
NUMMER 72 

 DE LIER – mei 2017 

AGENDA 
 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 mei 

Open Atelierroute 

Zaterdag 27 mei 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 3 juni 

Bouwwedstrijd Legosteentjes 

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur 

Zaterdag 10 juni  

Vrijwilligersuitje 

Zaterdag 17 juni 

Laatste dag Lego-expositie 

Zaterdag 1 juli  

Start LAK-expositie  

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur 

Donderdag 10 en vrijdag 11 augustus 

Extra open in de Lierse feestweek 

’s Ochtends ‘Timmeren voor kinderen’ 

Zaterdag 19 augustus 

Laatste dag LAK-expositie 

Zaterdag 2 september 

Start expositie ‘Schering en inslag’ 

 

 

 

EXPOSITIE SPEEL-GOED  

BOUWEN DOOR DE TIJD HEEN  

De expositie over de geschiedenis van de Lego trekt veel 

bezoekers. Het toont aan dat het speelgoed 

onverminderd in de belangstelling blijft staan. Er zijn 

prachtige voorbeelden van het houten speelgoed dat 

eraan vooraf ging en allerlei bouwwerken die de 

ontwikkeling van de plastic steentjes in de tijd laten zien. 

We zien jong en oud genieten van het bekende Lego en 

de kinderen kunnen zelf ook met het materiaal aan de 

slag. Bij deze expositie weten veel groepen en scholen 

de weg te vinden naar De Timmerwerf, waar de kinderen 

een rondleiding krijgen en ook iets timmeren in de 

werkplaats of bouwen met de legosteentjes. Zo zijn er 

groepen kinderen van basisschool De Vlieten op vijf 

donderdagmiddagen in het museum geweest. 

In de meivakantie wist de BSO ook de weg naar ons 

museum te vinden en de stoet vertrok voldaan met 

houten bootjes, vliegtuigjes, autootjes en dobbelstenen 

onder de arm. Erg leuk en jong geleerd is oud gedaan. 

We zijn heel blij met onze rondleiders en het team van 

begeleiders in de werkplaats. 

 

Op zaterdag 6 mei konden fanatieke Legobouwers hun 

werkstukken tonen en dat was niet tegen dovemansoren 

gezegd.  

 

Iris Ruygrok was al een tijdje geleden aan de gang 

gegaan om De Timmerwerf in lego te bouwen, maar zij 

verraste ons ook met een Lierse cafetaria. Mieke Stolze 

had het complex van korfbalvereniging Valto met 

speelveld uitgebeeld in Lego. 

 

Natuurlijk kon het technisch lego niet ontbreken, dat doet 

immers menig jongenshart sneller kloppen. Kees 

Scheffers en Coert van Lenteren lieten zien dat zo’n 

passie nooit overgaat. 
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Er staat nog een leuke activiteitendag op stapel op 

zaterdag 3 juni. Dan wordt er een bouwstenenwedstrijd 

gehouden voor de basisschoolleerlingen. De kinderen 

mogen zelf kiezen wat ze gaan bouwen en ze kunnen ’s 

ochtends van 10.00 tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 

tot 15.00 uur in De Timmerwerf terecht om zich met 

elkaar te meten in creativiteit. 

 

EXPOSITIE IN VOORBEREIDING 

Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat De Lier een 

heuse overstroming meemaakte. Niet dat we daar blij 

mee waren, maar de gebeurtenissen waren 

gedenkwaardig genoeg om er in 2018 een expositie aan 

te wijden. ‘Pompen of verzuipen’ was toen echt van 

toepassing en is als naam voor deze expositie gekozen. 

Menige Lierenaar heeft zandzakken volgeschept en 

versleept. Er is een werkgroep die aan de slag gaat en 

alle medewerking en fotomateriaal van u is welkom.  

 

SCHENKING KINDERKLEDING- EN 

SPEELGOEDBEURS 

De halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs is 

onlangs weer gehouden en ons museum heeft daarvan 

meegeprofiteerd. Deze beurs met tweedehandsspullen 

wordt met een grote groep vrijwilligers georganiseerd. 

