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Nr. 51             De Lier, 17 februari 2012  

 

 
AGENDA 
za. 18 februari  schaatsen slijpen 
wo. 29 februari filmavond oude 

schaatsfilmjes 
za. 3 maart  schaatsen slijpen  
za. 24 maart  ‘wild breien’ 
za. 31 maart  brocanteriemarkt 
za. 7 april  winkeliersactiviteiten 
za. 14 april demonstratie 

meubelrestauratie 
21 en 22 april  Open Atelierroute  
                                   laatste weekend ‘Lierse         
IJsheiligen’ 
ma. 30 april  winkeliersactiviteiten 
do. 3 mei opening tentoonstelling 

‘Schatten op zolder’ 
wo. 9 mei activiteit Club van 100: 

17e eeuws eten 
vr. 6 juli  opening LAK expo 
za. 18 augustus laatste dag LAK expo 
vr. 31 augustus opening Meccano expo 

 

LIERSE IJSHEILIGEN 

 

De tentoonstelling wordt goed bezocht en 

ontlokt de bezoekers heel wat schaatsverhalen. 

De mannen van het Westlands Schaatsmuseum 

komen op een aantal zaterdagen in de 

werkplaats schaatsen slijpen en daarbij komen 

ook de nodige verhalen los. Bovendien kunnen 

zij de bezoekers informeren over alles wat met 

schaatsen te maken heeft. Wij zijn ook heel blij 

met de belangstelling van de WOS radio en de 

WOS televisie die al verscheidene keren zijn 

langsgekomen om verslag te doen van de 

tentoonstelling en de extra activiteiten 

daaromheen.  

WILD BREIEN 

Wat moet je daar nu bij denken? Wild breien is 

gekozen tot het mooiste nieuwe woord van 

2011 en is een vorm van street art. Iedere 

enthousiasteling kan meedoen en breien voor 

een aankleding van iets in de openbare ruimte. 

Nu hebben wij het beeld van de Theebukker 

voor De Timmerwerf staan en die wilden we 

graag een sjaal en muts geven in deze barre 

kou. Breien is een tijd ‘uit’ geweest, maar de 

oma’s kunnen nog heel goed breien en zijn bij 

uitstek geschikt om het aan de nieuwe generatie 

over te brengen. Daarom hadden wij op 

zaterdag 11 februari onze deur opengezet voor 

kinderen die met (of zonder) hun oma wilden 

komen om te leren breien, maar er kwamen ook 

een aantal enthousiaste dames op af. 
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Aan het eind van de dag was een sjaal van 4 m 

gebreid en een muts, waarmee de Theebukker 

warmpjes werd ingepakt. Op 24 maart nemen 

we de breipennen nog eens op voor een 

herhaling van dit evenement. Neem breinaalden 

en wol mee als u die heeft en anders zorgen wij 

daarvoor. 

Op de zolder staat overigens een pop met het 

originele schaatspak van Piet Keyzer waarin hij 

triomfen heeft gevierd en dat door zijn moeder 

is gebreid! Komt dat zien. 

 

HOLLAND OP DE SCHAATS 
 

Wim van der Wel gaf ons een gedicht dat zijn 

moeder in 1924 heeft geschreven en wij vonden 

het te leuk om het niet hier te plaatsen. 

 

Eindelijk is heel de natie 

dan toch op de schaats geweest 

Alle politiek ten spijt werd 

dat het nationale feest 

 

Jongen, ouden, rijken, armen 

zijn eens aan den zwier gegaan 

Heel ons volk heeft weer genoten 

op de heerlijk gladde baan 

 

Daar was geen verschil in standen 

daar was elk gelijk, want heusch 

zelfs de allerhoogste oome 

had een druppel aan z’n neus 

 

Alle deftigheid was foetsie 

elk zat lachend op z’n beurt 

in een houding waarom zeker 

op de straat diep was gekleurd 

 

Fijne tochten zijn gemaakt weer 

door het wit besneeuwde land 

Zelfs de “koek en zopies” stonden 

fier bevlagd weer aan de kant 

 

Heete koppen chocolamelk, 

ouderwetsch verdacht van kleur 

schonk men ons en ’t smaakte want je 

was in een volmaakt humeur 

Dan weer verder, beentje over, 

als een branie heen en weer, 

met als kleine onderbreking: 

’n botsing tegen een dikken heer 

 

Vast gegrijp van beiden kanten 

als van een verliefd jong paar, 

en als slot van de omarming 

beiden zittend naast elkaar 

 

Met een grap elkaar geholpen, 

lachende weer overend 

nog gemoedelijk een praatje, 

of je elkaar jaren kent 

 

