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NIEUWSBRIEF 

VAN DE 

TIMMERWERF 

  
 
Nr. 61             De Lier, 5 september 2014 

 

 
AGENDA 

za. 13 mei    Open Monumentendag 

          Eerste dag ‘De passie van het   

          verzamelen’ en demonstratie     

          Henk van der Schee met   

          maquettes 

do. 18 sept.  Toelichting expositie voor de   

          vrijwilligers 

za. 27 sept.   Meubelrestaurateur Luc Zwinkels 

za. 4 okt.      Snoepkraam van De Schilpen 

za. 25 okt.    Demonstratie houtdraaier 

za. 1 nov.     Henri van der Caay demonstreert 

          maquette De Lier 

 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER 

 

We hebben het geweld van de Bradelier al weer 

even achter ons. Van het bestuursfront zijn een 

paar zaken te noemen. Zoals: we gaan helemaal 

vernieuwen…..althans onze huisstijl. Twee van 

onze krullenjongens m/v helpen ons om met 

een heel andere blik naar onze uitstraling te 

kijken. We krijgen nieuwe leaflets en ook een 

andere website. Dat laatste is al een tijd de 

wens van het bestuur, maar het kwam er nog 

steeds niet van. Nu dan wel en jullie horen nog  

wanneer. Verder zit er nog een vernieuwing aan 

te komen: we gaan de voorzitter vernieuwen. 

Het bestuur heeft ermee ingestemd dat Cor 

medio 2015 de hamer over gaat dragen.  

Tijdens de Braderie konden we ondanks alle 

weermisère toch nog ruim 170 dozen wijn 

verkopen. Dat geeft weer een mooi resultaat 

voor de kas, want we moeten alert op de centen 

blijven letten. 

De bestuursvergaderingen - we doen er zo’n zes 

of zeven per jaar, zijn tot nu toe altijd op de 

zaterdagmorgen en we zijn bijna altijd voltallig 

aanwezig. Dat is fijn want dan gaat er geen 

informatie verloren. We proberen ons altijd 

strak aan het schema te houden: start om 09.30 

uur en uiterlijk 12.00 uur einde oefening. Er 

kan nog wel eens een rondvraag blijven hangen, 

die doen we dan op het terras van de Bongaard 

nog even.  

Samen met de Bongaard hebben we een mooie 

oplossing gevonden om de keukenfaciliteiten te 

verbeteren. Marianne, Piet en Kurby zijn daar 

blij mee. Wij niet minder. 

Ik wil nog wel even kwijt, hoe geweldig de 

inzet van al onze vrijwilligers is. Er wordt 

nogal wat gevraagd van zowel de vrijdag- als 

van de zaterdaggroep. Ik sprak er laatst nog 

eens over met iemand van de museumfederatie 

Zuid-Holland en die noemde ons ‘bofferds’. 

 

DAN NOG EVEN DE CLUB VAN 100. 

Schrijf de datum van woensdag 19 november 

maar dik in de agenda. Dat wordt onze 

STAMPPOT avond. Samen met sterslager 

Zwaard en de Vitaminetuin maken we er een 

heerlijke stamppotproeverij van. Als je je even 

aanmeldt per mail bij detimmerwerf@tiscali.nl 

weten wij hoeveel aardappels we moeten gaan 

schillen.  

Cor van der Mark 
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LAK-TENTOONSTELLING 

 

De editie van 2014 kan een succes worden 

genoemd. Het LAK-comité, bestaande uit Piet 

Ridder, Aad Roeling en Adrie Zuidgeest, 

hebben gezorgd dat Lierse amateur kunstenaars 

hun werk aan het publiek konden tonen in een 

mooie setting. De opening werd verricht door 

Piet Ridder, die het stokje overgaf aan Peter 

Verbeek. Niemand, ook Piet zelf niet, kon 

bedenken dat hij kort daarop ernstig ziek zou 

blijken te zijn. De vele leuke reacties op de 

expositie en het aantal van 1326 bezoekers 

zouden Piets hart hebben verwarmd.  

