht kunnen.

Gera, het door Reuvens opgegraven meisje,
onthulden. Hieronder vindt u het persbericht.
Joanneke Hees

Archeologische vondsten tijdelijk terug in
Leidschendam-Voorburg
Van 7 juni t/m 19 juli is de tentoonstelling
‘Archeologie krijgt een gezicht’, een initiatief
van het Pact van Duivenvoorde, te zien in
museum Swaensteyn in Voorburg. Bijzondere
vondsten uit het verleden van Forum Hadriani
keren tijdelijk terug naar de plaats van
herkomst.
De tentoonstelling belicht de Prehistorie,
Romeinse tijd en Middeleeuwen aan de hand
van de hoofdpersonen Kars, Gera en Trude. Zo
zijn er bruiklenen uit de opgraving van
Reuvens aan het begin van de 19de eeuw uit
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Nieuwe vondsten uit de meest recente
opgraving van 2007-2008 zijn zelfs voor het
eerst te zien in het museum. Twee tot de
verbeelding sprekende vondsten blijven na
afloop van de tentoonstelling permanent in het
museum: de gezichtsreconstructie van Gera en
de geconserveerde kadepalen.

Robert Hirschel

Archeologie krijgt een gezicht
Op zaterdag 6 juni is dan eindelijk de
archeologietentoonstelling van het Pact van
Duivenvoorde geopend in het Museum
Swaensteyn. Zoals u in eerdere Nieuwsbrieven
hebt kunnen lezen, zijn we lang bezig geweest
met de voorbereidingen van deze gezamenlijke
tentoonstelling van de drie gemeenten
Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en
Wasssenaar. Maar het resultaat mag er dan ook
zijn! De gezellige opening werd erg druk
bezocht. De openingshandeling werd verricht
door de wethouders van de drie gemeenten, die
gezamenlijk het gereconstrueerde gezicht van
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Maand van de Limes in LeidschendamVoorburg
6 juni tot en met 4 juli 2009
Juni is door de gemeente LeidschendamVoorburg uitgeroepen tot Maand van de
Limes, in aansluiting op het Zuid-Hollandse
Jaar van de Limes. Het Stadsmuseum
organiseert tal van Romeinse activiteiten:
Romeinse soldaten, een concert met echte
Romeinse muziek en nog veel meer. Elke
woensdagmiddag kan er Romeins geknutseld
worden of gekookt.
Limes (spreek uit lie-mes) is Latijn voor grens
of pad. Het is de naam voor de noordgrens van
het Romeinse rijk, die van Katwijk via de
Oude Rijn naar Duitsland liep. Aan de Limes
lagen tal van forten (castella) van waaruit de
Romeinen hun rijk verdedigden. De Romeinse
stad Forum Hadriani (nu Voorburg) lag niet
direct aan de Limes. Maar door het kanaal
tussen Rijn en Maas, gegraven door de
Romeinse veldheer Corbulo, had het er wel een
goede verbinding mee.
Helaas is een aantal activiteiten op het moment
van verschijnen van deze Nieuwsbrief reeds
geweest. Het hieronder weergegeven overzicht
bevat alleen de activiteiten die nog komen.

Reconstructie havenpalen bouwterrein Nieuw
Hadriani (foto: Bureau Communique).

Bijzondere mantelspeld
Naast de twee grote vondsten is er ook een
bijzonder kleinood: een bronzen mantelspeld
in de vorm van een zittende, omkijkende
vogel. De veren zijn precies aangegeven. Om
het oog is een ring van rood email en het oog
zelf was wellicht oorspronkelijk in een andere
kleur email uitgevoerd. De fibula dateert
waarschijnlijk uit de late 2de eeuw tot vroege
3de eeuw. Aan de achterzijde is de vogel
voorzien van een naald. Deze naald is al in de
oudheid vervangen, wat duidelijk maakt dat de
trotse bezitter(s) de kosten voor de reparatie er
graag voor over had(den).

