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AGENDA 

za. 16 nov. laatste dag expo ‘Stoer doorgaan’ 

za. 30 nov. opening wintertentoonstelling oude 

        schoolplaten 

do. 12 dec. Winter Wonderland 

        verkoop producten Unicef 

za. 28 dec. oliebollen met koffie/limonade 

za. 1 maart laatste dag oude schoolplaten 

 

TERUGBLIK LAK-EXPOSITIE 

 

De tentoonstelling van Lierse amateur 

kunstenaars heeft deze zomervakantie weer veel 

bezoekers getrokken en vooral in de 

Bradelierweek mocht het museum zich 

verheugen in een ongekende stroom bezoekers. 

Het LAK-comité, bestaande uit Adrie 

Zuidgeest, Piet Ridder en Aad Roeling, heeft 

door de smaakvolle presentatie van het werk 

gezorgd voor een mooie expositie. De 

exposanten die op de zaterdagen hun kunst 

kwamen demonstreren, trokken daarmee extra 

bezoekers: een succesvolle formule. 

 

STOER DOORGAAN 

 

De volgende expositie zal gaan over het 

verleden, heden en toekomst van het 

groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan in De 

Lier. In 1924 startte de heer Rijk Zwaan in 

Rotterdam onder zijn eigen naam een winkel 

voor groentezaden. Hij streefde voor zijn 

klanten naar de beste kwaliteit en de beste 

service. Daarom was Rijk Zwaan ook actief met 

het veredelen van groentenrassen en het geven 

van advies. Dit bleek een gouden combinatie. 

Het bedrijf opende al snel in Bergschenhoek 

een vestiging voor de selectie van rassen en de 

productie van zaden. 

 

Na een lange periode van ‘Stoer doorgaan’, het 

credo van de heer Rijk Zwaan, groeide het 

bedrijf snel door, ook internationaal, en 

ontstond de behoefte aan een nieuwe ruimere 

locatie. De keuze viel op De Lier, waar pal 

langs de provinciale weg en aan de rand van het 

Westland een mooi stuk goede teeltgrond 

beschikbaar was. Hier werd in 1969 de eerste 

paal geslagen van het zo karakteristieke 

bedrijfsgebouw dat pas vorig jaar, na 42 jaar, 

ruimte moest maken voor het nieuwe 

hoofdkantoor en de bedrijfshal. Dit nieuwe 

hoofdkantoor staat wederom symbool voor de 

groei die Rijk Zwaan de laatste decennia heeft 

doorgemaakt op technologisch gebied en zeker 

ook met haar internationale verkoop. 

Momenteel telt Rijk Zwaan ruim 2.000 

medewerkers wereldwijd, waarvan 650 in De 

Lier. Zij houden zich onder meer bezig met het 

onderzoek, de veredeling, de productie, de 

kwaliteitscontrole en de verkoop van meer dan 

1.000 groentenrassen. En dat in meer dan 100 

landen en met een gezamenlijke omzet van 

ruim 250 miljoen euro. 

 

Op een aantal zaterdagen zullen medewerkers 

van het bedrijf aanwezig zijn om uitleg te geven 

over de productie, de veredeling en de schoning 
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van zaden en ook op een zaterdag met een 

proeverij. Houdt u de bladen en de website in  

de gaten voor actuele informatie. 

De Bongaard serveert deze periode een speciale 

Rijk Zwaan salade! 

 

VERZAMELINGEN 

 

In het voorjaar van 2014 gaan we een expositie 

samenstellen met verzamelingen die mensen in 

de loop van de tijd hebben aangelegd. Wij zijn 

op zoek naar juist die collecties die niet zo voor 

de hand liggen als b.v. postzegels. Heeft u een 

bijzondere verzameling of kent u iemand die 

iets boeiends heeft, neemt u dan contact op met 

Gerda Gunneweg via telefoon 0174-514076 of 

via e-mail tjj.gunneweg@hetnet.nl.  

 

 

WIJ ONTVINGEN ....  

 

… een houten breinaaldenkoker, een eiken 

boekenkast en een petroleumstel van de heer en 

mevrouw Van Rijn uit De Lier, 

… een breipot, een tabaksdoos, een 

krantenhouder en eem petroleumkan van de 

familie Langerak,  

 

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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