 

PIET RIDDER 

 

 
 

We werden in juli erg opgeschrikt door het 

bericht dat Piet ernstig ziek was. Eind augustus 

is Piet overleden. Hoe kunnen we de 

herinnering aan Piet bij ons houden? Dat is 

eigenlijk geen vraag. Zijn inspiratie en zijn 

enthousiasme heeft onze Timmerwerf 

doordesemd. Als ongelooflijke vakman en 

liefhebber van het timmervak kon hij ons 

nagenoeg alles vertellen. Niet alleen als we niet 

wisten welk gereedschap we op zolder 

gevonden hadden, hij wist ook wat je ermee 

kon doen. Voor velen van ons zal het beeld van 

Piet als suppoost blijven haken in het geheugen. 

Zittend aan de keukentafel, vertellend en ook 

luisterend naar het andere verhaal. Hij had de 

gave van het vertellen, de rust om het uit te 

leggen. Maar ook een bijzonder geheugen voor 

de ‘couleur locale’. Zijn ogen glommen dan en 

we leerden weer iets over de historie van ons 

dorp. Uren kon je naar hem luisteren. Hij trad 

ook op als rondleider van groepen. De mensen 

die hem troffen als rondleider noemden zichzelf 

‘bofferds’. De laatste jaren was Piet mede de 

trekker van de LAK-tentoonstellingen. Het 

bleek een gouden greep te zijn om dit in de 

Timmerwerf te organiseren.  

 

Nog maar kort geleden sprak hij de 

openingswoorden. Op de eerste 

tentoonstellingsdag gaf hij zelf nog een 

demonstratie van zijn schildertalenten in de 

werkplaats.  Piet zullen we missen. De 

herinnering aan hem blijft. Wij wensen zijn 

vrouw Tonny, kinderen en kleinkinderen veel 

kracht toe om deze lege plek te begrijpen en te 

aanvaarden. 

 

DE PASSIE VAN HET VERZAMELEN 

 

Liet ons museum deze zomer nog haar eigen 

verzameling van Lierse dorpsgezichten met de 

Dom als middelpunt zien, dit najaar krijgen 

particuliere verzamelaars de kans om hún 

verzameling in het museum te tonen. Althans 

een deel van hun collectie, want het is een 

expositie van zo’n achttien verzamelaars 

geworden. Veel mensen blijken wel iets te 

verzamelen en dat kan nog wel eens uit de hand 

lopen. De liefde voor zo’n hobby houdt niet op 

als de zolder of een kamer te vol wordt, het is 

een passie. De soms uitgebreide verzamelingen 

van de meest uiteenlopende zaken hebben hun 

weg in een afgeslankte vorm naar de vitrines 
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van De Timmerwerf gevonden. De 

tentoonstelling laat aan de hand van de 

verzamelingen zien wat die passie inhoudt. Van 

poppen, maquettes, schrijfmateriaal en thee-

eitjes tot potscherven en bellen. Natuurlijk ook 

een bijzondere postzegelverzameling, maar wat 

dacht u van lieren en heiligenbeelden? Ervaar 

andermans passie voor het verzamelen. 

 

Op 13 september is het de eerste 

tentoonstellingsdag en meteen Open 

Monumentendag met als thema ‘Reizen’. Henk 

van der Schee is een van de exposanten en 

maakt maquettes van gebouwen, die hij op zijn 

reizen tegenkomt. Hij zal deze zaterdag in de 

werkplaats van De Timmerwerf staan om nog 

meer van zijn werk te laten zien en er uitleg bij 

te geven.  

Geregeld zal op de zaterdagen een van de 

exposanten aanwezig zijn met meer stukken uit 

zijn of haar verzameling. Houd de bladen en de 

website in de gaten. 

 

VRIJWILLIGERSUITJE NAAR 

OVERSCHIE  

 

Op zaterdag 31 mei was het traditiegetrouw 

schitterend weer, toen de vrijwilligers van De 

Timmerwerf zich verzamelden op het 

Rankplein om aan hun jaarlijkse uitstapje te 

beginnen. Dit keer naar Overschie en wel naar 

het Museum Oud Overschie. Een uitgestrekt en 

bijzonder museum zoals die middag zou 

blijken.  