Wo 17 juni
14.00-16.30 uur
Kinderactiviteit: Romeinse kamer (2)
In deze tweede workshop van Alexandra Oostdijk
wordt er Romeins gekookt. De kinderen maken puls
punica - een soort pap van spelt (graan), honing en
verse kaas - en heerlijke bosvruchtenmoes.

Reisschema
De tentoonstelling is van 7 juni t/m 19 juli
2009 te zien in het Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg, locatie Museum
Swaensteyn. Van 24 juli t/m 30 augustus staat
de tentoonstelling in het Historisch Museum
Voorschoten en van 11 september t/m 18
oktober in raadhuis de Paauw in Wassenaar.

Wo 24 juni
14.00-16.30 uur
Kinderactiviteit: Romeinse kamer (3)
In de Romeinse kamer staat het knutselen weer
centraal. Er worden wandschilderingen en
mozaïeken gemaakt.

Kennismaking met archeologie
Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een
boekje dat is bedoeld als kennismaking met
archeologie in de gemeenten LeidschendamVoorburg, Voorschoten en Wassenaar.
Docenten van de basisvorming en van de
groepen 7/8 van de basisscholen uit de
betrokken gemeenten krijgen op afspraak
gratis toegang tot de tentoonstelling en kunnen
een lespakket krijgen dat ook na de
tentoonstelling bruikbaar blijft.

Do 25 juni
20.00 uur
Lezing: Tamar Buikema
Deze archeologe van de Universiteit van
Amsterdam vertelt over de meest recente
opgravingen naar Forum Hadriani (2007/2008),
waarbij o.a. een Romeinse steiger en een brede
vaarweg werden gevonden. Dit wierp een
verrassend nieuw licht op het uiterlijk van Forum
Hadriani.
De opgegraven kadepalen zijn op de tentoonstelling
te zien.
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de Limes, de Romeinse rijksgrens, en het leven
in de Romeinse tijd in Nederland centraal. De
lezing wordt verzorgd door medewerkers van
het Archeon. Deze ‘archeotolken' brengen
daarbij de Romeinen tot leven door middel van
attributen, kleding en demonstraties.
Extra! Bezoekers van de lezing ontvangen een
Limesgids, voor iedereen die net iets dieper wil
graven naar de verschillende invloeden die de
limes op ons huidige leven heeft achter
gelaten.
Toegangskaarten kosten € 6,50 voor leners en
€ 7,50 voor niet-leners van de bibliotheek en
zijn verkrijgbaar bij de informatiebalies van de
bibliotheek en via het kaartverkoopprogramma. Aanvang 20.00 uur.

Zo 28 juni
15.00 uur
Aeide Mousa: “Muziek voor de Keizer”
Concert. Tijdens dit 2e optreden ligt het accent op
de Romeinse
cultuur, muziek en instrumentarium.
Wo 1 juli
14.00-16.30 uur
Kinderactiviteit: Martine Letterie
De kinderboekenschrijfster Martine Letterie leest
voor uit haar
spannende boek “Aanval op het fort” dat zich o.a.
afspeelt in Forum Hadriani. Aan de hand van
afbeeldingen in de filmzaal vertelt zij over de
eetgewoonten van de Romeinen, ter voorbereiding
op het Romeinse koken.
Kinderactiviteit: Romeinse kamer (4)
Op deze laatste middag maken we Romeinse
recepten, die de rijkere Romeinen aten. Ouders,
buren, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
uitgenodigd om na afloop mee te proeven!

Symposiumbundel
Op zaterdag 6 juni is de symposiumbundel
naar aanleiding van het symposium over
Forum Hadriani van vorig jaar april gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling “Archeologie krijgt een gezicht” van
het Pact van Duivenvoorde. De bundel wordt
op korte termijn aan alle deelnemers aan het
symposium verzonden. Het is een mooie
publicatie geworden, die het wachten waard is
geweest.

