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NIEUW BESTUURSLID
AGENDA
za. 9 feb. eerste dag ‘In de huid van …’,
carnavalsoptocht
za. 16 feb. en alle volgende zaterdagen
figuranten
za. 2 maart toneel op zolder
za. 6 april toneel op zolder
Museumweekend
zo. 7 april Museumweekend
di. 30 april Koninginnedag ’s ochtends open
za. 11 mei toneel op zolder
za. 6 juli laatste dag toneeltentoonstelling

Welkom aan ons nieuwe bestuurslid. Het
bestuur heeft dit jaar de geledingen kunnen
versterken met de komst van Anneke van
Zanten. Anneke neemt de plek in die vrijkwam
na het afscheid van Annemie van der Knaap.
We hebben met elkaar afgesproken dat we niet
op voorhand een juiste taakinvulling zullen
maken. We groeien er met elkaar in. Zowel
Anneke als het bestuur kijken uit naar een
goede periode en - ook heel belangrijk – we
hebben er veel vertrouwen in.
SCHENKING LOSWAL DE BONNEN

JAARPLANNING 2013
Ook dit jaar zullen er weer veel activiteiten in
De Timmerwerf georganiseerd worden die we
allemaal hebben opgenomen in de jaarplanning.
Een aantal oude bekenden zien we zeker terug
als zij op een van de zaterdagen een
demonstratie geven of snoep uit grootmoeders
tijd verkopen. Gedurende de zomermaanden is
er weer te genieten van de Lierse Amateur
Kunstenaars op zolder. Vanaf half september
gaan we in samenwerking met Rijk Zwaan een
bijzondere tentoonstelling organiseren over de
geschiedenis van dit bedrijf in De Lier. Begin
december willen we weer een ouderwetse
wintertentoonstelling houden, waarvan we het
thema nog moeten uitwerken. Ideeën zijn van
harte welkom. Alle activiteiten kunt u op onze
website terugvinden.

Op vrijdag 14 decembermiddag viel het weer
niet mee voor de bezoekers aan
Winterwonderland in De Lier, maar in De
Timmerwerf was het warm en droog en kon
men de paraplu opvouwen. Ondanks de regen
en kou buiten was de sfeer binnen optimaal,
want dhr. Cees Mostert kwam namens Loswal
de Bonnen een cheque van € 5000,overhandigen aan onze voorzitter Cor van der
Mark. Mostert vertelde dat het voor hen niet
moeilijk was om de aanvraag van het museum
voor ‘de groeikaart’ te honoreren. De stichting
kijkt altijd graag naar een project met een kop
en een staart en daar vond hij deze aanvraag een
mooi voorbeeld van. Cor van der Mark toonde
zich blij verrast met de schenking die het
project weer een stapje dichter bij haar
realisering brengt. Het is een veelomvattend
project waarover wij in de vorige Nieuwsbrief
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al hebben geschreven. Onderdeel daarvan is de
aanschaf van een touchscreen dat in de
toekomst op veel manieren kan worden ingezet.

IN DE HUID VAN …
De Lier en toneel zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Al ver voor de Tweede
Wereldoorlog waren er toneelgroepjes actief die
het publiek lieten genieten van blijspelen en
kluchten. De eerste officiële verenigingen
werden opgericht in 1945/1946. Het feit dat
deze toneelverenigingen in 2013 nog steeds
bestaan en actief zijn, onderstreept de reputatie
van het toneelspelende dorp.
Het was Peter Keijzer die voorstelde om een
expositie samen te stellen die bestaat uit
fotomateriaal van toneelspelende Lierenaars.
Een idee dat het bestuur direct aansprak.
De in een toneelfamilie opgegroeide
dorpsgenoot kent beide verenigingen goed door
o.a. zijn vader Anton Keijzer, medeoprichter
van Kunst & Genoegen en jarenlang regisseur
van beide verenigingen. Vanuit de nalatenschap
zijn veel aansprekende foto’s bewaard
gebleven, maar ook een oproep in de media
heeft tot een prachtige aanvulling van
fotomateriaal geleid. Verder hebben
(ex)toneelspelers en -speelsters die niet bij
Lierse verenigingen zijn aangesloten foto’s
aangeleverd. “Eigenlijk een ondankbare klus
omdat we veel meer toneelspelenden in beeld
hadden willen brengen en helaas keuzes
moesten maken”, aldus de samensteller van

