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AGENDA 
 
vr. 31 aug. opening Meccano, oude liefde  
        roest niet 
za. 1 sept.  meccano expo tot eind januari 
do. 6 sept.  meccanoavond voor vrijwilligers en 
        Club van 100 
za. 8 sept.  Open Monumentendag 
za. 22 sept.brocanteriemarkt 
za. 6 okt.    snoepkraam De Schilpen 
        winkeliersvereniging: Oud-    
        Hollandse tuinbouwdag 
za. 20 okt.  verkoop van producten Het Palet 
za. 3 nov.   demonstratie meubelrestauratie 
za. 17 nov. intocht Sinterklaas 
        speciale meccano activiteit 
 

 

LAK-tentoonstelling 
 

Zes weken lang hebben we allemaal kunnen 

genieten van het beeldend werk van onze 

getalenteerde dorpsbewoners. Complimenten 

aan het LAK-comité voor de sfeervolle 

inrichting van de zolder; de kunst kwam mooi 

uit tegen de zwarte achtergrond. Enkele van de 

exposanten hebben tijdens de openingstijden 

een dag of halve dag nog meer van hun werk 

getoond in de werkplaats en wisten daar 

boeiend over te vertellen en te demonstreren. 

Conny Vollebregt heeft in De Timmerwerf 

gestaan met haar beelden, Marry Verbeek 

werkte aan haar keramische sieraden en Nic van 

Wijk hanteerde de schilderskwast. Voor de 

bezoekers voegden deze activiteiten iets toe aan 

de tentoonstelling. 

 

Meccano, oude liefde roest niet 
 

In wiens hoofden doemen niet de beelden op 

van hijskranen, auto’s en vliegtuigjes bij het 

woord meccano? Dozen vol met meer dan 400 

verschillende onderdelen die met boutjes en 

moertjes tot de prachtigste constructies werden 

omgebouwd door vaders en kinderen. 

Montagespeelgoed - uitgevonden in 1901 – 

voor jong en oud, dat in menig huishouden uit 

de zak van Sinterklaas is gekomen. Van begin 

september tot eind januari kunt u genieten van 

de tentoonstelling Meccano, oude liefde roest 

niet. Liefhebbers uit het hele land hebben zich 

verenigd in het Meccano Gilde Nederland en zij 

brengen hun prachtige modellen naar de 

Timmerwerf, waaronder auto’s, tractoren, 

vliegtuigen, klokken, een dorsmachine en een 

grote kijkdoos. Modellen die getuigen van 

liefde en toewijding en de afmetingen zijn soms 

spectaculair. Menig hart zal sneller kloppen bij 

de herkenning van deze oude liefde, maar de 

tentoonstelling zal ook jeugdige bezoekers 

enthousiast maken voor de hobby van alle 

tijden. Bovendien werken heel veel modellen en 

zijn ze vaak computergestuurd. In het museum 

is een gedeelte vrijgemaakt waar genoeg 

meccano-onderdelen liggen die de jeugd 

uitdagen om mee aan de slag te gaan. Wie de 

jeugdjaren voorbij is, kan zich natuurlijk ook 

uitleven! 
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Vrijwilligers en Club van 100, opgelet! 

 

Noteert u donderdag 6 september in de agenda, 

want dan staan vanaf half acht de koffie en thee 

klaar in de werkplaats. De suppoosten krijgen 

dan informatie bij de tentoonstelling en 

iedereen kan de meccano bekijken en zelfs 

bouwen! Natuurlijk is er daarna ook nog iets 

onder de kurk zoals u het van ons gewend bent. 

 

Vooruitblik: Lierenaars in andermans huid 

 

Na de meccanotentoonstelling wordt het 

podium gegeven aan de Lierse toneel-

verenigingen, die al met verve en groot 

enthousiasme aan de slag zijn gegaan. Alle 

mogelijke foto’s en materialen worden 

ingezameld, interviews afgenomen en kleine 

toneelvoorstellingen voorbereid. In de week 

van de opening zijn er bijzondere activiteiten 

gepland, waar we nog niets over verklappen. 

Neemt u maar van ons aan dat het al zindert in 

het dorp. Zegt het voort, zegt het voort. 