Za 4 juli
16.00 uur
Officiële afsluiting Limesmaand
Op deze middag wordt de Limesmaand officieel
afgesloten. De Romeinse kamer wordt ingewijd. In
de filmzaal van het museum wordt een videoverslag
getoond van de activiteiten.

Activiteiten Bibliotheek LeidschendamVoorburg
Ook in de Bibliotheek LeidschendamVoorburg zijn Romeinse activiteiten te
beleven.
De Provincie Zuid-Holland heeft 2009
uitgeroepen tot het themajaar van de Limes, de
Romeinse rijksgrens. In het themajaar rijdt er
een speciale Romeinenbus. Op donderdag 18
juni staat hij van 12.00 - 20.00 uur in
Leidschendam op het parkeerterrein naast de
bibliotheek op het Fluitpolderplein.
De bus is ingericht met een tentoonstelling
gemaakt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland en
met replica's van voorwerpen uit de Romeinse
tijd. Er zijn ook echte potscherven en andere
vondsten die in Zuid-Holland zijn opgegraven.
Natuurlijk ontbreken boeken over de
Romeinen niet. Bezoekers komen in de bus
alles te weten over de Limes, de sporen die de
Romeinen in Zuid-Holland achterlieten en hoe
die nu door archeologen gevonden worden.
Toegang is gratis.

Ontwerp: Monique Ras-Deege, Bureau
Communique.

Eveneens op donderdag 18 juni een lezing over
het Romeinse leven door Archeotolken in
bibliotheek Leidschendam. In deze lezing staat
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Mensen die niet aanwezig zijn geweest op het
symposium, maar wel in het bezit van de
bundel willen komen, kunnen deze aanschaffen
bij de AWLV. De prijs bedraagt € 7,50 bij
afhalen in de werkruimte of € 10,- bij verzending per post. U kunt de bundel bestellen bij
Robert Hirschel, hirschelrobert@gmail.com,
en het bedrag overmaken op rekeningnummer
4873774 t.n.v. de Archeologische Werkgroep
Leidschendam-Voorburg te Voorburg. De
bundel is tevens te verkrijgen in het
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg,
locatie Museum Swaensteyn.

woording daarover af te leggen. De vergadering heeft daarop het bestuur gemachtigd om
na overleg met en met instemming van de
financiële commissie de betrokken stukken aan
de gemeente te verzenden. (Zie voor die
stukken elders in deze Nieuwsbrief.) Wat wel
kon worden behandeld, waren het verslag van
de vorige ledenvergadering en het bestuurlijk
jaarverslag die beiden werden goedgekeurd.
Ook heeft de penningmeester aangegeven wat
het bestuur met de aanbevelingen heeft gedaan
die de kascommissie vorig jaar aan het bestuur
had aangeboden.
Een punt dat eveneens kon worden behandeld,
betrof het voorstel van het bestuur om de
contributie met ingang van 2010 van € 12 te
verhogen tot € 15. De vergadering heeft
daarvoor het groene licht gegeven. Nadat het
bestuur de verschillende vragen die het
overzicht van activiteiten voor 2009/2010 bij
de aanwezigen opriep naar tevredenheid had
behandeld, is er met elkaar onder het genot van
een drankje en een zoutje nog gezellig wat
nagepraat.

