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NIEUWSBRIEF 

VAN DE 

TIMMERWERF 

  
 
Nr. 62             De Lier, 21 november 2014 

 

 
AGENDA 

za. 29 nov. Exposanten Eduard en Cobie van 

        Rijn met bellen en hoorn des      

        overvloeds 

do. 11 dec. Winter Wonder Land 

za. 13 dec. Exposant Jan van Dijk met zijn           

        collectie lieren 

za. 27 dec. Oliebollen met koffie/limonade 

za. 10 jan.  Exposant Lodewijk Kesselaar met 

        religieuze parafernalia 

za. 17 jan.  Houtdraaigroep De Lier 

za. 24 jan.  Exposant Willie van den Ende komt 

        aan haar beren werken 

 

DE PASSIE VAN HET VERZAMELEN 

 

De huidige tentoonstelling biedt de bezoekers 

een variatie aan particuliere collecties, die heel 

verrassend is. Het blijkt ook leuk te zijn om de 

namen van bekenden tegen te komen en hun 

verzamelingen uitgestald te zien. Om de twee 

weken is een van de exposanten in De 

Timmerwerf aanwezig om nog meer te laten 

zien van zijn of haar collectie en de verhalen 

erbij krijgen de belangstellenden uit de eerste 

hand. Op het prikbord in de eikenloods kunnen 

mensen die ook iets verzamelen een kaartje 

ophangen met wat zíj verzamelen. Ook dat kan 

voor bezoekers verrassingen opleveren en 

wellicht leuke contacten bij een gedeelde 

‘passie’. De extra activiteiten rond deze 

expositie trekken heel wat bezoekers. Houdt u 

de website in de gaten voor de actuele info. U 

heeft nog tot 14 maart de tijd om van 

andermans passie te genieten. 

 

 
 

VAN DE VOORZITTER 

 

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel 

gepasseerd binnen en rond de Timmerwerf. 

Laat ik maar beginnen met ‘rond’ de 

Timmerwerf. Op het terrein van de Bongaard 

staat een els. In alle jaren dat wij het beheer 

over deze boom hebben, is er goed voor 

gezorgd en op gelet. Op tijd zijn natje en 

droogje en op tijd een knip- en snoeibeurt. Toch 

bleek deze zomer dat drie van de elf stammen 

dood leken te gaan. Dat was ook zo. Toen 

moesten we ingrijpen, want het is echt een 

monumentale boom. Afgezaagd in de oorlog 

voor het hout en op elf stammen uitgelopen. 

Beeldbepalend voor zowel ons terrein als voor 

het dorpsgezicht. Gebrek aan zuurstof voor de 

wortels bleek het grootste euvel te zijn en nog 
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wat kleinere oorzaken. Een aspirientje mocht 

niet baten. Er is dus rigoureus gehandeld en nu 

hopen we dat alle (dure) maatregelen echt 

helpen. Hij of zij staat er weer netjes bij. 

 

 
 

Op de laatste bestuursvergadering hebben we 

uitgebreid stilgestaan bij de opvolging van de 

voorzitter en ons gebogen over onze nieuwe 

huisstijl. We rekenen erop dat we begin 

komend jaar deze twee zaken rond hebben. We 

zijn in overleg met Erfgoedhuis Zuid-Holland 

over een opknapbeurt van de voorzolder. Men 

komt in november met een team van vijf 

deskundigen kijken naar het geheel en zal dan 

een advies uitbrengen. Terugkijkend zitten we 

niet stil en zijn we goed bezig.  

Nog even over de huisstijl: toen we hierover 

begonnen te praten met twee krullenjongens 

(v), Anita en Nathalie, werden we ons er echt 

van bewust, dat onze website wel heel erg eind 

jaren 90 was. Die pakken we dus aan. Onze 

stamppotavond hebben we net achter de rug. 

Lekker, leuk en zeker gezellig. Dank aan de 

Vitaminetuin, slagerij Zwaard en de Bongaard. 

Alle andere leuke zaken lezen jullie verderop in 

deze Nieuwsbrief. 

