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AGENDA 
 

 

Zaterdag 5 september 

Eerste dag exposite ‘Van Beatzolder tot Ut lopend Hok’ 

Snoepkraam van De Schilpen 

Houtdraaigroep staat op Open Podium in Naaldwijk 

 

Donderdag 10 september 

Vrijwilligersavond, toelichting nieuwe expositie 

 

Zaterdag 12 september 

Open Monumentendag, thema ‘Kunst en Ambacht’  

Henri van der Caaij met maquette van De Lier 

Henk van der Schee met maquette Oost-Europees 

stadje 

 

Zaterdag 19 september 

Houtdraaigroep De Lier  

 

Zaterdag 10 oktober 

Snoepkraam van De Schilpen 

 

Donderdag 22 oktober 

Bijeenkomst Club van 100 

 

Zaterdag 31 oktober 

Houtdraaigroep De Lier  

 

TENTOONSTELLINGSNIEUWS  

 

LAK-expositie 

De Lak-expositie is ten einde en zowel het LAK-comité 

als onze stichting kan terugkijken op weer een 

succesvolle editie. Het werk van de amateurkunstenaars 

en de presentatie oogstten veel lof van de bezoekers, die 

in groten getale (bijna 900) de expositie hebben bezocht. 

De zaterdagen waarop exposanten in de werkplaats 

stonden om hun werk toe te lichten en de dagen in de 

Bradelierweek zorgden voor veel extra drukte. 

 

 

 

Van Beatzolder tot Ut lopend Hok.  

50 jaar Lierse jongerencultuur 

Vijftig jaar geleden nam het bandje The Hands de zolder 

van bakkerij Van Delft in de Hoofdstraat in bezit als 

oefenruimte, maar dat duurde niet lang. Inmiddels waren 

er al meer jongens bijgekomen en het eerste hok avant la 

lettre was geboren. De vriendengroep heeft al het lief en 

leed samen gedeeld en komt nog steeds bij elkaar. Hun 

jubileum was de aanzet tot deze expositie. Het 

verschijnsel hokken is een bekend (maar ook discutabel) 

begrip geworden in het Westland en daarom is de lijn 

doorgetrokken naar nog veertien latere hokken. De 

Beatzolder is op de tentoonstellingszolder nagebouwd en 

daarnaast is nóg een hok opgebouwd als een compilatie 

van recentere hokken. Er zijn veel fotopanelen, er is 

muziek en op de schermen worden nostalgische beelden 

vertoond. In de vitrines is veel materiaal en in één vitrine 

zijn authentieke kratjes, flesjes, enz. te zien, die door 

Heineken beschikbaar zijn gesteld uit hun collectie. Op 

de zaterdagen zullen er geregeld leuke activiteiten voor 

jong en oud worden georganiseerd. We kunnen niet om 

muziekoptredens heen, er komen middagen voor 

verzamelaars van lp’s, singletjes, gitaren en van 

bierglazen. Een wedstrijd blind bier proeven tussen alle 

deelnemende hokken wordt natuurlijk een uitsmijter! 

Houd de website in de gaten voor de programmering.  

De expositie loopt van 5 september 2015 tot 13 februari 

2016.  
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Text ‘88 

Een vooruitblik op de expositie daarna is hier wel op zijn 

plaats, want die is van een heel andere aard. Een groep 

textielkunstenaressen, die al een indrukwekkend cv heeft, 

gaat bijzondere nieuwe kunstwerken exposeren. Op het  

druk bezochte Textiel Festival in Leiden van mei jl. waren 

de tuin en de hal van de Hortus Botanicus het decor voor 

hun verrassende werkstukken en vanaf februari 2016 dus 

ook De Timmerwerf. 

 

WISSELING VAN DE WACHT 

 

Op vrijdag 26 juni hebben we afscheid genomen van onze 

Cor van der Mark, die na 22 jaar zijn voorzittershamer 

neerlegt. Toen Jan de Hoed en Krijn van Dijk in 1993 het 

plan opvatten om de eeuwenoude timmerwerkplaats van 

Koene van de ondergang te redden, benaderden zij Cor 

om de kar te gaan trekken. Het is geen slechte keuze 

gebleken: Cor wist een groot netwerk rond de stichting op 

te bouwen en aan de juiste touwtjes te trekken. Anno 

2015 staat De Timmerwerf ‘als een huis’ en vormt het 

samen met De Bongaard het historische hart van de 

dorpskern, waar velen samenkomen en van alles te 

beleven is. De waardering voor de wijze waarop hij de 

stichting heeft geleid bleek wel op die zonnige 

vrijdagmiddag, waarbij veel mensen die direct of indirect 

bij De Timmerwerf zijn betrokken, hem de hand kwamen 

schudden. Daaronder waren heel wat mensen die de start 

hebben meegemaakt en hun steentje hebben 

bijgedragen. 

