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NIEUWSBRIEF 

VAN DE 

TIMMERWERF 

  
 
Nr. 56             De Lier, 3 mei 2013 

  

 
AGENDA 

za. 11 mei  Epicentrum speelt eerste van de        

       10 geboden van Dekaloog 

za. 18 mei  improvisatietoneel  

za. 1 juni    improvisatietoneel door St. Cecilia 

        snoepkraam van De Schilpen 

za. 8 juni    improvisatietoneel door St. Cecilia 

        vrijwilligersuitje naar Delfshaven 

za. 15 juni  poppenkast voor de kleintjes 

za. 6 juli     laatste dag toneeltentoonstelling 

        speciale voorstelling ‘Sofietje’ 

za. 20 juli   start expositie Lierse Amateur     

        Kunstenaars 

za. 27 juli   snoepkraam van De Schilpen 

wo. 21 aug.Bradelierweek, extra activiteiten en 

        openingstijden 

za. 31 aug.  laatste dag LAK-expositie 

za. 14 sept. start expositie Rijk Zwaan 

        Open Monumentendag 

        demonstratie bouwer maquette van 

        De Lier 

 

MEELEVEN 

 

Op donderdag 28 maart werden velen van ons 

opgeschrikt door het ernstige ongeluk in De 

Lier, waarbij twee mensen omkwamen die 

direct en indirect met De Timmerwerf te maken 

hadden. 

Wij zullen ons Frans Verhagen blijven 

herinneren als de man die ons vanaf de 

restauratie in 1998 van advies heeft voorzien. 

Zijn deskundigheid als het ging over hoe we de 

tuin rondom de Bongaard het beste konden 

inrichten, over de onderhoudswerkzaamheden 

aan de vele bomen, maar ook over hoe de 

bijzondere sfeer en het karakter van deze unieke 

‘dorpstuin’ behouden konden blijven. Wat vond 

Frans het spijtig dat we ons kleine slootje op 

moesten geven bij de aanleg van de stalen 

damwand in De Lee. “Dit is zo’n bepalend 

gezicht en heel erg jammer om het kwijt te 

raken”, zei hij. Ook zijn zorg voor onze grote 

elfstammige boom en bovenal de rust en 

aandacht waarmee hij alles deed. Hij had een 

grote liefde voor De Timmerwerf en was lid 

van de Club van 100 vanaf het eerste uur. Zijn 

gedachtenis zullen we bewaren en wij denken 

dat we het beste een boom zijn naamplaatje 

mee kunnen geven. Het wordt de door hem 

geplante elzenboom aan de rand van het 

voormalige slootje. We denken aan Carla. 

 

We leven mee met Ellie en Huub Elshof. Zij 

verloren hun zo geliefde zoon Joep. Ons 

bestuurslid Ellie heeft haar taken voor de 

komende tijd opgeschort en de andere 

bestuursleden nemen die zolang over.  

De verslagenheid in het gezin is groot. Wij 

denken aan hen allen. 

 

Wat ons getroffen heeft in ons dorp is de 

massale belangstelling en zeker ook het massale 

verdriet. De dorpsgemeenschap is en was 

bijzonder hecht. Er staan muren om hen heen. 

Helaas zijn ze gemetseld van tranen.  
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CLUB VAN 100 

 

De activiteit van de Club van 100 van april 

hebben we om begrijpelijke redenen uitgesteld. 

Op een ander moment gaan we proberen 

hetzelfde programma weer in elkaar te zetten. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte. 
 

TENTOONSTELLING TONEEL 

 

De huidige tentoonstelling ‘In de huid van …’ 

wordt geregeld verlevendigd met allerlei extra 

activiteiten. Theatergroep Vrij is drie keer een 

eenakter wezen opvoeren, Gerrie van Andel, 

Monique Bruggeman en Peter Keijzer speelden 

poppenkast voor de kleintjes en Theo van der 

Stok, Piet Paauwe en Ria Hofstede zorgden 

voor het improvisatietoneel. Het is heel leuk 

voor de bezoekers om zo maar in en rondom het 

museum de bewoners van het huis in hun 

historische kleding tegen het lijf te lopen. De 

komende zaterdagen kunt u nog veel meer van 

hen verwachten. Op zaterdag 11 mei komt 

Epicentrum de eerste van de 10 geboden van 

Dekaloog in De Timmerwerf spelen, een 

bijzondere keuze. Op zaterdag 1 juni zal St. 

Cecilia een speciale middag verzorgen met 

inspringtheater. De leden spelen scenes onder 

leiding van een regisseur en het publiek kan 

ook nog meedoen. Ook de poppenkastspelers 

komen nog terug. 

 

 

 
 

Buiten de data in de agenda hierboven zullen er 

nog meer zaterdagen worden ingevuld. Houd u 

de website en de media in de gaten. 

 

VERZAMELEN 

 

Het duurt nog wel even, maar begin 2014 staat 

er een expositie op het programma die zich zal 

richten op verzamelingen van lokale 

particulieren. Er wordt onnoemelijk veel 

verzameld, maar natuurlijk zijn we uit op 

bijzondere dingen. Mocht u tips voor ons 

hebben: we houden ons aanbevolen en we 

zullen een selectie gaan maken uit het aanbod. 

 

MAQUETTE VAN DE LIER 

 

Henri van der Caay runt zijn bedrijf Mini 

Mundo en werkt al enige tijd aan een maquette 

van De Lier rond 1865. Hij bouwt op een schaal 

van 1 : 500 en het werk is dusdanig intensief 

dat er meer tijd in gaat zitten dan de bouwer 

had ingeschat. Henri brengt momenteel alle 

oude sloten in kaart die destijds tot direct achter 

de bebouwing aan de Hoofdstraat doorliepen. 

