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AGENDA
za. 17 mei Open Atelier Route
en zo 18 mei
za. 24 mei Optreden Djembégroep 14.00 uur
za. 31 mei Vrijwilligersuitje Overschie
za. 14 juni Snoepkraam De Schilpen
za. 28 juni Laatste dag expositie ‘Onze eigen
Dommen’ en ‘Hout daar zit
muziek in’
za. 12 juli start LAK-tentoonstelling
za. 9 aug. Snoepkraam De Schilpen
21 – 13 aug. Bradelierweek extra openingen
za. 30 aug. Laatste dag LAK-tentoonstelling

De Lier, 16 mei 2014

verricht hij nog hand- en spandiensten voor
deze politieke partij.

JAN DEN HOED GERIDDERD
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 25 april jl.
is Jan den Hoed onderscheiden. Hij werd
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Van der Tak, die hem de
versierselen opspeldde, noemde als aanleiding
voor deze eervolle onderscheiding
verschillende activiteiten van Jan als
vrijwilliger. Voor de gereformeerde kerk in De
Lier is Jan op vele fronten actief geweest; hij is
nu nog ouderling. Sinds 1990 is hij actief
geweest in overkoepelende organisaties van de
bouwwereld, onder andere op het gebied van
scholing van jonge bouwvakkers. Ook maakte
hij sinds ongeveer 2000 deel uit van het
plaatselijke CDA-bestuur en vanaf 2004 van
het Westlandse CDA-bestuur. Sinds 2011

Maar als belangrijkste verdienste golden
natuurlijk zijn activiteiten voor onze
Timmerwerf. Al meer dan 20 jaren! We citeren
uit de correspondentie hierover: ”De
verdiensten van Jan den Hoed bij dit alles zijn
nauwelijks te bevatten. Door zijn enthousiasme,
zijn werklust en zijn contacten in de
bouwwereld heeft hij een beslissende rol
gespeeld…(…bij de aanschaf, restauratie en
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exploitatie van De Timmerwerf)…, en speelt hij
nog steeds……Hij is degene die de kar trekt!”
Het hoeft geen betoog, dat bestuur en
vrijwilligers van De Timmerwerf erg
ingenomen zijn met deze erkenning van Jans
verdiensten en namens allen willen we hem ook
op deze plaats van harte feliciteren.

DE TENTOONSTELLINGEN
De expositie ‘Onze eigen Dommen’ heeft nog
een heel speciaal tintje gekregen door de komst
van “Het hofboek van De Lier” uit 1587.

NIEUWS VANUIT DE TIMMERKIST VAN
HET BESTUUR
Plannen genoeg, daarvoor is een blik op onze
website al veelzeggend. Kijk maar eens even
naar alles wat er in de planning staat: leuke
zaken genoeg.
Voor de Club van 100 zijn we een
stamppotavond aan het voorbereiden. Dat duurt
nog even, maar we rekenen erop dat we de
aardappels gebruiken, die we nu net in de grond
gepoot hebben. Houd maar even de agenda in
de gaten. We willen dit gaan organiseren met
diverse middenstanders om ons heen.
Een van de zaken die we nu ook in gang gezet
hebben, is de brochure een opfrisbeurt geven.
Die is sterk verouderd en inmiddels vol met
wijzigingsplakkertjes. Twee van onze
krullenjongens (v), Anita en Nathalie, pakken
dit enthousiast op. En als we dan toch een soort
voorjaarsschoonmaak hebben, pakken we direct
onze website beet. Ook hier willen we laten
zien dat we een open en frisse uitstraling
nastreven, die meer aan de huidige tijd is
aangepast.
En nu we toch de schoonmaakkolder in onze
kop hebben: de voorzolder boven de werkplaats
dreigt een beetje een malle Pietje uitstraling te
krijgen. Ook daar gaat een (kleine) bezem
doorheen. Stap binnenkort nog maar eens door
dat hele mooie oude deurtje en herontdek onze
schatten.
Verder nog een belangrijke zaak: loop maar
eens even naar de wijnkast / kelder. De
Bradelier komt er weer aan en de wijn die we
gaan verkopen, is al klaar en gaat gebotteld
worden.

Nadat dit kostbare boek met een financiële
bijdrage van Fonds Westland in 2012 was
aangeschaft, werd het hofboek in langdurige
bruikleen afgestaan aan Het Historisch Archief
Naaldwijk. Het ingebonden boek bevat
ongeveer 75 perkamenten vellen en op de
prachtige omslag prijkt het wapen van de
familie Van Culemborg. Het boek is destijds
opgesteld in opdracht van Margriete van
Culemborgh, ambachtsvrouwe van De Lier, en
bevat een uitvoerige opsomming van haar
rechten en inkomsten in De Lier. Van elk
perceel werden de eigenaar of pachter en de
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precieze ligging vastgesteld. Tot eind juni ligt
dit unieke boek in een vitrine in De
Timmerwerf. In een transcriptie kunt u lezen
wat er ruim 400 jaar geleden werd bepaald.
In het kader van de miniexpositie ‘Hout daar zit
muziek in’ van de Christelijke Harmonie
Vereniging Excelsior is er op zaterdag 3 mei
een optreden geweest van het houtkwintet o.l.v.
Wim van der Wel. De zolder was goed gevuld
en de toehoorders hebben genoten.
Op zaterdag 24 mei zal een djembégroep uit
Kwintsheul zijn houten trommels laten klinken.
Bij goed weer wordt er op het voorplein
getrommeld, zodat heel De Lier kan
meegenieten. Zegt het voort.
GROEIKAART
Al eerder hebben we een toelichting gegeven op
ons project over de groeikaart van De Lier.
Inmiddels wordt er nu gesproken met alle
historische verenigingen in Westland om een
digitale en interactieve Westlandbrede kaart te
maken op schaal 1:10.000. Deze kaart gaat
terug tot ver voor onze jaartelling en laat in
stappen de gebiedsontwikkeling van ons
woongebied tot heden zien. Vanaf 1200
ontstaan dan de eerste woonkernen en worden
de kanalen en watergangen gegraven om
overtollig water naar zee te kunnen afvoeren.
Uiteindelijk krijgt ons project een enorme
opschaling en daar is het bestuur zeer mee
ingenomen. In goed overleg met een aantal
subsidieverstrekkers wordt er nu door meerdere
partijen gewerkt aan een correcte
projectomschrijving, die zal moeten leiden tot
een juist kostenplaatje. Wij hebben, gelet op
alle enthousiaste reacties, er volop vertrouwen
in dat deze unieke interactieve groeikaart er
gaat komen. In de volgende nieuwsbrief hopen
we u weer iets meer te kunnen vertellen.