Robert Hirschel en Joanneke Hees

Presentatie BAAC-rapport Forum
Hadriani-opgraving
Zaterdag 6 juni stond werkelijk bol van de
belangwekkende onthullingen, want naast de
presentatie van de symposiumbundel werden
tijdens de opening van de tentoonstelling
“Archeologie krijgt een gezicht” ook de eerste
twee exemplaren van het opgravingsrapport
van BAAC uitgereikt, het resultaat van de
opgraving op Forum Hadriani in 2005. Een
vertegenwoordiger van BAM Vastgoed
overhandigde het zeer omvangrijke (ca. 500
pagina’s!) rapport samen met projectleider
Martijn Bink aan wethouder Houtzager, die er
duidelijk mee in zijn nopjes was. Alexandra
Oostdijk kreeg namens het Stadsmuseum het
tweede exemplaar. Zij beloofde het ter inzage
te zullen leggen in het museum.
Aangezien het rapport nog niet helemaal 100%
klaar was (nog wat vormgevingspunten) zullen
de liefhebbers nog even moeten wachten, maar
binnenkort zal het rapport tegen kostprijs
verkrijgbaar worden voor de betrokkenen die
mee gegraven hebben en andere geïnteresseerden. Vanzelfsprekend zal er ook een exemplaar
worden opgenomen in de bibliotheek van de
werkgroep.

Robert Hirschel

Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september vindt de jaarlijkse
Open Monumentendag plaats. Het thema dit
jaar luidt: “Op de kaart”. Dit is natuurlijk voor
onze werkgroep een bruikbaar thema. Forum
Hadriani wordt tenslotte al vermeld op de
Peutingerkaart, een middeleeuwse kopie van
een laatromeinse wegenkaart. Bij de voorbereiding van opgravingen wordt vaak gebruik
gemaakt van oud kaartmateriaal om te achterhalen wat voor eerdere bebouwing er op het
perceel in kwestie is geweest. Bodemkaarten
worden geraadpleegd, de grondsporen worden
op kaart ingetekend en vondsten worden geplot
op verspreidingskaarten.
Hoe we dit specifiek gaan invullen, is nog niet
bekend, maar op korte termijn zullen we hier
verder over gaan nadenken. Hulp van onze
leden wordt vanzelfsprekend zeer gewaardeerd! Zowel voor het bedenken van het
programma als voor de fysieke bemanning op
de dag zelf.

Joanneke Hees

Algemene ledenvergadering
Woensdag 25 maart 2009 was de Algemene
Ledenvergadering van de AWLV. Met 15
aanwezigen was die relatief goed bezocht,
zeker ook in aanmerking genomen dat er geen
speciale lezing na afloop stond geprogrammeerd. Helaas was het door ziekte bij het
administratiekantoor waar wij onze financiële
administratie in handen hebben gegeven, voor
het bestuur niet mogelijk om op de vergadering
de financiële stukken te produceren en verant-

Robert Hirschel en Joanneke Hees

De Vlietdagen
Een week later is het wederom raak met de
historisch verantwoorde activiteiten, want dan
vinden de Vlietdagen plaats. Dit jaar wordt er
voor het eerst met een thema gewerkt en wel
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“Leve de Limes”. Oftewel, ook de Vlietdagen
staan in het teken van de Romeinen. Het
evenement vindt plaats van vrijdag 18 t/m
zondag 20 september en is vooral gericht op
wateractiviteiten op de Vliet, maar ook op het
land is er heel wat te beleven.
Er zal onder meer een vlootschouw van
historische schepen te zien zijn, muziek op en
rond het water, een culinaire vaartocht en
watersportactiviteiten. Zaterdagavond vindt er
een gondelvaart plaats, waarbij er een prijs
uitgereikt zal worden aan de mooist versierde
boot. De scholen in Leidschendam-Voorburg
krijgen allemaal de gelegenheid om zelf een
eigen boot te versieren, natuurlijk op z’n
Romeins! Het is te hopen dat er veel scholen
meedoen.
Een van de hoogtepunten wat ons betreft zal de
aanwezigheid zijn van de replica van het
Romeinse schip dat in de Meern is opgegraven
(de “Per Mare Ad Laurium”). Dit schip, dat 36
passagiers kan meenemen, zal voorop varen in
de stoet.
In Park Vreugd en Rust in Voorburg, direct
aan de Vliet, zal een compleet Romeins
tentendorp worden neergezet door de
enthousiastelingen van diverse re-enactmentgroepen. Daar zullen heel veel verschillende
activiteiten te doen zijn en antieke beroepen te
bekijken zijn. Natuurlijk zal er ook Romeins
eten geproefd kunnen worden, want Claudia
Vandepoel van de Historische Keuken zal er
ook met een stand aanwezig zijn.
De AWLV heeft toegezegd zaterdag ook met
een stand aanwezig te zullen zijn bij het
Romeinse tentendorp. Goede ideeën voor
spelletjes en de inrichting van de kraam zijn
derhalve van harte welkom. En schrijf deze
datum meteen in uw agenda, want de kraam
zal vanzelfsprekend ook bemand moeten
worden door de leden.
Voor meer informatie en het hele programma,
houd de lokale media in de gaten of kijk op
www.vlietdagen.nl.

