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AGENDA

De tentoonstelling over de kunst van het weven in de
dubbele betekenis verheugt zich in een constante
belangstelling van de bezoekers. Iedere zaterdag is een

Zaterdag 28 oktober
Houtdraaigroep De Lier
Zaterdag 4 november
Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur
Dinsdag 7 november
Bijeenkomst Vrienden van De Timmerwerf Zaterdag 11
november
Gratis workshop weven voor kinderen vanaf zes jaar van
13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 2 december
Demonstratie wol spinnen van 13.00 tot 15.00 uur

van de kunstenaressen aanwezig, die over de
geëxposeerde werken vertelt en het weven demonstreert
op het weefgetouw.
De komende maanden staan er extra activiteiten op de
rol. Op 11 november kunnen kinderen zich inschrijven
voor een gratis workshop weven, waarbij ze een kleurig
poppetje of armbandje kunnen maken. De wol die
gebruikt wordt bij het weven is uiteraard gesponnen en
op 2 december wordt gedemonstreerd hoe dat vroeger in
zijn werk ging. Drie dames spinnen de schapenwol op
een spinnewiel en met een spintol. Met recht handwerk!

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur
Zaterdag 9 december
Houtdraaigroep De Lier
Vrijdag 15 en zaterdag 16 december
Winter Wonderland en de houtdraaiers
Zaterdag 10 februari
Laatste dag expositie ‘Schering en inslag’
Zaterdag 24 februari
Start expositie ‘Zilver’

EXPOSITIE IN VOORBEREIDING
Na de weefexpositie staat een heel andere
tentoonstelling op de rol. Jan Anderson van het
Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen stelt een
deel van zijn uitgebreide collectie zilver ter beschikking
om bij ons tentoon te stellen. Het grootste gedeelte
bestaat uit ‘gebruikszilver’, waar vaak interessante
verhalen aan vastzitten. Het wordt ongetwijfeld een
mooie expositie: weer een uitblinker in ons oude en
authentieke pand.

EXPOSITIE ‘SCHERING EN INSLAG’
Op 2 september ging de nieuwe expositie van start met
een feestelijke opening, waar de aanwezigen volop van
hebben genoten.

NOMINATIE OUD-WESTLANDPRIJS VOOR ONZE JAN
Het Genootschap Oud-Westland heeft een prijs ingesteld
die eens in de twee jaar zal worden toegekend
aan een persoon, groep personen of instelling die zich de
afgelopen tijd heeft ingespannen voor het
in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van
het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis
en/of het Westlandse historisch erfgoed. Krijn tipte ons dit
jaar om Jan den Hoed als kandidaat aan te dragen.
Jan heeft er, samen met een aantal strijders van het
eerste uur, voor gezorgd dat De Timmerwerf en De
Bongaard zijn behouden voor de Lierse samenleving.
Alleen dit is al een prijs waard. De Westlandkaart was
Jans idee en zijn sterke geloof daarin heeft ertoe geleid
dat het idee ook in praktijk is gebracht.
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Aan alle exposities in het museum heeft Jan wel

hebben met de geschiedenis van De Timmerwerf te

meegedacht en meegewerkt, maar een aantal is door

maken en die zullen in ons bezit blijven. De informatie

hem ook samengesteld. Veelal gingen deze

over de lokale en regionale geschiedenis zal bij de

tentoonstellingen over een stukje Lierse of Westlandse

Werkgroep Oud De Lier ondergebracht worden.

geschiedenis; als voorbeeld denken we nog met veel

Wij weten nog niet precies wat we met de uitgebreide

plezier terug aan ‘Vakmanschap is meesterschap’.

collectie boeken gaan doen, maar in overleg met de

Publicaties over de geschiedenis van het Westland, die

familie zullen we daar een passende bestemming voor

Jan alleen of samen met Krijn van Dijk en Leo van der

zoeken.

Mark heeft geschreven: ‘De geschiedenis van De Blaker’,

Bij het uitzoeken en inventariseren van dit uitgebreide

‘Een boerenstand die verdween’, ‘Van Westerlee naar

archief maken we dankbaar gebruik van de kennis van

Oostbuurt’ en ‘Halen en Brengen. Vrachtrijders rond

Krijn van Dijk, die wordt bijgestaan door Jan den Hoed.

veiling Westerlee’.