 

 

 

In de werkplaats lagen fotoboeken die getuigen van de 

onverschrokkenheid waarmee de mensen van het eerste 

uur aan de slag zijn gegaan. Het resultaat mocht en mag 

er zijn en het vormde het decor voor een heel 

geanimeerde receptie, waar in de zonnige achtertuin 

maar moeilijk een eind aan kwam. Aansluitend was er 

een buffet in De Bongaard met het bestuur en de oud-

bestuursleden en verscheidene sprekers wisten Cor alle 

lof toe te zwaaien. Dat moet hem hebben geholpen bij 

deze laatste dag als voorzitter, want het was een dag met 

een gouden randje, maar scheiden doet lijden …  

Tot de nieuwe voorzitter Henk van Lenteren in 2016 het 

stokje zal overnemen, neemt oud-bestuurslid Gerben 

Dijkstar tijdelijk het stokje over, waarmee  we heel blij zijn. 

Gerben is nog steeds erg betrokken bij en actief binnen 

ons museum. 

 

BRADELIERFEESTEN 

 

 

 

Het Timmeren met kinderen in de werkplaats was weer 

een succes. We zijn met ruim zestig deelnemende 

kinderen aardig door de voorraad heen geraakt en  de 

vliegtuigen waren populair deze keer. Met dank aan onze 

vrijwilligers die assisteerden. 

 

Een dobbelsteen timmeren in de kraam langs de straat 

was een herhaling van vorig jaar. Toen waren we al na 

een middag door de nageltjes heen. Nu was er voorraad 

genoeg en een paar honderd kinderen hebben een 

dobbelsteen gemaakt. Er werd met de tong uit de mond 

getimmerd tot de laatste nagel erin zat. Deelname was 

gratis en we hebben de bijdrage van De Lierenaar 

gebruikt voor de aanschaf van de materialen. 

 

De wijnactie is ook dit jaar weer succesvol geweest met 

ruim 170 dozen. Iedereen hartelijk dank voor het 

meedoen met deze actie, want alle kleine beetjes helpen 

om zonder subsidie dit unieke monument met alle 

activiteiten eromheen voor De Lier te behouden. Als het 

goed is, heeft iedereen inmiddels de bestelde wijnen 

ontvangen (en misschien gekeurd).  
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SCHILDJE RIJKSMONUMENT 

 

De voorkant van De Timmerwerf wordt al vanaf 2000 

gesierd door een rood/wit schildje van Liers Gemeentelijk 

Monument, maar het predikaat Rijksmonument reikt toch 

wel hoger. Er is in het verleden veel naar gehengeld, 

maar de gemeente gaf te kennen dat zij geen blauw/wit 

schildje meer had. Laat nu onze scheidende voorzitter Cor 

van Der Mark, met behulp van de actieve medewerking 

van een ambtenaar, op de valreep nog een schildje 

Rijksmonument ontdekken in een lade in het 

gemeentehuis! Vanaf 26 juni is De Timmerwerf zichtbaar 

een Rijksmonument, nu met de nieuwe oranje-witte kleur. 

 

 

 

SCHENKING OVERLEDENE 

 

In het begin van de zomer werden we blij verrast door de 

mededeling dat we een legaat mochten ontvangen. De 

schenker heeft De Timmerwerf altijd een warm hart 

toegedragen en had grote waardering voor de vele 

vrijwilligers die aan het museum zijn verbonden. We 

hebben besloten dit legaat te besteden voor de 

instandhouding van De Timmerwerf en het geld is 

toegevoegd aan het fonds onderhoud. Om het museum 

ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en een 

breder, jeugdiger bezoek te trekken zullen er nog forse 

investeringen plaats moeten vinden. De schenking zal 

daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 

 

NIEUWE WEBSITE 

 

Er is al een tijd hard gewerkt achter de schermen aan een 

nieuw ontwerp voor onze website, waarvoor het 

 

softwarebedrijf JEM-id in de arm is genomen. Onze 

zeer gewaardeerde beheerder van de website Peter 

Bravenboer heeft er veel tijd en energie in gestoken en 

is erg enthousiast over het gebruiksgemak van de 

nieuwe website. Het is een fris en eigentijds ontwerp  

en past in de nieuwe huisstijl van De Timmerwerf.  