 

Brielle 

 

Op zaterdagmiddag 2 juni stond het jaarlijkse 

uitje met de vrijwilligers van De Timmerwerf 

op het programma. Deze keer was de reis naar 

Brielle met een groep van 45 personen. Het 

weer werkte fantastisch mee en iedereen was op 

tijd in De Hoofdwacht voor de koffie met 

appelgebak. Na de koffie brachten we een 

bezoek aan het totaal vernieuwde Historische 

Museum van Brielle, het voormalige 

gemeentehuis. Zij hebben, dank zij een fors 

legaat van een overleden mevrouw uit Brielle, 

de inrichting en de presentatie van de collectie 

om kunnen bouwen tot een interessant en 

interactief museum waarin de geschiedenis van 

de Tachtigjarige Oorlog centraal staat. De rol 

van Den Briel in onze vaderlandse geschiedenis 

is wel genoegzaam bekend met de inname door 

de Watergeuzen op 1 april 1572 en daarmee een 

keerpunt in de strijd tegen de Spaanse 

overheersing van de Nederlanden. Met een 

drietal gidsen brachten we een bezoek aan de 

grote Catharijnekerk en maakten we een korte 

historische wandeling door straatjes die een 

gemiddelde toerist zeker niet tegenkomt. De 

geschiedenis druipt er aan alle kanten vanaf en 

de jaartallen op de vele gevelstenen doen ons 

direct beseffen dat wij in De Lier nog maar 

karig bedeeld zijn met bouwkundige 

monumenten. Ons bezoek aan de stad viel 

samen met de culturele activiteit “Brielle achter 

de voordeur”. Dit evenement werd voor de 

tweede keer georganiseerd in de binnenstad en 

op vele plaatsen stond de voordeur letterlijk 

open. Korte toneelstukjes, sketches, 

voordrachten, presentaties, enz. zorgden voor 

een prachtige sfeer en velen lieten zich 

aangenaam verrassen ‘achter de voordeur’.  

 

 

Na de rondwandeling van anderhalf uur werd 

het toch wel tijd voor de vaste versnapering en 

die stond klaar bij “De Vergulde Colff”, een 

uitspanning vlakbij de grote kerk. De tent zat 

helemaal vol en een kippenhok was er niets bij. 

Uitermate gezellig om in zo’n ontspannen sfeer 

met elkaar de dagelijkse beslommeringen eens 

door te nemen. Het bestuur van De Timmerwerf 

organiseert deze activiteit elk jaar met groot 

plezier en wil hiermee ook haar bijzondere dank 

tot uitdrukking brengen aan al onze 

vrijwilligers die het toch maar mogelijk maken 

dat we al twaalf jaar een klein, lokaal museum 

overeind kunnen houden zonder subsidie. 

Hulde aan elkaar! 

Jan den Hoed 
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Op de website staan nog meer foto’s, zie bij 

Nieuws onder de foto van de Dom: Klik hier 

voor meer foto’s. Met dank aan Peter 

Bravenboer. 
 

Lierse historie, Leonardustempel 

 

Tijdens het vrijwilligersuitje van dit jaar 

brachten we ook een bezoek aan het Historisch 

Museum Den Briel. Daar werd o.a. uitgebreid 

aandacht besteed aan de rol die Brielle heeft 

gespeeld in het begin van de tachtigjarige 

oorlog (1568-1648). Vandaar dat er ook werd 

stilgestaan bij de dood van de Martelaren van 

Gorkum. 

Eén van die martelaren was Leonardus van 

Veghel, sinds 1556 als priester  en vanaf 1566 

als pastoor werkzaam in Gorkum. Bij de 

gevangenneming van de priesters uit die plaats 

door de watergeuzen fungeerde hij als 

woordvoerder voor de groep. Hij was de tweede 

van de negentien martelaren die op 9 juli in een 

turfschuur in de omgeving van Brielle werden 

opgehangen. 
 

 
 

Toen Cornelis van Rijn in 1872 het eerste 

katholieke kerkje van De Lier na de hervorming 

liet bouwen, was katholiek Nederland volop aan 

het emanciperen. Dat de negentien Martelaren 

van Gorkum in 1867 door de paus heilig 

werden verklaard, was een enorme opsteker 

voor katholiek Nederland. In dat licht bezien 

was het niet vreemd, dat de Lierse katholieke 

kerk niet naar Sint-Joris werd vernoemd, de 

patroonheilige van de dom in de middeleeuwen, 

maar naar de 'nieuwe' heilige Leonardus. Het 

kerkje kreeg al gauw als bijnaam 

'Leonardustempel'.  