Krijns ruime ervaring met historisch onderzoek en de

Al met al mag duidelijk zijn dat we Jan terecht hebben
voorgedragen en we kunnen nu trots vertellen dat Jan
een van de drie genomineerden is en dat op 6 december
de bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden. Dit
zegt iets over de kracht die uit kan gaan van mensen en
waartoe dit kan leiden: een klein maar mooi en actief
museum De Timmerwerf.
Een trotse voorzitter groet U.

bijbehorende literatuur geeft ons de garantie dat we alles
op de juiste waarde schatten. De zorgvuldigheid die het
archief van Anton dubbel en dwars verdient.
NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
We maken feestelijke momenten mee met onze
vrijwilligers. Zo bracht Anneke bloemen bij Gé en Hilde
Poot, die laatst veertig jaar getrouwd waren, en bij Cees
en Els Ridder, die zelfs al vijftig jaar getrouwd zijn.
Helaas maken sommige vrijwilligers een moeilijke tijd

ARCHIEF ANTON VAN DER SANDE

mee door gezondheidsproblemen en dan bezoekt

Vorig jaar had Anton de wens uitgesproken om zijn

Anneke hen met een bos bloemen ter ondersteuning. We

archief na zijn overlijden aan De Timmerwerf over te

wensen hen veel sterkte en een goed herstel.

dragen. In de tientallen jaren waarin hij zich verdiept heeft

We zijn blij dat Nel Valstar weer in het suppoostenrooster

in de lokale en regionale geschiedenis werd er een

meedraait en dat Rie Herens in november weer van de

enorme collectie opgebouwd.

partij is.

Niet alleen historische onderwerpen hadden zijn grote
belangstelling, maar ook het verzamelen van boeken over

VRIJWILLIGERSUITSTAPJE NAAR CHATEAU DU

de Westlandse geschiedenis. En dan praten we over vele

LAC

honderden boeken en archiefstukken.

Het is wel even geleden, maar u heeft nog een verslag
van het jaarlijkse vrijwilligersuitje tegoed. Op zaterdag 10
juni verzamelden 62 personen zich op het Rankplein.
Vandaar vertrok een stoet auto’s naar Hoek van Holland,
maar een aantal sportievelingen gaf de voorkeur aan een
fietsritje. De zon scheen, de koffie was bruin toen we
aankwamen en de taart smaakte prima.
De locatie was bijzonder. Eigenaar Piet van der Meer
bleek een ongeremde verzamelaar te zijn van allerlei
objecten uit de jaren dertig tot zestig van de vorige eeuw.
Piet van der Meer heeft met zijn zoon in de schuur een
huis gebouwd van oude bouwmaterialen en buiten een

De familie heeft het volledige archief dit jaar aan De
Timmerwerf overgedragen en inmiddels zijn we al
geruime tijd bezig om dit te inventariseren. Veel stukken
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kasteeltje met een heuse toren. Dat kasteeltje staat
overvol met objecten die de tongen losmaken. Zowel Piet
als zijn twee dochters konden er geweldig over vertellen.
Tot slot werd er een groepsfoto gemaakt, waarna we

verzamelden om naar Paviljoen De Oase bij Vluchtenburg

aanwezig om meer van zijn of haar werk te laten zien

te gaan.

en over de techniek te vertellen.

Daar werden we door het personeel in livrei ontvangen en
het was heerlijk toeven in de patio. De drankjes en hapjes

Tijdens de Bradelierweek was De Timmerwerf drie

zorgden voor een opperbeste stemming, zodat iedereen

extra dagen open en niet voor niets: zo’n 570

tevreden en voldaan naar huis terugkeerde.

bezoekers hebben die week het museum en de
expositie bekeken. Ook de kraam op het voorplein

LEGOSTEENTJES RADEN

mocht zich in veel belangstelling verheugen. Heel wat

In de Lego-expositie van deze zomer hield Lucky Luke de

voorbijgangers lieten zich verleiden om mee te doen

Daltons onder schot en de bezoekers konden raden

aan de prijsvraag over achttien oude en veelal

hoeveel legosteentjes er in het tafereel waren verwerkt.