 

We startten in de kerk, waarvan de uivormige 

toren de skyline van Overschie bepaalt, en 

genoten daar van koffie met appeltaart. Daar 

kregen we al heel wat te horen over de 

geschiedenis van Overschie en we konden het 

mooie interieur van de kerk bekijken. 

Vervolgens werden we opgedeeld in drie 

groepen, die ieder met een begeleider op stap 

gingen. Het museum bestond aanvankelijk uit 

historische panden aan de Overschiese 

Dorpsstraat, maar is in de loop van de tijd 

uitgebreid met een buitenmuseum van ruim een 

halve hectare groot. We bezochten de oude 

begraafplaats, de museumtuin met moestuin en 

boomgaard, het theehuisje uit de oude 

pastorietuin en het originele brugwachtershuisje 

van de Lage Brug. Centraal lag het 

museumpleintje met de voormalige 

wagenmakerij en melkfabriek, waar we veel 

tastbare herinneringen aan oude ambachten 

tegenkwamen. Geweldig leuk om door de oude 

panden te dwalen, zoveel  authentieke 

voorwerpen tegen te komen en mooie verhalen 

erbij voorgeschoteld te krijgen. Het was 

moeilijk om ons los te rukken, maar in de 

plaatselijke, eeuwenoude kroeg wachtten ons 

welkome versnaperingen. Het weer was 

prachtig, maar bezorgde ons droge kelen. 

Naarmate er meer ingenomen werd, steeg de 

stemming. Eens komt echter de tijd van 

scheiden en met een voldaan gevoel trokken 

alle deelnemers naar De Lier, waar wij geluk. 

Voor wie er nog niet genoeg van kon krijgen: 

elke zondag is het museum gratis toegankelijk 

van 14.00 tot 17.00 uur.  

 

NIEUWE SUPPOOSTEN 

 

Het team van de suppoosten is uitgebreid met 

een nieuwe gastheer en gastvrouw, te weten 

Aad Harteveld en Anne Koole. We heten hen 

van harte welkom. 

 

BRADELIERWEEK 

 

Tijdens de braderie hebben honderden kinderen 

een dobbelsteen getimmerd. De vrijwilligers 
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hadden van tevoren al keurig vierkante blokjes 

gezaagd met schuine kanten en ook de 21 ogen 

in de dobbelsteen voorgedrukt. Kinderen 

hoefden alleen de ronde bolnageltjes erin te 

timmeren en dat deden ze met heel veel 

enthousiasme. We hadden van tevoren gedacht 

om deze gratis activiteit over twee 

braderiedagen te verdelen, maar op de eerste 

donderdag waren we al na een paar uur 

timmeren door de hele voorraad heen!  

 

 
 

Na het timmeren met zestig kinderen in de 

werkplaats tijdens de Lierse feestweek, is de 

voorraad houten voorwerpen behoorlijk 

uitgedund. Het blijft een fantastisch gezicht om 

15 kinderen in de werkplaats te zien timmeren 

en schuren aan een zelfgemaakt voorwerp. 

Tegenwoordig voorzien we elk houten 

voorwerp van een brandmerk, een soort logo 

met het voorgeveltje van de Timmerwerf erop. 
 

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een 

‘zwerfboekenkastje’, samengesteld uit eiken 

planken. Het is de bedoeling dat dit kastje 

ergens buiten komt te staan en gevuld zal 

worden met een aantal boeken. Mensen kunnen 

 gratis een boek lenen en er weer een ander 

boek in terugplaatsen.  

 

STRAATJE OM 

 

De verkoop van het boekje ‘Straatje om’ gaat 

gestaag door. Er zijn nog voldoende 

exemplaren te koop bij Bruna en in de 

Timmerwerf voor slechts een tientje!  

 

WIJ ONTVINGEN ....  

 

… van meneer den Ouden uit De Lier drie 

schaven en twee grote houten klemmen 

(Korenmolen 2, 06-52327476) 

… van Bert van der Stok uit De Lier een 

prentje van De Lier 

… van Bea Stolk uit De Lier twee corsetten 

… van Jaap Vreugdenhil uit De Lier een 

draaibank 

… van Streekmuseum Westland vijf 

tafelvitrines 

 

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.  

 