Nadat alle kosten zijn afgetrokken van de opbrengst, 

wordt het resterende bedrag aan goede doelen 

geschonken. De kleding die overblijft, gaat naar 

kindertehuizen in Roemenïe. Waar een klein dorp groot in 

kan zijn! De Timmerwerf mocht een bedrag van € 500,- 

ontvangen en is daar erg blij mee. Met deze bijdrage 

kunnen we materialen aanschaffen voor het Timmeren 

met kinderen. 

 

 

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Ons museum is afhankelijk van een grote groep 

vrijwilligers, die met heuglijke feiten worden 

geconfronteerd, maar ook helaas met minder leuke 

zaken. Dan ervaren we allemaal hoe belangrijk de 

gezondheid is. Onze suppoost Nel Valstar heeft een 

hartoperatie ondergaan en lag enkele weken in het 

ziekenhuis. Na een intensieve revalidatie rijdt Nel weer op 

haar fiets rond en ook weer in de auto. Over enkele 

maanden zal zij haar diensten weer oppakken, die 

spontaan door collega-suppoosten zijn overgenomen.  

Het is mooi om te zien hoe de mensen van De 

Timmerwerf erg met elkaar meeleven als er iemand wordt 

getroffen. Zo wensen wij Kees Douma, die voor een 

operatie in het ziekenhuis is opgenomen, heel veel 

sterkte.  

 

Het onderhoud van een oud pand vraagt voortdurend 

aandacht. Theo Saarloos loopt al het schilderwerk na en 

voert tegelijk kleine reparaties uit. 

 

Het klusteam is iedere vrijdag druk in de weer met het 

samenstellen van bouwpakketjes voor het Timmeren voor 

kinderen. De laatste tijd wordt er veel getimmerd en dan 

is het erg handig om voldoende voorraad te hebben. De 

begeleiders van het Timmeren voor kinderen zijn steeds 

beschikbaar en niet te vergeten onze rondleidster Corrie 

Stolk. 

 

In het depot is de collectie strak georganiseerd, een taak 

die door Anton van der Sande altijd nauwgezet werd 

uitgevoerd met zijn rechterhand Kees Douma. Helaas 

moeten we Anton missen, maar gelukkig ontfermt Gé 

Poot zich met Kees over het depot. De continuïteit is 

gewaarborgd. 

 

VRIJWILLIGERSUITJE 10 JUNI  

Op zaterdagmiddag 10 juni gaan we met onze vrijwilligers 

op stap en dit keer weer naar Hoek van Holland. U hoeft 

echter niet bang te zijn voor een herhaling van ons 

bezoek aan het Atlantikwall Museum en het Fort, want dit 
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keer ligt onze bestemming aan de andere kant van Hoek 

van Holland. We hopen wel op hetzelfde weer, want vorig 

jaar was het zonnig in de Hoek.  Blijkbaar verdienen we 

dat, want het is eigenlijk altijd wel mooi weer op het 

jaarlijkse uitstapje. 

Chateau du Lac is gelegen aan de Nieuwlandseduinweg 

en de eigenaar is een Oud-Lierenaar. Piet van der Meer 

heeft met zijn eigen handen een kasteeltje gebouwd van 

oude bouwmaterialen. Hij heeft in de loop der jaren een 

collectie opgebouwd van oude spullen uit de jaren dertig 

tot zestig. Vroegere tijden herleven als je door de Winkel 

van Sinkel zwerft. 

U ontvangt eerdaags het programma en een uitnodiging 

om aan te melden.  

 

WEBSITE 

Regelmatig vinden er activiteiten plaats in De Timmerwerf 

en dan verschijnen vrij snel foto’s en een kort verslag van 

die dag op de website. Soms zelfs filmpjes, zoals van De 

Technotijgers. Gaat u eens naar onze website. Misschien 

vindt u uzelf daar terug en natuurlijk is er steeds het 

laatste nieuws en de agenda. 

 

KAAPSTANDER 

Vanaf deze plaats hebben we al eerder iets geschreven 

over ons ‘Kaapstander’ project. Inmiddels wordt er in de 

werkplaats met veel inzet en precisie gewerkt aan het 

bouwen van een echte kaapstander. Bouwtekeningen zijn 

er niet meer te vinden, maar wel enkele oude prenten van 

begin twintigste eeuw. Deze prenten hebben we 

gedigitaliseerd, zodat we nu echte werktekeningen tot 

onze beschikking hebben met de juiste maatvoering en 

houtdiktes.  

