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Een aantal weken geleden als voorzitter de eerste

AGENDA

vergadering mogen leiden, met daarin een belangrijk

Maandag 22 augustus t/m vrijdag 23 september

onderwerp, de herinrichting van de voorzolder. Een mooi

Tijdelijke sluiting museum i.v.m.

project waarbij we, na een aantal gesprekken met

onderhoudswerkzaamheden

externe deskundigen op het gebied van het inrichten van
musea, onze keuze hebben laten vallen op een bedrijf uit

Zaterdag 10 september

Amsterdam. Voor mij was het mooi om via deze

Open Monumentendag, thema ‘Iconen en symbolen’

deskundigen te horen dat ons museum door hen gezien

Alleen de werkplaats is open voor het publiek

wordt als een heel mooie plek waar meer dan vier
eeuwen bevroren lijken te zijn. Ook wordt er wel

Zaterdag 24 september

aangegeven dat we een echte ‘Rembrand’ in handen

Opening expositie ‘Vakmanschap is meesterschap’

hebben. Dat zijn heel mooie woorden, zeker als ze geuit
worden door deskundigen. We kijken ernaar uit om met

Donderdag 29 september

hen te gaan samenwerken. We gaan proberen, door

Vergadering vrijwilligers en bestuur

gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen,
een goed verhaal neer te zetten op met name het gebied

Zaterdag 1 oktober

van molens, hooibergen en een aantal bijzondere

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier

gereedschappen.
Het hele project gaat wel het nodige kosten, voor ons een

Zaterdag 29 oktober (en 10 december)

hele opdracht om dat voor elkaar te krijgen. Een begin is

Houtdraaigroep De Lier

er al gemaakt via de wijnverkoop tijdens de Braderie; veel
mensen hebben weer wijn besteld, dank daarvoor. Ook

Zaterdag 5 november

dank aan Cor, die ons als tijdelijke vrijwilliger heeft

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier

ondersteund bij de verkoop.

Dinsdag 8 november
Avond voor de Club van 100
Vrijdag 16 en zaterdag 17 december
Winter Wonderland

EEN NIEUWE VOORZITTER
Na een stageperiode van ruim anderhalf jaar ben ik nu
als voorzitter actief betrokken bij de Timmerwerf, wat door
Cor van der Mark wordt omschreven als de mooiste baan
van De Lier.
Zoals gezegd al enige tijd meegedraaid met het bestuur
onder leiding van Gerben Dijkstra en erachter gekomen
dat het een geoliede machine is. Een ieder heeft zijn
taken en neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid.
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Tijdens de braderie hebben ook heel wat kinderen de
weg gevonden naar De Timmerwerf. Onder leiding van
veel vrijwilligers, die dit onderdeel ook hadden
voorbereid, hebben ze hele mooie dingen getimmerd. Ze
hadden er zichtbaar plezier in.
Verder mochten we de laatste tijd veel bezoekers

ontvangen, de jaarlijkse LAK-tentoonstelling mocht er

opgebouwd, waar de bezoeker zich in vroeger tijden

weer zijn en ook het aardewerk en de tegels van Joop

waant. Een tocht door de tijd en door het leven in de

Alleblas werden goed bezocht. Joop heeft tijdens een

bouw, waarin heel veel mensen hun werkzame leven

avond voor de Club van 100 en de vrijwilligers met passie

hebben doorgebracht of dat nu nog doen.

verteld over zijn hobby.
Nu gaan we even een korte periode dicht, waarbij we niet
stilzitten. Met name de vrijwilligers zetten hun beste
beentje voor bij het opknappen van de huiskamer en het
vernieuwen van de verlichting. Daarnaast wordt er hard
gewerkt aan een nieuwe wisseltentoonstelling over oude
ambachten.
Midden in De Lier, een klein maar mooi museum dat
gerund wordt door een team van vrijwilligers, waarvan ik
er tijdens de tentoonstelling ‘Stoer doorgaan’ van Rijk
Zwaan al een aantal heb mogen leren kennen. Zij zorgen

Gedurende de expositieperiode vinden er regelmatig

er met hun positieve instelling voor dat de mensen van de

activiteiten plaats, houdt u de website in de gaten.

wisseltentoonstellingen en de bezoekers zich er heel erg
thuis voelen. Mooi om daar nu een onderdeel van te zijn,
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waarbij ik me de komende periode met name zal richten

Uitstapje Hoek van Holland

op het leren kennen van onze mensen.