begroting voor het komende jaar is er rekening
mee gehouden. Wie het leuk vindt om mee te
denken en te organiseren, is van harte welkom.
Het idee is om een jubileumcommissie in te
stellen voor de gelegenheid. Kortom, kom
maar op met uw ideeën!
Robert Hirschel en Joanneke Hees

Opening Toen Leidschendam-Voorburg
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen
lezen, is op zaterdag 4 april de openingshandeling van Toen Leidschendam-Voorburg
verricht in de Bibliotheek van Voorburg. Dat
gebeurde door niemand minder dan Prinses
Marianne zelf, vergezeld door wethouder
Zwartepoorte. Het bibliotheekpersoneel was
voor de gelegenheid gekleed in historische
kostuums.

Prinses Marianne en wethouder Zwartepoorte
openen het historisch informatiepunt (foto:
Bibliotheek Leidschendam-Voorburg).

Het historisch informatiepunt in de bibliotheek
bestaat uit een mooi vormgegeven wand waarop verschillende filmpjes over de geschiedenis
van de gemeente, een boekenkast met alle
relevante literatuur en twee vitrines met een
kleine wisseltentoonstelling. Daarnaast kan via
de computer de website worden geraadpleegd
(www.toenleidschendam-voorburg.nl), waarop
o.a. een wiki zal komen met informatie over de
plaatselijke geschiedenis (nog in de beginfase)
en een lijst van de deelnemende verenigingen
en instellingen.
Op de dag van de opening was er bovendien
een informatiemarkt met stands van de
verenigingen. Ook de AWLV was vertegenwoordigd met een stand en onze uitgestalde
opgravingsvondsten trokken zeker bekijks. Er
waren ook diverse minilezingen te beluisteren.
Robert Hirschel heeft namens de werkgroep
een interessant verhaal verteld over de
prehistorische opgraving van de Frekeweg te

Joanneke Hees

AWLV 25 jaar
In 2010 bestaat de AWLV 25 jaar! De
voormalige Archeologische Werkgroep
Voorburg, thans de AWLV, is namelijk in
1985 door een klein groepje enthousiaste
amateurarcheologen opgericht. Dit jubileum
moet natuurlijk worden gevierd. In kleine
(bestuurs)kring wordt er al nagedacht over
plannen om dit passend te vieren. Ook in de
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Leidschendam in 2006 en 2008 (Vlaardingencultuur).

Naschrift bij “Een nieuwe kijk op een oude
vondst” (AWLV-Nieuwsbrief – februari
2009, nr. 24)
Naar aanleiding van mijn artikel “Een nieuwe
kijk op een oude vondst” in de vorige nieuwsbrief is bij de redactie een reactie ontvangen
van Bert van der Valk van de Archeologische
Werkgroep ‘s GRAVENhage. Bert miste de
vermelding dat het hier een majolica scherf
betrof. Dat aspect is inderdaad onderbelicht
gebleven. Hij voegt daaraan toe dat als de
datering zoals gesteld eind 18de/begin 19de
eeuw is, dat des te meer een argument is voor
een Friese herkomst, omdat men in Friesland
niet zo met de mode meeging en men daar veel
langer met de productie van majolica schotels
(met loodglazuur op de achterzijde) is doorgegaan. In onze streken was men circa 1660 al
overgestapt op faience (wit, ook aan de
achterzijde), omdat majolica niet meer was te
verkopen.