deze expositie die tientallen foto’s
onaangeroerd moest laten.
Op deze expositie zult u naast de vele foto’s
kunnen genieten van de gelijknamige film ‘In
de huid van…’, samengesteld uit interviews
met oudere en jongere dorpsgenoten die hun
toneelervaringen met u delen. Kortom, wij
denken als bestuur van Stichting ‘De
Timmerwerf’ u weer een verrassende expositie
aan te kunnen bieden door u mee te nemen in
de wondere wereld van toneel, waarin het ‘in de
huid kruipen van een ander’ centraal staat.
Tijdens de openingsuren op zaterdag zullen de
bezoekers kunnen genieten van
improvisatietoneel in en rondom De
Timmerwerf. Het dagelijkse leven van de
timmerman en van bewoners uit vervlogen
tijden zal door leden van de toneelverenigingen
worden uitgebeeld. Regelmatig worden er op
zolder korte toneelstukjes opgevoerd en verder
zullen er gedurende de tentoonstellingsperiode
diverse activiteiten georganiseerd worden die
allemaal met amateurtoneel te maken hebben.
ACTIVITEIT CLUB VAN 100
We hebben al een paar keer gehoord: “Doen we
niks meer als club van 100?”. Nou, nou, zeggen
we dan, wacht even, ‘je moet een broedende kip
niet storen’. Daar komt ie dan: plek rondom
Timmerwerf en Bongaard. Distilleerderij
Zuidam uit Baarle Nassau zal ons verwennen en
ons veel kunnen leren. En…we krijgen een
rasechte Maasdijkenaar als spreker. Lees alvast
de columns linksboven op pagina 2 in Groot
Westland. Peter Kruythof (Peet Kruyt) zal ons
inwijden in de diepe roerselen van de
Westlandse taal. Nader bericht volgt, maar 9
APRIL alvast in de agenda noteren s.v.p.
TENTOONSTELLING RIJK ZWAAN
Iedereen ziet de nieuwbouw van dit mooie
bedrijf aan de Burg. Crezeelaan groeien. Ook
wij hebben dat gezien en wij vinden dit een
cadeau waard. De Timmerwerf heeft de directie
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van Rijk Zwaan aangeboden om twee maanden
lang gebruik te maken van ons museum om de
boeiende geschiedenis en nog boeiender
toekomst van dit bedrijf aan de Lierenaren te
laten zien. Dat cadeau wordt bijzonder
gewaardeerd. Een werkgroepje is gevormd en
er wordt hard gewerkt om in de maanden
september en oktober een mooie tentoonstelling
te laten zien. Er zal met name op interactieve
wijze veel aandacht besteed worden aan de
herkomst en teelt van onze dagelijkse groenten.
Er werken veel Lierenaars bij dit bedrijf en het
zal voor hen en hun familie erg leuk zijn om in
ons eeuwenoude pand de geschiedenis van een
hypermodern bedrijf te zien.
NIEUWS VAN HET
VRIJWILLIGERSFRONT
Welkom aan Han Hoogeveen, die zich met veel
enthousiasme heeft gestort op ons mega-project
“de groeikaart”. Samen met Gé Poot en Jan den
Hoed gaat hij werken aan de verdere invulling
van dit grote project. We zijn blij dat Han
hieraan mee gaat werken. Vanuit zijn
achtergrond brengt hij heel veel kennis van de
planologie van ons dorp met zich mee.
Vrijwilligers gezocht
In onze vorige nieuwsbrief hebben we iets
verteld over het project “de digitale groeikaart
van De Lier”. Dit zal van de vrijwilligers van
De Timmerwerf een forse inspanning vragen
voor de komende jaren, maar wij zijn ervan
overtuigd dat we hiermee op een unieke en
interactieve manier onze lokale geschiedenis
voor een groot en hopelijk ook jong publiek
toegankelijk kunnen maken. De financiering is
ondanks enkele fraaie toezeggingen nog niet
rond, maar het bestuur blijft zich inspannen om
ook de laatste financiële hordes te nemen.
Wij zijn al een tijdje bezig om onderzoek te
doen naar de komst van 31 jonge katholieke
tuindersgezinnen naar De Lier vanaf de jaren
‘30. Zij hebben zich allemaal gevestigd op