Als u dit leest, is de nieuwe website de lucht ingegaan 

en kunt u zich vergewissen van een mooi resultaat.  

Er gebeurt veel in ons museum en ook bij de komende 

expositie zullen er veel extra activiteiten worden 

georganiseerd. Voor de actualiteit kunt u onze website 

regelmatig bezoeken. 

 

NOMINATIE KRIJN VAN DIJK VOOR OUD-

WESTLANDPRIJS 

 

Het bestuur van Stichting De Timmerwerf heeft ons 

aller Krijn van Dijk voorgedragen voor de Oud-

Westlandprijs 2015 en met succes. De jury heeft  

dhr. Krijn van Dijk genomineerd, samen met dhr. Aad 

van Holstein en dhr. Jacques Moerman. Motivatie van 

de voordracht is het feit dat Krijn al tientallen jaren een 

grote bijdrage levert aan de geschiedenis van het 

Westland. Krijn was voorheen professioneel werkzaam 

als historicus bij het Stadsarchief van Rotterdam. 

Daarnaast was hij van meet af aan een leidende figuur 

binnen de historische werkgroep Oud De Lier. 

Krijn heeft over de afgelopen 35 jaar talloze publicaties 

op zijn naam staan en onlangs verscheen van zijn 

hand ‘Straatje om’ over het ontstaan van De Lier en 

van de straatnamen. 

Jaren heeft hij zich ingezet voor het Genootschap Oud-

Westland en in 1993 was hij een van de 

initiatiefnemers die De Timmerwerf van de ondergang 

redden. Tot op de dag van vandaag is hij als vrijwilliger 

actief betrokken bij ons museum. We wachten met 

spanning af …  

  

ZWERFBOEKENKASTJE  
 
 
Het is al langer een landelijke trent, maar u wist 

misschien niet dat er in het hartje van De Lier al sinds 

enkele maanden een zwerfboekenkastje hangt. In de 

poort naar De Bongaard hangt een boekenkast die 

door onze vrijwilliger Piet Zwinkels van degelijk 

eikenhout is gemaakt. Een prachtige plek om boeken 
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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. 

STICHTING DE TIMMERWERF 
 

 

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier 

info@detimmerwerf.nl 

www.detimmerwerf.nl 

htpp://twitter.com/#!/timmerwerf 

 

 

 

KvK Haaglanden 41146873 

BTW nr. NL8059.58.629.B.01 

IBAN NL07 RABO 0336 2924 30 
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te halen en te brengen. Interessante, spannende, 

romantische boeken: er is voor elk wat wils. 

Iedereen mag er gebruik van maken en het boek 

thuis lekker lezen. Als het boek is uitgelezen, kan het 

weer worden teruggeplaatst. Het leuke van het 

principe is, dat iedereen zelf ook boeken in het 

kastje kan plaatsen. Lezen is leuk en het kost niets!  

 

 

 

 

BIJEENKOMST CLUB VAN 100 

Zoals u van ons gewend bent, gaan we weer eens 

een gezellige avond voor onze trouwe Club van 100 

organiseren en wel op donderdag 22 oktober. U 

heeft vast wel eerder gelezen over het bijzondere 

project Groeikaart van het Westland, waarvan De 

Timmerwerf en met name Jan den Hoed de initiator 

is. Het project wordt inmiddels Westland breed 

gedragen en financieel ondersteund door 

verscheidene fondsen. Jan heeft zijn hart liggen bij 

de groeikaart en zal dat die avond zeker  op de 

aanwezigen overbrengen als hij vertelt over de 

voortgang van dit project. U ontvangt in de toekomst 

nog een uitnodiging met verdere informatie over de 

invulling van de avond. Vergeet niet alvast de datum 

in uw agenda te noteren. 

 

WIJ ONTVINGEN … 

… van mevr. Rie Heerens een messing grendel. 

 

 

 