Zoo zijn we wanneer we schaatsen: 

een en al natuurlijkheid, 

klaar voor hulp bij tegenwinden 

wars van ruzie, haat en nijd 

 

Als we in het daaglijks leven 

deden net zooals op het ijs 

ja, dan was het hier op aarde 

op mijn woord….een Paradijs 

 

Anna van Staalduinen 

1 januari 1924 

FILMAVOND SCHAATSEN 

Op woensdagavond 29 februari vertonen we in 

De Timmerwerf een aantal oude schaatsfilms 

die we op de zaterdagen ook laten zien. Nu kunt 

u ervoor gaan zitten en genieten van hoe groot 

en klein op de Lee schaatste in de vijftiger 

jaren, barre Elfstedentochten geven je de koude 

rillingen en films over onze schaatshelden Kees 

Broekman en Piet Keyzer komen voorbij. De 

deur gaat om half acht open en in de werkplaats 

staat de koffie voor u klaar. We beginnen met 

de vertoning om kwart voor acht. De toegang is 

gratis, maar wij stellen een vrijwillige bijdrage 

na afloop wel op prijs. 

Als u wilt komen, dient u zich aan te melden op 

de website www.museumdetimmerwerf.nl of bij 

een van de volgende personen: 

 

http://www.museumdetimmerwerf.nl/
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Ellie Elshof  helshof@planet.nl 

Gerda Gunneweg tjj.gunneweg@hetnet.nl 

 

ACTIVITEIT CLUB VAN 100 
 

Leden van de club van 100 en vrijwilligers, zet 

de buikriem maar alvast een gaatje losser. Na 

onze kaas- en portproeverij, theeproeverij en 

jeneverproeverij hebben we iets compleet 

anders op het menu staan: een 17
e
 eeuwse 

maaltijd. 

Deze maaltijd zal voornamelijk bestaan uit 

datgene wat bij onze eerste timmerman op tafel 

stond. Aangezien een timmerman toch wel een 

gegoede burger was, is het niet alleen maar 

krullenpap, spijkersoep of splinterkaas geweest. 

Enige voedzaamheid en ook smakelijkheid is er 

zeker bij, maar geen aardappels of tomaten. Hij 

wist destijds niet eens hoe die eruit zagen, laat 

staan hoe ze smaakten. 

De avond is op 9 mei in de Rank. Tussen 18.00 

en 18.30 uur is het binnenlopen en we krijgen 

eerst een uitleg over wat 17
e
 eeuws eten inhoudt 

en hoe dat allemaal ging in de tijd van onze 

timmerman. Daarna krijgen we ongeveer 

zestien verschillende gerechten te proeven. Er 

wordt geen cola of jus d’orange geschonken, 

want ook dat was er nog niet. Karnemelk zal 

niet iedereen smaken, dus er zijn andere 

middeleeuwse dranken. Oh ja, mes en vork had 

men wel, dus geen geklieder aan tafel. Dit kost 

best wel wat, wij denken aan maximaal € 40,- 

p.p. exclusief de drank. Dat lijkt stevig maar de 

ervaring zal alles goed maken en de herinnering 

is nog kostbaarder. 

Aanmelden voor dit unieke moment via 

cvdmark@kabelfoon.nl. De avond is uitsluitend 

toegankelijk voor leden van de club van 100 en 

de vrijwilligers en die kunnen uiteraard een 

introducé meenemen. Let op: VOL is VOL. De 

inschrijving stopt op 18 april, want we moeten 

wel weten hoeveel speenvarkens we moeten 

inkopen…….. 

Na aanmelding krijgt iedereen een bevestiging 

en de laatste informatie wordt op tijd 

aangereikt. 

 

NIEUWE DEPOTRUIMTE 
 

Het bestuur is er jaren naar op zoek geweest; 

een geschikte depotruimte voor o.a. de opslag 

van haar steeds maar groeiende collectie. Met 

ingang van dit jaar hebben we dit probleem 

opgelost en beschikken we over een 20 m² grote 

ruimte onder de appartementen van ‘De 

Ambachtwerf’ met een ingang aan de 

Hoofdstraatzijde. Er is voldoende ruimte 

aanwezig om alle voorwerpen uit onze 

gereedschappencollectie overzichtelijk en 

toegankelijk op te slaan. De ruimte is droog en 

verwarmd en voldoet prima aan onze lang 

gekoesterde wens. Bijkomend groot voordeel is 

dat we ons depot nu op loopafstand van De 

Timmerwerf hebben en dat is toch wel erg 

makkelijk. Samen met onze vrijwilligers wordt 

de ruimte zo snel mogelijk ingericht en 

voorzien van stalen stellingen. Daarna kunnen 

we de voorwerpen uit onze tot aan de nok toe 

gevulde opslag verhuizen. 