percelen grond die toebehoorden aan de familie
Ammerlaan aan de Kerklaan. Vlak na de
Tweede Wereldoorlog is de vestiging van
nieuwe tuinbouwbedrijven langs de Kerklaan in
een stroomversnelling gekomen. Daarna
volgden enkele bedrijven langs de Kanaalweg
en vanaf het begin van de jaren ’60 is ook de
Vreeburchlaan als tuinbouwgebied ontwikkeld.
Deze 31 starters van buiten De Lier hebben
uiteindelijk een grote bijdrage geleverd aan de
groei van de lokale katholieke parochie. Het
bestuur wil hier op termijn een expositie over
houden of een boekwerkje over deze bijzondere
ontwikkeling binnen De Lier samenstellen.
Voor zowel de digitale groeikaart als voor de
ontwikkeling van de tuinbouw op het land van
de familie Ammerlaan zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om ons bij het
onderzoek en de voorbereidingen te
ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich bij
een van de bestuursleden aanmelden.
Nieuws vanuit de werkplaats
Wekelijks wordt er door Joop en Gé gewerkt
aan het digitaliseren van onze museumcollectie
en van sommige voorwerpen maken zij foto’s
die aan het systeem toegevoegd worden.
Uiteindelijk is het de bedoeling om onze
collectie voor een groot publiek via de website
toegankelijk te maken.

Het nieuwe depot van De Timmerwerf gaat er
ook steeds overzichtelijker uitzien en dat vooral
dankzij de inzet van Kees en Anton. De
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collectie ligt straks keurig gesorteerd
opgeslagen in genummerde kisten, die weer
corresponderen met onze digitale registratie. Zo
kunnen we later onze voorwerpen heel
eenvoudig in het depot terugvinden.
De vrijwilligers van het klusteam op
vrijdagmorgen hebben de laatste maanden ook
niet stil gezeten. De voorraad houten uilen en
de voerbakjes voor kleine vogels zijn door
Henk weer aangevuld. Piet heeft een groot
aantal bijenhuisjes gemaakt, waarvan je een
deurtje open kan doen om stiekem het
ontwikkelproces van de insecten aan de
binnenzijde te bekijken. Arie en Leen hebben
weer voldoende pakketten voor Timmeren met
Kinderen gemaakt, zodat die kunnen kiezen uit
een nestkastje, vliegtuig, boot of autootje.
Vrijwilligersuitje
Zoals we elk jaar gewend zijn, gaan we ook nu
weer met onze vrijwilligers en partners een
middag uit. Het vrijwilligersuitje staat gepland
op zaterdag 8 juni en we hopen ook dit jaar op
fantastisch weer en een grote opkomst. Zet deze
datum vast in de agenda. Waar we heen gaan
blijft nog even geheim, maar de locatie zal zeer
tot uw verbeelding spreken!
Jubilea
Han Hoogeveen was op 22 december 40 jaar
met Caroline getrouwd.
Nel en Nic Valstar zijn op 15 februari 50 jaar
getrouwd.
WIJ ONTVINGEN ....
…
van de heer Jos Bakker uit Wateringen
een kist met leuke en soms onbekende
timmergereedschappen
…
van de heer Dick Schotkamp
gereedschap
…
van de heer Henk Dankier een
gereedschapskist met inhoud

…
van de heer Henk Vos een glas-inloodraam met een afbeelding van de Dom met
de Lee
…
van mevrouw Van de Bos uit Naaldwijk
drie grote en een kleine doos met het
constructiemateriaalTemsi
ENTREEGELD
We hanteren al jaren een toegangsprijs van
€ 2,00 voor volwassenen, maar die gaan we
vanaf 1 april 2013 aanpassen naar € 2,50.
Kinderen tot 12 jaar blijven gratis en kinderen
van 12 tot 18 jaar betalen € 1,00.
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
Ellie Elshof
51.67.93
Anneke van Zanten
51.65.90
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.
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