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AGENDA

elkaar te onderscheiden. Waarvan akte!

Zaterdag 21 november
Beurs voor verzamelaars lp’s en singletjes
Zaterdag 12 december
Reünie van vier hokken
Houtdraaigroep
Vrijdag 18 december
Winter Wonderland
Zaterdag 16 januari
Reünie van twee hokken

Op 21 november is er een platenbeurs voor de
liefhebbers en op 23 januari komen de verzamelaars van

Zaterdag 23 januari

bierglazen aan de beurt. Houd de website in de gaten.

Ruilbeurs bierglazen
EXPOSITIES IN VOORBEREIDING
Zaterdag 30 januari

26 februari tot 18 juni

Houtdraaigroep

Textiel in De Timmerwerf
2 juli tot 20 augustus

Zaterdag 13 februari

Lierse Amateur Kunstenaars

Laatste dag expositie Beatzolder

2 september tot …
Oude ambachten

Zaterdag 27 februari
Nieuwe expositie ‘Textiel in De Timmerwerf’

TEXTIEL IN DE TIMMERWERF
De volgende expositie die op de rol staat, is een
bijzondere tentoonstelling van textielkunstenaressen van

TENTOONSTELLINGSNIEUWS
De expositie over 50 jaar hokken in De Lier wordt goed
bezocht en roept enthousiaste reacties op. We willen
graag dat er wat te beleven valt in ons museum, dus ook
bij deze expositie worden activiteiten georganiseerd. Op
vier zaterdagen wordt een aantal hokken uitgenodigd om
‘s middags samen de expositie te komen bekijken en

de groep Text ’88, die al heel wat tentoonstellingen
achter de rug hebben. Wij zijn dan ook blij dat zij na het
Textiel Festival Leiden in mei jl. aan de slag zijn gegaan
om speciaal voor de expositie in De Timmerwerf nieuwe
kunstwerken te ontwerpen. Zij laten zich inspireren door
het oude en authentieke pand en het ambacht. We laten
ons verrassen.

herinneringen op te halen. Op 24 oktober was er de
wedstrijd bierproeven, waarbij twee afgevaardigden van
ieder hok probeerden te raden, welk merk bier zij
voorgeschoteld kregen. Er werd uiterst geconcentreerd
geproefd en overlegd, maar dat kon niet verhinderen dat
de uitkomst was dat het heel moeilijk is om de bieren van
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WINTER WONDERLAND
We gaan er met Winter Wonderland een spetterende
presentatie van maken in en rond De Timmerwerf.
Op het voorplein wordt een vuurkorf gestookt en de
houtdraaigroep gaat kerstbomen draaien van

verschillende houtsoorten.

zij volop met de werkzaamheden zijn gestart. Als eerste

Binnen in de werkplaats verkopen we boeken en de

wordt nu gewerkt aan de opmaak van de website waarop

houten producten die door onze vrijwilligers zijn gemaakt.

de interactieve kaarten moeten gaan draaien. Dat doen

Verder staan de medewerkers van Unicef aan de

we in goed overleg met de werkgroep Groeikaart en die

werkbank om hun bijzondere spulletjes voor het goede

bestaat uit mensen van het Historisch Archief Westland,

doel te verkopen.

Het Westlands Museum en De Timmerwerf. Het gebied

Natuurlijk is er ook de huidige expositie op zolder die

van Midden-Delfland behoorde oorspronkelijk ook tot het

iedereen gratis kan bezoeken.

Westland en wordt dus volledig bij dit project betrokken.
Een vertegenwoordiger van Midden-Delfland neemt

BIJEENKOMST CLUB VAN 100

eveneens plaats in de voorbereidende werkgroep. We

We kunnen weer terugkijken op een geanimeerde en

kunnen nu volop aan de slag om de interactieve

interessante avond met onze leden van de Club van 100.

groeikaarten optimaal gebruiksvriendelijk te maken. Een

Jan den Hoed, initiator van het project Groeikaart van het

twintigtal kaarten die de periode zullen bestrijken van

Westland, vertelde uitvoerig over de

4000 v.Chr. tot heden en gevuld gaan worden met

ontstaansgeschiedenis van het Westland vanaf de

historische informatie van elke kern uit Westland en

prehistorie. Hij toonde hoe de opeenvolgende kaarten en

Midden-Delfland. De informatie wordt via een aantal

animaties eruit komen te zien en schetste welke

geselecteerde thema’s gekoppeld aan locaties op de

inspanningen de betrokken instanties en personen zullen

kaart.