 

OUD IJZER 

 

Bij het opruimen van de Timmerwerf, 

vooruitlopend op de restauratie in 1998, zijn er 

veel ijzeren voorwerpen gevonden waarvan we 

op dat moment echt niet wisten waar die voor 

gebruikt werden. Alles is toen opgeslagen in 

kisten om het later nog eens uit te zoeken. 

Inmiddels weten we veel meer over dit ‘oud 

ijzer’, zoals velen het soms oneerbiedig 

noemen. De werkzaamheden van onze 

timmerman uit de negentiende eeuw hadden 

vooral betrekking op het onderhoud van 

molens, boerderijen, hooibargen en stallen. 

Maar een timmerman kon toen niet zonder een 

smid die alle voorkomende ankerwerken, 

bevestigingsmiddelen en hang & sluitwerk in 

zijn eigen smederij maakte. IJzerhandels zoals 

nu bestonden nog niet, dus moest alles met de 

hand gemaakt worden. Deze voorwerpen liggen 

dus in de kisten met ‘oud ijzer’. Er bevinden 

zich prachtige stukken smeedwerk tussen, soms 

nog ongebruikt, maar meestal overgebleven en 

bewaard na verbouwingen of sloop. Gehengen 

en doken in diverse soorten en maten voor 

schuur- en staldeuren, smeedankers om houten 

balken aan het metselwerk te verankeren, maar 

ook prachtige deurklinken met een valhaakje. 

Er werd vroeger niet veel weggegooid en 

smeedwerk kon, mits het niet verroest was, heel 

goed een tweede leven krijgen. Stalen ringen in 

allerlei diameters, die gebruikt werden om de 

uiteinden van houten palen te versterken. Deze 

werden weer gebruikt bij hooibargen. In molens 

werden de meest bijzondere ankerwerken 

gebruikt om alle draaiende onderdelen bij 

elkaar te houden. Maar ondanks alle kennis van 

nu zijn er toch stalen ankerwerken, waarvan we 

geen enkel idee hebben waar ze ooit voor 

gebruikt zijn geweest. Misschien dat we daar 

uw hulp nog eens voor inroepen.  
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NIEUWE SUPPOOSTEN 

 

Het team van de suppoosten is uitgebreid met 

een nieuwe gastheer, te weten dhr. Henk van 

der Schee. Verder heeft Wim Lagerweij zich 

opgeworpen tot coördinator van de 

Houtdraaigroep De Lier en wij gaan dat als 

Timmerwerf faciliteren. Op de vrijdagochtend 

hebben wij een nieuwe vrijwilliger voor het 

klusteam, Theo Saarloos. Hij wordt speciaal 

verantwoordelijk voor de schilderklusjes. We 

heten hen van harte welkom. 

 

HOUTDRAAIGROEP DE LIER 

 

Op 25 oktober is in De Timmerwerf de 

Houtdraaigroep De Lier van start gegaan. Na 

twee keer proefdraaien eerder dit jaar, is er een 

tiental mensen overgebleven dat onder leiding 

van een deskundige het draaien van hout onder 

de knie wil krijgen.  

 

 
 

Wim Lagerweij is een van de deelnemers en 

tevens coördinator van de houtdraaigroep 

geworden. Het is de bedoeling dat deze groep 

om de zes á zeven weken op zaterdag in de 

werkplaats van De Timmerwerf bij elkaar komt 

en daar speciale opdrachten uitvoert. Ze 

oefenen met verschillende snijtechnieken en 

houtsoorten en leren vooral hoe je een 

elektrische draaibank veilig moet gebruiken. 

Vanaf vijf draaibanken vliegen er spaanders in 

het rond en het blijft telkens een verrassing 

welk voorwerp er langzamerhand uit een ruw 

stuk hout ontstaat. 

De deelnemers worden per dagdeel ingedeeld 

en krijgen allemaal ruim de tijd om te oefenen. 

De Timmerwerf heeft zelf twee draaibanken in 

bezit en de deelnemers nemen bij toerbeurt hun 

eigen draaibank mee naar de werkplaats.  