Op zaterdagmiddag 11 juni verzamelden de vrijwilligers
met aanhang zich bij de Dom om naar het Atlantikwall

LAK-EXPOSITIE en ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Museum in Hoek van Holland te gaan.

De expositie van de Lierse Amateur Kunstenaars was ook

Een grote groep van zo’n zeventig personen, die bij het

dit jaar een groot succes. Het is verrassend te zien wat er

Jagershuis gezellig op koffie met appeltaart werd

aan talent onder de dorpsgenoten is en veel bezoekers

getrakteerd. Het weer was prima. De jassen waren

hebben genoten van de mooie presentatie. Op bijna alle

eigenlijk overbodig, maar in de koude bunkers kwamen

zaterdagen was er een van de exposanten aanwezig, die

die toch wel van pas.

in de werkplaats meer van hun werk toonden en erover
vertelden.
In de entree hebben veel bezoekers kennis kunnen
maken met de collectie Archeologische vondsten van
Joop Alleblas. Joop was vrijwel iedere zaterdag aanwezig
om de belangstellenden een rondleiding te geven langs
de uitgestalde objecten.
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP
Lierse ambachtelijke bedrijven van toen en nu
Op 24 september start de nieuwe expositie over de

Er werden twee groepen gevormd, waarvan de een met

geschiedenis van Lierse ambachtelijke bedrijven, die

de rondleider aan de Badweg startte en de ander naar de

gericht zijn op de bouw. Het overzicht gaat terug tot eind

bunker aan de Pier ging. Ter plaatse werden we weer

negentiende eeuw en toont bouw-, schilders-, loodgieters-

gesplitst en rondgeleid door vrijwilligers van het museum,

en elektrabedrijven, maar ook de smeden zijn

die veel en boeiend wisten te vertellen.

vertegenwoordigd. Naast de oudere bedrijven wordt

Aan de reacties was te horen dat velen van ons

aandacht besteed aan jongere bedrijven die nu in de

verrassende en onbekende verhalen en feiten hoorden.

bouw actief zijn.

Helemaal in stijl trokken we daarna naar Fort 1881, waar

Er zijn veel foto’s uit de oude doos gekomen en op de

beneden in het fort gezellig geborreld werd. Dat de

tentoonstellingszolder zijn kleine werkplaatsen

stemming er goed in zat, was buiten overduidelijk te
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horen. Bij het afscheid gingen we tevreden naar huis in de

wij u vragen om uw e-mailadres door te geven aan het

wetenschap, dat we weer hadden gekregen wat we

secretariaat: info@detimmerwerf.nl.

verdienden!
Avond voor de Club van 100
Workshop textielkunst

Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij een

De exposanten op de textieltentoonstelling hadden

gezellige avond met onze Club van 100 en de

aangeboden om een creatieve workshop te organiseren

donateurs en daar kunt u dinsdag 8 november voor in

voor onze vrijwilligers. Op vrijdag 17 juni vulde een flinke

de agenda vastzetten. Jacques Moerman uit

groep het gezellige kasje van Marjanne Voskamp. De

Schipluiden, een bevlogen spreker, komt een boeiende

textieldames hadden kaarten met enveloppen en een

lezing geven over de kerkenpaden in Midden-Delfland,

uitstalling van veelzijdig materiaal liggen, waarmee we

die vroeger de kortste verbindingen door de polders

aan de slag konden.

waren naar school en kerk. En natuurlijk horen daar
een hapje en een drankje bij.
Schervenavond
De avond voor de Club van 100 en de vrijwilligers werd
op dinsdag 19 juli geopend door de kersverse
voorzitter Henk van Lenteren, die zichzelf presenteerde
en een aantal activiteiten in de afgelopen periode en
die voor de toekomst onder de loep nam.
Vervolgens gaf Joop Alleblas een lezing over zijn
archeologische vondsten. Al gauw kreeg je een beeld

En zowaar, het kunstzinnig talent dat in veel van ons

van de passie en fascinatie van deze graver en wat

mensen schuilt, kwam boven. Er werden mooie en

daar allemaal bij komt kijken. Ondanks de tropische

verrassende creaties gemaakt, de sfeer was puik en de

warmte in De Bongaard wist Joop zijn gehoor

catering prima. Een waardige afsluiting van een expositie,

moeiteloos te boeien.