onbekende stukken gereedschap. Het bleek een

Het is al even geleden, maar de 123 personen die hebben

moeilijke opgave. Zes deelnemers hadden dertien

geprobeerd het aantal te raden, willen vast de uitslag wel

punten gescoord: een mooie prestatie. Han Spruyt, W.

weten. Het juiste aantal was 3996. Er zijn twee winnaars

van de Kraay, T. Duijvesteijn, L. van Uffelen, Els van

uit de bus gekomen, n.l. Jort Suiker uit ’s-Gravenzande en

der Laar en M.C. Lateauger hebben hiermee eeuwige

Earl Grindle uit De Lier, die allebei 4000 stukjes hadden

roem vergaard. De winnaar is door trekking uit deze

genoemd! De prijs was uiteraard een doosje met Lego.

kanjers gehaald en het lot heeft bepaald dat dhr. L. van
Uffelen van een heerlijke taart kon genieten!

NIEUWE TASJES
In onze ‘winkel’ worden geregeld mooie boeken of
originele producten uit de werkplaats verkocht. We
vonden het een goed idee om die aankopen mee te geven
in een mooie en milieuvriendelijke verpakking. We
beschikken nu over stevige papieren tasjes, die passen bij
de sfeer van ons museum. De kopers stappen vanaf nu
de deur uit met het visitekaartje van De Timmerwerf, want
het klusteam heeft fraaie houten labels gemaakt en het
logo van De Timmerwerf erin gebrand.
LAK-EXPOSITIE EN BRADELIERWEEK
De LAK-expositie is traditiegetrouw goed verlopen en de

FYTOSANITAIRE EXPERTS IN DE TIMMERWERF

ingezonden stukken zorgden voor een mooie mix. Het

Al deze Rijk Zwaan experts waren in De Lier om met

LAK-comité (Adrie Zuidgeest, Peter Verbeek en Chris

elkaar te spreken over de toenemende complexiteit

Hansler) wist er weer een fraaie presentatie van te

rondom het transport van plantmateriaal.

maken. Iedere zaterdag was een van de exposanten
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… van mevr. W. Scheele uit De Lier een
broodtrommel, bussen koffie, thee en suiker en
vergiet
… van mevr. E. Smit uit de Lier een oud
speldendoosje van V & D
… van mevr. F. van der Meer uit De Lier vijf
tekeningen van De Timmerwerf en de omgeving van
De Lier en vijf kleine hardboard schilderijtjes van de
hand van oud-Lierenaar en tekenaar Pieter van Dien
… van mevr. W. Benard een oude wasstamper
… van dhr. Piet Pruysen uit De Lier een
De pittige onderwerpen vroegen om wat afwisseling

spijkertrekker afkomstig uit Amerika.

waarbij de deelnemers elkaar beter leerden kennen
en daarom was er ook een bezoek aan De
Timmerwerf gepland. Twintig mensen met veertien
verschillende nationaliteiten kregen we op bezoek.

STICHTING DE TIMMERWERF

De bezoekers waren heel geïnteresseerd en wilden

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier

wel wat schaafwerk verrichten. Ze sloten de avond af

info@detimmerwerf.nl

bij de Bongaard.

www.detimmerwerf.nl
htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

NIEUWS UIT DE WERKPLAATS
KvK Haaglanden 41146873
BTW nr. NL8059.58.629.B.01
IBAN NL07 RABO 0336 2924 30
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Penningmeester: Piet Zuidgeest - tel. 0174-514686
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De kaapstander is gereed en de touwen worden

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590

getest. U hoort eerdaags meer over dit bijzondere

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)

project.
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WIJ ONTVINGEN …

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

… van dhr. Peter van Sloten uit Pijnacker een
houtdraaibank met toebehoren, merk ‘Mini Wood
Lathe’
… van dhr. Henk van der Schee uit De Lier een
geel met oranje mok met de jaartallen 1898 – 1948

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

(regeerperiode Koningin Wilhelmina)

Instelling (ANBI).

… van dhr. Wim Thoen uit Maasdijk een kruishout

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

gemaakt door zijn vader

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de

… van dhr. J. van Wees uit Kwintsheul schaven,

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding

beitels, kruishout en ander oud handgereedschap

van ons museum.
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