moeten verrichten om alle info aan te leveren, nu en in de

In de volgende uitgave van Spijkerschrift hopen we al

toekomst.

meer concrete resultaten te kunnen melden. De
oplevering van dit project is in de tweede helft van 2016
gepland.
J. den Hoed
GEVRAAGD
Het bestuur van De Timmerwerf is op zoek naar
vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het timmeren
met kinderen. Het gaat dan vooral om de begeleiding
tijdens kinderfeestjes of op andere speciale dagen dat er
in de werkplaats getimmerd wordt. De pakketjes liggen al
klaar, maar er is tijdens het timmeren altijd wel assistentie
nodig. Soms is de spijker krom geslagen of staat er net
even iets scheef. Met een beetje geduld en inzicht lukt

Verder werd er een toelichting gegeven op de lopende
expositie ‘Van Beatzolder tot Ut lopend Hok. 50 jaar
Lierse jongerencultuur’. De meeste aanwezigen waagden
de oversteek van De Bongaard naar De Timmerwerf,
waar veel verhalen werden uitgewisseld . En natuurlijk
smaakten de hapjes en drankjes uitstekend, wat de
stemming ten goede kwam.
VOORTGANG GROEIKAART

het altijd om de kinderen hun werkstukje af te laten
maken. Na een brandmerkje met het Timmerwerflogo
erop gaan ze altijd weer trots en dankbaar naar huis.
Heeft u interesse of kent u iemand die daar uitstekend
voor geknipt is, neem dan contact op via het
antwoordformulier op de website of via een van de
bestuursleden.
HISTORISCHE WERKGROEP OUD DE LIER

Wij hebben u al vaker geïnformeerd over het Groeikaart

De werkgroep houdt Open Huis op de zaterdagen 5

project in Westland, waar De Timmerwerf zeer nauw bij

december, 2 januari en 6 februari in de Zaagloods naast

betrokken is. Nu kunnen we melden dat de opdracht aan

het museum van 10.00 tot 12.00 uur. De werkgroep levert

het bedrijf Mapping History inmiddels is verstrekt en dat

af en toe een artikel met foto’s over de historie van De
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Lier aan WOS.nl onder het kopje Streekhistorie. De

koorddanser, vanwege ” zoo godloos misbruyck des

afgelopen week had het artikel het Koorlaanbruggetje als

lichaams”.

onderwerp: http://www.wos.nl/nieuws/streekhistorie/.

De briefschrijvers vroegen bestraffing van de betrokken
rederijkers en te voorkomen, dat hun optreden in

LIORA
Op 21 oktober ontvingen we 24 kinderen in de werkplaats
die vanwege het 100-jarig bestaan van Liora een dag vol
met activiteiten hadden. In De Timmerwerf hebben ze
ieder een voorwerp naar keuze getimmerd, een korte
rondleiding door het gebouw gemaakt en een quiz met
vragen over De Timmerwerf ingevuld. Na de limonade

naburige plaatsen zou geschieden. Dat dit laatste in
ieder geval ter hand werd genomen, blijkt uit een brief
van de baljuw van Delfland van 26 augustus 1661,
waarin hij het Hof meedeelt, dat hij voorkomen heeft
dat een dergelijk optreden in Nootdorp zou
plaatsvinden.
APMvdS

kregen ze allemaal een echt timmermanspotlood en een
zakje Oud Hollands snoep mee naar huis. En natuurlijk

VERLICHTING

ook hun eigen getimmerde vogelhuisje, auto of vliegtuig.