We hebben ons tot doel gesteld om de kaapstander 

zoveel mogelijk op ambachtelijke wijze te maken, dus 

 

bijna alles met de hand. Het zagen en uithakken van 

pennen en gaten, maar ook het boren van gaten voor 

de toognagelverbindingen.  

 

Een belangrijk onderdeel is de zware spil van 17 cm 

doorsnede die op een grote draaibank is gedraaid. Alle 

onderdelen van de kaapstander zijn van eiken, behalve 

de twee lange spaken. Die zullen we vanwege de 

sterkte van hout met een lange draad moeten maken, 

waarschijnlijk essenhout. De verwachting is dat we 

voor de zomer de kaapstander in elkaar hebben staan 

en hem tijdens de braderie aan het publiek kunnen 

tonen. Operationeel is hij dan nog niet.  

Alle bijbehorende schijven, katrollen en het touwwerk 

moeten we nog bij elkaar zoeken. Die zijn gelukkig wel 

allemaal bewaard gebleven in de Timmerwerf.  

Leuk om te weten is dat het hele bouwproces op foto 

en film is vastgelegd. Uit dat materiaal willen we een 

interessante productiefilm maken die op de website en 

in het museum te zien zal zijn.  

Een bijzonder project voor de Timmerwerf en haar 

vrijwilligers. Op een later moment willen we de 

kaapstander een keer in het echt uitproberen bij de 

Groeneveldse molen. Precies zoals onze timmerman 

de grote hijsklussen bij een molen tot begin vorige 

eeuw nog uitvoerde. 

 

CLUB VAN 100 

PORT- EN KAASPROEVERIJ  

Op dinsdagavond liep De Bongaard vol, want veel 

leden van de Club van 100 hadden gereageerd op de 

uitnodiging voor dit festijn. 

Voorzitter Henk van Lenteren opende de avond en 

vertelde over het reilen en zeilen van De Timmerwerf, 

waar hij zichtbaar trots op is. Hij stipte ook het lief en 

leed aan van de mensen die bij het museum betrokken 
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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 

 

 

 

Bestuur: 

Voorzitter: Henk van Lenteren - tel. 0174-515188 

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  

 

zijn. Daarna kon de proeverij beginnen, waar we 

allemaal voor waren gekomen. 

Jorien van Slijterij van Lenteren uit Maasdijk had zes 

mooie soorten port meegebracht die zij uitschonk. 

Daarbij vertelde ze over de herkomst van de port, 

wat deze wijn tot port maakt en over het proces van 

gisting.  

 

Onze buurman Jos Straathof, poelier en traiteur, 

had een aantrekkelijke uitstalling gemaakt van een 

zestal bijzondere kazen. Hij vertelde over de soorten 

kazen, de samenstelling en hun bijzonderheden. We 

weten nu zelfs dat we voor de kerst een eigen 

specialiteit kunnen maken door een kaas een tijd in 

de port te leggen. De combinatie van port en kaas 

viel erg in de smaak en de stemming steeg.  

 

Halverwege werd een pauze ingelast om de Lego-

expositie te bekijken in De Timmerwerf. Veel leden 

van de club genoten zichtbaar van het contact met 

elkaar en van de mooie port en kazen. En natuurlijk 

van de gezellige ambiance: De Bongaard en De 

Timmerwerf!  

 

WIJ ONTVINGEN … 

…  van Mart van der Wel een houten eend, zelf 

vervaardigd naar het eerste model van Lego 

…  via Bert van der Stok een foto van de achterkant 

van De Timmerwerf anno 1996, gemaakt door mevr. 

Jos Noordam-Keizer  

…  van Wim van der Wel een theelichtje en 

tijdschriftenhouder 

…  uit de nalatenschap van mevr. Nieuwerkerk-

Middelburg een wandbordje van de Lee 

…  van dhr. Dingeman Zoon uit De Lier diverse 

materialen 

…  van dhr. Kornaat uit De Lier oude studieboeken 

over houtconstructies 

 

 

 