 

MONUMENTENWACHT  

 

De Timmerwerf is aangesloten bij de landelijke 

organisatie die Monumentenwacht heet. Eind 

vorig jaar heeft de jaarlijkse inspectie weer 

plaatsgevonden en dat wordt door de ervaren 

mensen van Monumentenwacht uiterst grondig 

gedaan met alle inspectieresultaten in een 

rapportage verwerkt. De laatste inspectie heeft 

in het bijzonder aandacht besteed aan de 

mogelijke aanwezigheid van houtborende 

insecten. Gelukkig zijn er ondanks veel oude 

aantastingen geen actieve houtboorders 

aangetroffen. Tijdens de grote restauratie in 

1998 is de gehele zolder- en kapconstructie toen 

grondig behandeld met een vloeibaar houtworm 

bestrijdingsmiddel en dat blijkt dertien jaar later 

nog steeds goed gewerkt te hebben. 

Daarnaast moeten we wel kleine 

onderhoudswerkzaamheden aan kozijnen, 

luiken en de schoorsteen uitvoeren en zal 

komend voorjaar ook de buitenboel na zeven 

jaar opnieuw geschilderd moeten worden. Een 

oud en monumentaal pand blijft altijd meer 

mailto:tjj.gunneweg@hetnet.nl
mailto:cvdmark@kabelfoon.nl
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kosten aan onderhoud vragen dan normaal, 

maar we proberen met z’n allen De 

Timmerwerf in goede bouwkundige conditie te 

houden, alsof het ons eigen huis is. 

FOTOSERIE MET TEKST 

In de eikenloods draait een diavoorstelling met 

oude ansichtkaarten van De Lier. Ruim veertig  

ansichten zijn nu voorzien van een 

begeleidende tekst en de dia’s hebben een 

grotere interval zodat de bezoekers de tijd 

hebben om de tekst te lezen. 

UITJE VRIJWILLIGERS 

Het ligt nog even in het verschiet, maar we 

maken u alvast attent op de datum: zaterdag 2 

juni. Noteer deze dag in uw agenda en 

informatie over het programma volgt nog. 

VRAAG NAAR E-MAILADRESSEN 

Natuurlijk blijft u de Nieuwsbrieven per post 

ontvangen, maar het is handig als het 

secretariaat over uw e-mailadres beschikt. Het 

is een extra manier om te communiceren en zo 

kunnen wij u op de hoogte houden van het een 

en ander. Wij stellen het op prijs als u uw e-

mailadres stuurt naar info@detimmerwerf.nl. 

 

WIJ ONTVINGEN....  

 

… van mevr. Jacobs – Blom uit De Hoorn 

gereedschap 

… van dhr. Foekema uit Den Hoorn 

gereedschap 

 

STICHTING DE TIMMERWERF 
 

Postbus 167, 2678 ZK De Lier 

e-mail: info@detimmerwerf.nl 

internet: www.museumdetimmerwerf.nl 

twitter: htpp://twitter.com/#!/timmerwerf 

 

Bankrekening: ING-bank  77.90.769 

           Rabobank 33.62.92.430 

Bestuur: 

Cor v.d. Mark, voorz.      tel.0174-51.48.32 

Jan den Hoed, secr.  51.16.05 

Piet Zuidgeest, penn.mr. 51.46.86 

Annemie v .d. Knaap  51.52.63 

Ellie Elshof   51.67.93 

Gerda Gunneweg (redactie) 51.40.76 

secretariaat: 

Caroline v.d. Berg           tel. 0174-51.88.24 

 

GIFTEN AAN DE TIMMERWERF IN 2012 

 

De Timmerwerf is een instelling die bij de 

belastingdienst is geregistreerd als een 

algemeen nut beogende instelling (culturele 

ANBI). Voor gewone giften gelden een 

drempelbedrag en een maximum. Het 

drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, 

met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt 

dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, maar u 

mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat 

is 10% van uw drempelinkomen. Giften aan een 

culturele ANBI (De Timmerwerf) mag u voor 

de berekening van uw aftrekpost verhogen met 

25%. Deze verhoging is maximaal € 1.250. Op 

onze website vindt u uitgebreidere informatie 

onder het kopje Sponsoring. Ter verduidelijking 

is een voorbeeld uitgewerkt en een berekening 

van de aftrek. 