Kijk voor de volgende bijeenkomsten in 2015 

naar onze website en kom gerust eens kijken.  

 
INSPECTIE MONUMENTENWACHT 

 

Vorige maand heeft Monumentenwacht weer 

haar tweejaarlijkse inspectie uitgevoerd in De 

Timmerwerf. Een deskundige controle op de 

staat van de kozijnen, ramen en deuren. Het 

pannendak met de zinken goten krijgt altijd 

extra aandacht. Niet alleen aan de buitenzijde, 

ook  in het pand kijken deze experts alles na en 

dan met name of er nog vreterij van ongedierte 

op zolder voorkomt. Gelukkig is dat niet 

aangetroffen; wel moet er aan enkele kozijnen 

onderhoud worden gepleegd. Een monumentaal 

pand blijft nu eenmaal gevoelig voor onderhoud 

en daar is De Timmerwerf geen uitzondering 

op. De penningmeester reserveert daarom elk 

jaar een vast bedrag voor dit doel. 

 

JUBILEUM 

 

Volgend jaar zullen we ons 15-jarig bestaan als 

museum De Timmerwerf vieren. Op zaterdag 6 

juni willen we vanwege dat jubileum met alle 

vrijwilligers en partners een dagje uit om een 

bezoek te brengen aan een interessante locatie. 

Op een later moment zullen we daar meer 

informatie over verstrekken, maar reserveer 

deze datum alvast en stel jullie vakantie een 

weekje uit. 

 

GROTE STOLP 

 
We hebben een mooie stolp gekregen van 

Reinier Stolze, oud-Lierenaar, die een bedrijf 

heeft in Maasdijk dat perspex producten maakt. 

Deze stolp kunnen we heel goed gebruiken bij 
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demonstraties in de werkplaats om kwetsbare 

spullen zoals maquettes onder te plaatsen. Bij 

deze onze dank. 

 

 
 

‘STRAATJE OM’ 

Voor Sinterklaas of kerst 

 

Dit jaar heeft De Timmerwerf met “Straatje 

om” een rijk geïllustreerd boek in full colour 

uitgegeven over De Lier. Krijn van Dijk is de 

auteur van dit boek. Alle straten in ons dorp 

staan beschreven met een toelichting waar de 

straatnamen vandaan komen. Wie was Van 

Alkemade of Uitterlier en wat hadden zij met 

De Lier te maken? Welke wegen zijn al eeuwen 

geleden in ons dorp aangelegd om onze 

woonomgeving droog te houden en wanneer is 

de Zeeheldenbuurt gebouwd? Allemaal vragen 

waar “Straatje om” u het antwoord op kan 

geven. 

Een perfect cadeau voor de komende 

feestdagen dat eigenlijk niet op een 

verlanglijstje mag ontbreken!  

Het boek is te koop bij de Timmerwerf, verder 

bij Bruna in De Lier en bij boekhandel 

Vingerling in Naaldwijk voor slechts € 10.00. 

 

WIJ ONTVINGEN ....  

 

… van mevr. E. van Antwerpen uit 

Naaldwijk handwerktextiel door haar moeder of 

oma gemaakt 

… van dhr. Lodewijk Kesselaar een glas-

in-lood raam ‘De timmerman’ 

… van mevr. Trijn Hanemaaijer-Vermeer 

een wasmandje met poppenkleren van begin 

twintigste eeuw 

… van dhr. Henk Vos een gevelschildje 

van de gebr. Swart, elektriciens, uit 1924 

… van dhr. Nico van der Horst een oude 

jeneverkruik 

… van Anneke van Zanten een deken 

‘Nederland herrezen’ uit 1945 met vier leeuwen 

in de hoeken en een W met kroontje in het 

midden 

… van museum Oud Overschie bij hun 

bezoek aan De Timmerwerf een heuse “Van 

Olffen”. Op de ingekleurde ets uit 1793 staat 

het toenmalige dorp De Lier afgebeeld 

  

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.  

 