Oplettende bezoekers hebben het misschien wel
opgemerkt: in de poort naast De Timmerwerf hangen
sinds twee maanden nieuwe gevellantaarns. De vorige
buitenverlichting had een meer industriële uitstraling en
daar waren we toch wel op uitgekeken. In overleg met
De Bongaard is gekozen voor armaturen die veel meer
sfeer geven. Dat is gelukt en onze vaste
vrijdagvrijwilliger Joop van Etten heeft een vijftal
lantaarns opnieuw aangesloten op de ringleiding en
schemerschakelaar. In deze donkere dagen hebben
we nu echt een Anton Pieck straatje!
NIEUWE FOLDER

LIERSE HISTORIE, KERMIS 1661

Er is dit jaar hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl in

Dat de voorlopers van het Lierse Bradelierfeest niet altijd

de Timmerwerfblauwe kleuren. U heeft ze al kunnen

in alle opzichten beschaafd verliepen, blijkt uit een brief

zien bij de banieren, de nieuwe website, de

die het Hof van Holland in 1661 ontving. Afzender was de

spandoeken, het briefpapier en deze nieuwsbrief. Zeer

classis van Delft en Delfland, ongetwijfeld daartoe

binnenkort ligt er een nieuwe folder van De Timmerwerf

aangezet door de Lierse kerkenraad en dominee W.

op de balie met een frisse en aantrekkelijke uitstraling.

Hasius.
Aanleiding was het optreden van de plaatselijke

WIJ ONTVINGEN …

rederijkers op de kermis van 13 juli van dat jaar.

… van Chris Hansler een potloodtekening van De

Briefschrijvers merken op, dat dit niet alleen leidde tot

Timmerwerf

‘hatelijke en bittere ontstichtingh van al de wereld”, maar

… van Jaap Vreugdenhil een haarhamer, drie dissels,

dat ook de “pausgesinden” zich hadden geërgerd!

een oud gewicht afkomstig van de voormalige boerderij

Vertoond waren “de soutelooste en onbeschaamste sotte

van Tinus Ruigrok en een onderstel met drie

kuiren, die ijemant ooit in gedachten quamen, gruwelijke

verwisselbare schoenmakersleesten

ontugt, overspel, hoererij, hoeren en

… van mevr. Van Dam-Klein uit Hoek van Holland

hoerbewaardersbedrijff, bespotting van de doot en het

divers timmergereedschap

sterven”.

… van de familie Troost uit Monster een booromslag

Vrouwenrollen werden vertolkt door mannen in

… drie geborduurde kleedjes (anoniem)

vrouwenkleren en allerlei brooddronken liedjes werden

… via dhr. Kloppenburg bierglazen van 750 jaar De

gezongen. Schandalig was ook het optreden van een

Lier en kop en schotels uit het voormalige Lierse
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gemeentehuis.

maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Giften aan een culturele ANBI (De Timmerwerf) mag

LINTZAAG

u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen

Via een van onze vrijwilligers zijn we sinds kort een

met 25%. Deze verhoging is maximaal € 1.250.

elektrische lintzaag rijker. De machine werkt nog

Om uw aftrek te maximaliseren bestaat er de

prima en is uitermate geschikt voor het fijne

mogelijkheid om uw gift om te zetten in een

zaagwerk in de werkplaats. We hebben een nieuw

periodieke gift (lijfrente), in dit geval hoeft u geen

zaaglint aangeschaft en nu staan we weer voor

rekening te houden met de drempel van 1%, u trekt

lange tijd gesteld. Deze lintzaag willen we vooral

namelijk het volledige bedrag af van uw inkomen.

gebruiken bij het op maat zagen van de houten

Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Voor

voorwerpen voor de kinderen.

de uitleg hiervan, ga naar de website en daar vindt
u de gehele tekst en het formulier dat u kunt invullen.

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

Bestuur:
Voorzitter: Gerben Dijkstra - tel. 0174-514223
Secretaris: Jan den Hoed - tel. 0174-511605
Penningmeester: Piet Zuidgeest - tel. 0174-514686
Ellie Elshof - tel. 0174-516793
Anneke van Zanten - tel. 0174-516590
Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)
Secretariaat:
Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl
GIFTEN AAN DE TIMMERWERF
De Timmerwerf is een instelling die bij de
belastingdienst is aangewezen en geregistreerd als
een algemeen nut beogende instelling (culturele
ANBI), RSIN nr. 8059 58 629.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en
een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de

meer betaald dan dit drempelbedrag, mag u in aftrek

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding

brengen. Maar u mag niet meer aftrekken dan het

van ons museum.
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