Joanneke Hees

Cees Milot en Robert Hirschel achter de stand van
de AWLV (foto: Bibliotheek LeidschendamVoorburg).

Presentatie Canon Leidschendam-Voorburg
In navolging van de landelijke canon met de
hoofdpunten van de Nederlandse geschiedenis
die eenieder behoort te kennen, heeft nu ook
Leidschendam-Voorburg een eigen canon,
geschreven door Lizette de Koning en Kees
van der Leer. In 20 vensters vertellen zij wat
iedere middelbare scholier zou moeten weten
van de lokale geschiedenis, van de Romeinen
tot aan de 20e eeuw. Ook de AWLV heeft een
bescheiden bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de canon. Op donderdag 23 april
werd het eerste exemplaar overhandigd aan
wethouder Zwartepoorte.
Tevens opende zij de nieuwe, op de canon
gebaseerde themakamer ‘Het Kabinet’ in het
Stadsmuseum, waarin het verhaal verteld
wordt van Leidschendam-Voorburg in de 19e
eeuw.

Robert Hirschel

Rectificatie
In het bijschrift bij de foto’s bij het artikeltje
over de werkruimte in de vorige nieuwsbrief is
abusievelijk een verkeerde naam vermeld: de
foto van de deur met graffiti is gemaakt door
Martin van Rijn en niet door Robert Hirschel.
Redactie

Voorzitter AWLV: Kees van der Brugge
Oostvlietweg 12 B, 2266 BL Leidschendam
070-3272859
Secretariaat: mr Robert Hirschel
Rodelaan 155, 2272 SB Voorburg
070-3862998

Joanneke Hees

Werkruimte: Van Naeltwijckstraat 9a,
2274 NV Voorburg
Werkavonden woensdag vanaf 20.00 uur.
E-mail adres van de redactie:
joanneke.hees@gmail.com

Wethouder Zwartepoorte met de Canon
Leidschendam-Voorburg.
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Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg
Korte toelichting bij de jaarrekening 2008/begroting 2010
Huisvesting
In vergelijk met 2007 is het bedrag veel lager. In het voorgaande jaar werd een nabetaling aan
energiekosten gedaan. In 2008 werd een bedrag gerestitueerd en het termijnbedrag aangepast.
Afboeken debiteuren
Het bedrag lijkt extreem hoog in vergelijk met het aantal verwijderde debiteuren. Echter in
2007 uitgeschreven donateurs waren ten onrechte weer opgevoerd en geven derhalve een
vertekend beeld.
Algemene kosten
Hierin zijn inbegrepen de bestuurskosten.
Reserve
De bestemmingsreserve is in 2008 gebruikt voor de aanschaf van computerapparatuur.
Daarom is een bedrag van € 2.000,- toegevoegd aan de reserve ten behoeve van
automatisering.
Administratieve en juridische kosten
Een deel van de rekening van het administratiekantoor wordt in 2009 betaald. De
werkzaamheden van het kantoor voor de werkgroep waren door ziekte aanmerkelijk minder
dan het jaar daarvoor.

Begroting 2010
Jubileum
In 2010 bestaat de archeologische werkgroep 25 jaar. Hoewel de plannen nog in een
beginstadium zijn, wordt er een bedrag van € 2.500 gereserveerd voor de viering van het
jubileum. Een deel hiervan wordt onttrokken aan de algemene reserve.
De plannen in het kort behelzen het organiseren van de jaarlijkse archeologische dag van de
AWN Den Haag en omstreken, het vervaardigen van een nieuwe folder en het organiseren
van een speciale dag voor het publiek. Ook wordt gedacht aan een publicatie over 25 jaar
archeologisch onderzoek in Leidschendam en Voorburg.

30 mei 2009
Alexandra Oostdijk
Penningmeester
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