HOUTDRAAIERS GEZOCHT
De oproep in de vorige nieuwsbrief om zich aan
te melden voor een nieuw op te richten
houtdraaigroep in De Lier/Westland heeft met
18 aanmeldingen al onze verwachtingen
overtroffen. Op 16 april is er al een eerste
kennismaking in De Timmerwerf geweest en
enkele leden van de houtdraaivereniging
afdeling Haarlemmermeer gaven tekst en uitleg.
De aanwezigen konden al hun vragen kwijt en
uiteindelijk is er afgesproken om voor de zomer
twee zaterdagen te organiseren in De
Timmerwerf. In drie dagdelen kan iedereen
kennis maken met de eerste
houtdraaitechnieken onder deskundige
begeleiding van de mensen van Radius. Deze
demonstraties staan gepland op de zaterdagen
21 juni en 5 juli. Daarna zullen we
inventariseren wie het houtdraaivirus te pakken
heeft en verder wil investeren in deze hobby.
Na de zomer willen we dan met een
enthousiaste groep gaan starten, die regelmatig
op een zaterdag in de werkplaats bij elkaar
komt. Kom gerust eens kijken als er volop
‘gedraaid’ wordt in De Timmerwerf.
NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
Een maand of twee geleden is onze vrijwilliger
Kees Douma getroffen door een lichte
herseninfarct. Het herstel verloopt goed maar
vraagt de nodige tijd. Hoewel hij af en toe zijn
gezicht laat zien in De Timmerwerf, mist het
klusteam op vrijdagochtend hem erg. We
wensen hem een voorspoedig en algeheel
herstel!
TIMMERWERF EXPOSEERT IN
BIBLIOTHEEK ‘s-GRAVENZANDE
In de vitrine van de Westlandse Pronkkast in de
Bibliotheek ’s-Gravenzande is tot eind
december 2014 een kleine expositie van
Museum De Timmerwerf uit De Lier te zien.
Er liggen enkele herkenbare gereedschappen uit
vroeger tijden. Het opvallendste is echter een
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onbekend voorwerp, dat bij gebrek aan een
betere benaming ‘loodsnijder’ is genoemd. Het
komt voor op panelen in de Pieterskerk te
Leiden en in de Catharijnekerk in Den Briel,
maar niemand kent de juiste benaming en
functie. Misschien heeft een van de
bibliotheekbezoekers het antwoord?
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de
openingstijden van de bibliotheek. De toegang
is gratis.
VEILIGHEIDSTRAPJE LANGS DE LEE
Vanaf de Kaaijbrug of vanuit een boot is het
oplettende passanten misschien opgevallen dat
er sinds enkele weken een trapje aan de
damwand hangt achter De Bongaard.
Wat een rare plek, zullen veel mensen denken,
maar toch is hier over nagedacht.
Toen enkele jaren geleden de stalen damwand
werd geplaatst, was het nodig om de Lee ter
hoogte van De Bongaard flink uit te baggeren.
Op sommige plaatsen is het water langs de
kanten inmiddels meer dan 1,60 meter diep!
Als er nu iemand in het water terechtkomt, lukt
het echt niet om je vanuit het water op te
trekken aan de gladde groene stalen platen. Dit
hardhouten trapje geeft drenkelingen de
mogelijkheid om eenvoudig op de kant te
klimmen.

Een veiligheidstrapje dus en laten we hopen dat
het nooit gebruikt hoeft te worden. Dank aan de

vrijwilligers die dit toch weer keurig hebben
gemaakt.
WIJ ONTVINGEN ....
…
van de familie F.C. van der Caaij uit ’sGravenzande een fraai schilderij van de Dom,
…
van mevrouw C. Verkade in De Lier een
blokschaaf,
…
van mevrouw L. van Daalen –
Bongaards een tinnen relief van de Dom,
…
van Mevrouw Scheper uit Maassluis
keukenspullen en een dominospel,
…
van de heer G. Solleveld in De Lier een
ijzerzaag,
...
van de heer J. Zijlstra in De Lier een
houten steekwagen van ± 100 jaar oud.
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 uw belastbaar
inkomen bij uw belastingaangifte en De
Timmerwerf kan de bijdrage ten volle benutten
voor de instandhouding van ons museum.
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