die buitengewoon veel bezoekers heeft getrokken. Iets
waaraan de exposanten zelf in hoge mate hebben
bijgedragen door iedere zaterdag aanwezig te zijn en de
bezoekers over hun werk te vertellen.
Vrijwilligersvergadering
Op donderdag 29 september hebben we een avond
gepland, waarop de vrijwilligers met het bestuur van
gedachten kunnen wisselen over het reilen en zeilen van
De Timmerwerf. Het is gebleken dat er van beide kanten
behoefte is aan communicatie om op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het een

Het werd nog laat op het terras aan de Lee, waar het

jaarlijkse traditie wordt en we hopen dat alle suppoosten,

goed toeven was na een interessante en gezellige

rondleiders en timmerbegeleiders aanwezig zullen zijn.

avond.

CLUB VAN 100

LIERSE HISTORIE

Contact via e-mail

Kapitein Reyer Dircksz. Keth

Bij voorkomende activiteiten willen wij u als lid van de

Het jaar 1672 staat bekend als het Rampjaar. Het volk

Club van 100 graag op de hoogte houden. Daarom willen

was redeloos, de regering radeloos en het land
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reddeloos. We werden aangevallen door Frankrijk,

profielschaaf die we nog niet in ons bezit hadden

Engeland en de bisdommen Keulen en Münster.

van Ruud van Mourik. Hij was docent aan de LTS,

Als gevolg hiervan werden lijsten samengesteld van

VMBO Grotiuscollege, en de houtboren zijn

mannen die opgeroepen konden worden om het

afkomstig van de houtafdeling van de voormalige

land te verdedigen. Zo ook ‘die op ’t geweer gestelt’

‘van der Made’ LTS . Zijn opa, dhr. Kock, was

moesten zijn in het ambacht van De Lier.

timmerman. Ook van hem zijn lepel-, slagen- en

In augustus 1673 werd inderdaad een contingent

verzinkboren bewaard gebleven en aan ons

van negentien Lierenaars opgeroepen onder leiding

geschonken.

van kapitein Reyer Dircksz. Keth. Ze moesten naar
Uithoorn om daar de Hollandse Waterlinie te
verdedigen. In totaal bleven ze drie weken weg
tegen een soldij van 10 stuivers daags. Keth kreeg 1
gld. per dag. Van gevechtshandelingen door onze
Lierenaren is niets bekend.
Reyer Keth was een boer uit De Lier, die in 1661
een boerderij in de Hoefpolder had gekocht voor

STICHTING DE TIMMERWERF

18.000 gld. Deze lag op de plaats van de
voormalige boerderij van Vijverberg, op de hoek van
de Hoefweg en de huidige Laan van Vijverberg. Hij
bezat ruim 38 morgen land en had in 1672 17
koeien, 3 vaarzen, 3 kalveren en 3 paarden.

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
info@detimmerwerf.nl
www.detimmerwerf.nl
htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

Hij wordt in 1678 vermeld als ambachtsbewaarder,
maar komt in de archieven vooral voor doordat hij

KvK Haaglanden 41146873

verschillende malen geld leent. In 1701 verkoopt hij

BTW nr. NL8059.58.629.B.01

zijn bezit voor ruim 11.000 gld. en verhuist naar

IBAN NL07 RABO 0336 2924 30

Hodenpijl onder Schipluiden.
APMvdS
Bestuur:
WIJ ONTVINGEN …
… een oud Monopolyspel van dhr. Jan van Dijk
… een grote schaaf van D.v.d. Windt uit Den Hoorn

Voorzitter: Gerben Dijkstra - tel. 0174-514223
Secretaris: Jan den Hoed - tel. 0174-511605
Penningmeester: Piet Zuidgeest - tel. 0174-514686
Ellie Elshof - tel. 0174-516793

… oud textiel en mooie oude kledingstukken van

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590

Annie Boekesteijn

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)

… vier meubelmakerslijmtangen van dhr. P.D. van
Druten uit Rotterdam

Secretariaat:

… twee textielschilderijtjes van Marian Eikelenboom

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@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
… een unieke collectie handgesmede houtboren,
gesorteerd in een houten bak en een bijzondere
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bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding
van ons museum.