 

Maar De Lier werd geen eigen parochie. De 

Lierse katholieken waren nog maar klein in 

getal, nog geen tien gezinnen, en ze bleven 

kerkelijk onder Naaldwijk vallen. Hun aantal 

groeide en in 1929 werd De Lier, met een deel 

van Maasdijk, wel een eigen parochie met 325 

parochianen. De nieuwe parochie moest een 

naam hebben en bij brief van 12 augustus 1929 

deelde de bisschop van Haarlem mee, dat die 

naam zou worden: Parochie van de Heilige 

Martelaren van Gorcum. Waarom niet voor 

Leonardus werd gekozen, is ons niet bekend. Is 

er overleg over geweest? Een nieuwe parochie, 

een nieuwe naam?  Ook de oude naam Sint-

Joris werd niet gekozen. Gelukkig maar, want 

om nu vernoemd te worden naar iemand die 

waarschijnlijk nooit bestaan heeft... 

APM 
 

Bijenhuisjes 

 

De meeste bijen leven in volken en wonen in de 

alom bekende bijenkasten. Daarnaast zijn er 

ook nog veel solitair levende bijen en vliegende 

insecten die hun eitjes en larven in diepe gaatjes 

en kieren leggen. Speciaal voor deze groep 

bijen worden er bijenhuisjes gemaakt om het 

insectenleven in de tuin te stimuleren. Ook een 

van onze vaste vrijdagvrijwilligers, Piet 

Zwinkels, maakt deze huisjes die zijn voorzien 

van een deurtje. Het leuke is dat je dan de 

binnenkant kan bekijken en de ontwikkeling 

van eitje tot insect via doorzichtige buisjes kunt 

volgen.  

De vraag wordt vaak gesteld of dit in de 

praktijk echt werkt. Het antwoord kwam 

kortgeleden toen een bezoeker een tweede 

bijenhuisje kwam kopen. Enkele maanden terug 

had hij een eerste huisje gekocht en dat zat nu 

helemaal vol met eitjes en larven. Kinderen uit 

de buurt kwamen regelmatig via het deurtje 

kijken hoe de insecten zich ontwikkelen. Piet 
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gaat vrolijk door met een nieuwe serie 

bijenhuisjes die voor € 12,00 bij De 

Timmerwerf te koop zijn. Een verrassende 

kadotip! 

 

 
 

Luiken 

 

Tijdens de laatste inspectie van 

Monumentenwacht bleek dat er een aantal 

luiken aan de achterzijde van De Timmerwerf 

in slechte staat was. We zullen ze moeten 

vervangen door nieuwe. De vrijdagvrijwilligers 

draaien hun hand hier niet voor om en zij gaan 

in onze werkplaats de luiken exact namaken 

met nieuwe redcedar kraaldelen en die voorzien 

van al het oude hang- en sluitwerk. Wij zijn 

hier heel erg blij mee en onze penningmeester 

misschien wel het meest. 

 

WIJ ONTVINGEN....  

 

… van dhr. Valk een tafelboormachine en 

een borstboormachine 

… van mevr. Hennie Vreugdenhil 

gereedschap 

… van een aantal mensen meccano- of 

constructiedozen voor de komende 

tentoonstelling 

… van mevr. Valstar een theepot, suikerpot 

en melkkan 

… van mevr. Baldi een keukensnijmachine 

… van de familie Abspoel uit Rijswijk wat 

timmergereedschap en een aantal strijkijzers 

van rond 1900 

Er zat bij de strijkijzers een bijzonder 

exemplaar van rond 1900, waarvan de 

bovenkant open kan om er gloeiende kooltjes in 

te leggen. Aan de buitenzijde zijn er kleine 

openingen voor de aanvoer van zuurstof en 

bovenop het strijkijzer zit een klein 

schoorsteentje waardoor de rook wordt 

afgevoerd. Een speciale beschermkap zorgde 

ervoor dat je je hand niet verbrandde.  

 

Bijdrage Vrienden van De Timmerwerf 

 

Voor donateurs en leden van de Club van 100 

zijn er acceptgiro’s bijgesloten in deze 

Nieuwsbrief. Wij hopen dat u De Timmerwerf 

ook dit jaar een warm hart toedraagt en uw 

bijdrage overmaakt. De bijdrage voor de 

donateurs is € 12,50, maar als u meer wilt 

schenken dan is onze dank groot. 

 

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    

secretariaat@detimmerwerf.nl    

 

 ANBI 
De belastingdienst heeft Stichting De 

Timmerwerf aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

U kunt uw gift aftrekken van de belasting en De 

Timmerwerf kan de bijdrage ten volle benutten 

voor de instandhouding van ons museum.     