Qua tekenwerk is hij met een paar oude huisjes 

bezig die eigenlijk de laatste bebouwing 

vormden aan de zuidkant voor de boerderij van 

Ruijgrok. Direct hierna komen deze boerderij 

en de Hoefpoldermolen aan de beurt. U kunt 

zijn werk bekijken op 

http://www.facebook.com/pages/MiniMundo/3

64100823603020. Op de Open Monumenten 

dag van 14 september zal Henri in De 

Timmerwerf aan zijn maquette bouwen, zodat u 

het project in levende lijve kunt volgen.  
 

BEDANKT 

 

Toen we enkele jaren geleden zaten te springen 

om een tijdelijke opslagruimte voor een deel 

van onze collectie, boden Leen en Marian 

Voskamp spontaan een deel van hun 

bedrijfsruimte aan de Zijlweg aan. Vooral voor 

de losse vitrines en de grotere voorwerpen was 

dit een enorme uitkomst. Na de ingebruikname 

van ons nieuwe depot vlak naast de deur van De 

http://www.facebook.com/pages/MiniMundo/364100823603020
http://www.facebook.com/pages/MiniMundo/364100823603020
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Timmerwerf hebben we de laatste maanden al 

steeds meer voorwerpen definitief verhuisd en 

inmiddels heeft alles daar een plekje gevonden.  

Leen en Marian, hartelijk bedankt dat jullie ons 

enkele jaren geweldig uit de brand hebben 

geholpen. 

 

NIEUWS VAN HET 

VRIJWILLIGERSFRONT  

 

Ziekenboeg 

 

Onze suppoost Daan Kloppenburg had vorig 

jaar een nieuwe heup gekregen, maar die raakte 

geïnfecteerd en Daan is gedurende zes weken 

opgenomen geweest. De bacterie is nu 

bestreden en Daan is weer thuis. 

 

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. De 

bestemming is Delfshaven in Rotterdam, maar 

het programma blijft een verrassing. 

 

Website 

 

Onze vrijwilliger Peter Bravenboer die naar 

grote tevredenheid onze website voedt en op 

orde houdt, kon onlangs melden dat er meer dan 

30.000 bezoekers op de website waren 

geregistreerd.  

 

Jubileum 

 

Op 14 maart waren Jan & Mien van der Meer- 

van der Akker vijftig jaar getrouwd. Jan 

verzorgt de tuin. 

 

OUD VAKMANSCHAP 

 

Op onze voorzolder hangen tientallen houten 

mallen van onderdelen uit acht molens rondom 

De Lier die de timmerman in onderhoud had. 

Deze mallen zijn allemaal verschillend van 

maat en specifiek voor een met name genoemde 

molen. Met potlood is de naam van het 

molenonderdeel  op de mallen geschreven, 

inclusief het aantal. We moeten denken aan 

onderkammen, bovenkammen, nokken en 

staven. Deze onderdelen komen in elke molen 

voor en zijn door het vaak intensieve gebruik 

erg gevoelig voor slijtage. De molenaar moet 

ook regelmatig versleten of afgebroken 

onderdelen uit het draaiwerk van zijn molen 

vervangen om te voorkomen dat er draaiende 

delen vastlopen en de molen buiten gebruik 

raakt.  

 

 
 

Het was gebruikelijk dat de molenaar altijd 

voldoende onderdelen in reserve had om ze 

direct te kunnen vervangen. In oude bestekken 

voor het restaureren of het nieuw bouwen van 

molens kom je dat zeer uitgebreid tegen. Een 

volledige omloop kammen of nokken wordt een 

‘gang’ genoemd en kan wel uit 100 stuks 

bestaan. De aannemer moet dan bij de 
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oplevering voor elk onderdeel uit het draaiwerk 

twee of drie gangen als reserve leveren. 

Bovenkammen en bovenstaven werden ook wel 

van azijnhout gemaakt. Dat is zeer hard en 

zwaar hout van de steeneik, speciaal geschikt 

voor onderdelen die zwaar belast werden. Voor 

de overige onderdelen werd gebruik gemaakt 

van o.a. essen-, eiken- of appelbomenhout. 

 

Een van onze vrijwilligers, Leen Paauwe, heeft 

enkele weken geleden een houten onderkam 

van de Groeneveldse molen gemaakt, precies 

volgens de oude bewaard gebleven mal. De 

onderkam is aan alle zijden enigszins taps van 

vorm om de montage en demontage te 

vereenvoudigen. Aan de achterzijde werd de 

onderkam geborgd met een houten spie. Een 

precies werkje waarbij de onderkam helemaal 

met de hand is uitgezaagd. Je krijgt zo wel veel 

respect voor de vaklieden van vroeger die 

honderden van deze kammen en staven voor 

één molen moesten maken.  

 

WIJ ONTVINGEN ....  

 

… textiel van mevr. Pim van der Wel uit 

De Lier.  Het betreft oud textiel voorzien van 

diverse handwerktechnieken. 

... een vloeraandrijver van dhr. Burger uit 

Naaldwijk 

... het boek Met beide handen, Uit ‘t goede 

hout gesneden van de familie Polman uit De 

Lier 

... een staartbankschroef van dhr. Wessels 

uit Wateringen 

… een oude broekenpers van hout met een 

ijzeren beslag uit begin 20e eeuw en een urinaal 

van wit porselein uit tweede helft 19e eeuw, in 

bruikleen van mevr. Duyndam uit 

Honselersdijk 

 

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.     

 

 


