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AGENDA 
 

Zaterdag 30 juni  

Laatste dag expositie ‘Sprekend zilver’ 

Zaterdag 7 juli  

Optreden Excelsior in de ochtend 

Zaterdag 14 juli 

Start expositie Lierse Amateur Kunstenaars  

Woensdag 9 augustus 

Bradelierweek, open van 12.00 tot 17.00 uur 

Donderdag 10 augustus 

’s Ochtends Timmeren voor kinderen 

Museum open van 12.00 tot 21.00 uur 

Vrijdag 11 augustus  

’s Ochtends Timmeren voor kinderen 

Museum open van 12.00 tot 19.00 uur 

Zaterdag 25 augustus 

Laatste dag LAK-expositie 

Zaterdag 1 september 

Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier 

van 10.00 tot 12.00 uur 

Zaterdag 8 september 

Open Monumentendag 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 15 september 

Start expositie ‘Pompen of verzuipen’ 

Woensdag 26 september 

Vergadering vrijwilligers 

Zaterdag 6 oktober 

Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier 

Zaterdag 20 oktober 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 27 oktober 

Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats 

 

VAN DE VOORZITTER 

Voor u ligt een mooie nieuwsbrief met informatie over 

verschillende onderwerpen. Ik neem de draad op waar 

ik de vorige keer was geëindigd, namelijk bij de 

wervingsactie voor de herinrichting van de voorzolder. 

Vier fondsen hebben positief gereageerd en inmiddels 

een mooi bedrag toegezegd. Een van die fondsen gaf 

aan dat het project zo bijzonder is, dat wij ook landelijke 

belangstelling mogen verwachten. Zij adviseerden ons 

daarom een aantal landelijke fondsen aan te schrijven en 

wij wachten nu de reacties af. 

Al met al komen we steeds dichter bij ons streefbedrag, 

waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het project 

wel enige vertraging oploopt. Toch zien we met veel 

vertrouwen de komende tijd tegemoet, wetend dat we 

nog een aantal instellingen kunnen benaderen voor hun 

medewerking. 

Verder spreek ik namens het bestuur de hoop uit velen 

van u te mogen ontmoeten tijdens de Bradelier en 

daarnaast wil ik u een fijne vakantie toewensen. 

 

EXPOSITIE ‘SPREKEND ZILVER’ 

Het zit er bijna op: de zilvercollectie van Jan Anderson 

gaat straks terug naar het Streekmuseum Jan Anderson 

in Vlaardingen. We zijn blij dat we deze verzameling 

mochten tonen in ons museum. Er zijn nogal wat groepen 

op afspraak geweest en door de verhalen bij de 

voorwerpen kwam het zilverwerk tot leven. Op de dagen 

dat er activiteiten waren, was het gezellig druk en het viel 

op dat de bezoekers echt geïnteresseerd waren en lang 

bleven.  

 

Zo is de Lierse juwelier Nederlof twee keer geweest om 

het drijven van een zilveren schaal en het maken van 

sieraden te demonstreren. De juwelier/antiquair Chris van 

Waes is ook enkele keren geweest met een ‘Is ’t kunst of 

is ’t kitsch?’ 
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KALLIGRAFIE EN KARTONNAGE 

De mini-expositie van Jantine Kreeft-Smits in de entree 

past heel mooi bij de expositie boven: mooie verfijnde 

producten op een perfecte en creatieve manier gemaakt. 

Jantine heeft een zaterdag in de werkplaats gestaan om 

de kunst van het schoonschrijven te demonstreren. 

Datzelfde deed ze nog een keer, maar dan om te laten 

zien hoe haar prachtige kartonnen dozen tot stand 

komen. De bezoekers waren vol bewondering. 

 

 

POMPEN OF VERZUIPEN 

Op 15 september opent deze tentoonstelling die aandacht 

gaat besteden aan de wateroverlast van 1998. De Lier 

was even wereldnieuws en je struikelde in het dorp bijna 

over de verslaggevers en fotografen van vele 

nieuwszenders. Twintig jaar na dato willen we met veel 

foto’s, krantenartikelen en beelden stilstaan bij deze voor 

velen ingrijpende gebeurtenis. Anneke van Zanten en Nel 

Lagerweij hebben interviews gehouden met diverse 

personen die op verschillende manieren bij deze 

wateroverlast betrokken waren. Jaap Stolze heeft er 

opnamen van gemaakt en deze film zullen we op de 

zolder gaan afspelen. Een uniek stukje ‘oral history’. 

Boudewijn Vermeer is bezig om een compilatie te maken 

van alle nieuwsuitzendingen die op 14 en 15 september 

1998 door diverse landelijke nieuwszenders werden 

uitgezonden. Als je deze beelden terugziet, is het toch wel 

weer even schrikken hoe ernstig de situatie toen was. 

Vanuit al deze waterellende ontstond in die dagen ook 

een hartverwarmende saamhorigheid onder de bevolking. 

Met elkaar de schouders eronder zetten en hulp bieden 

waar het nodig was. Regen of geen regen, er werd dag 

en nacht gewerkt en met zakken gesjouwd om zwakke 

plekken in de boezemkades te versterken. Houdt u deze 

tentoonstelling en de activiteiten op de zaterdagen goed 

in de gaten. Gedurende de expositie worden allerhande 

activiteiten georganiseerd en de informatie daarover 

verschijnt op de website en in de plaatselijke kranten. 

 

NIEUWE ENTREEPRIJZEN 

Vanaf 1 april 2018 zijn de toegangsprijzen verhoogd. Er 

was al jarenlang geen verandering geweest in de 

entreeprijzen, maar eens moeten die toch worden 

aangepast. Volwassenen betalen nu € 3,00, kinderen van 

12 tot 18 jaar € 1,50 en onder de 12 jaar blijft het gratis. 

 

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Op 26 april jl. hebben Jan Pruijsken en Corrie Stolk een 

koninklijke onderscheiding gekregen voor hun inzet als 

vrijwilliger in diverse functies, waaronder dus ook voor 

ons museum. Het bestuur van De Timmerwerf wil hen 

ook vanaf deze plaats van harte feliciteren met hun 

welverdiende lintje! 

Momenteel zijn er nog een paar vrijwilligers ziek en/of 

aan het revalideren. We wensen hen heel veel sterkte, 

moed en geduld toe. 

 

Verder hebben we afscheid genomen van Rie Herens, 

onze suppoost van het eerste uur. Zij heeft heel wat 

voetstappen liggen in ons museum en wij zijn haar 

dankbaar voor alle tijd die zij aan De Timmerwerf heeft 

gegeven.  

Helaas hebben we definitief afscheid moeten nemen van 

een andere vrijwilliger die al actief was in De Timmerwerf 

voordat het een museum werd. Gerrit Oosterom zette zijn 

vakbekwaamheid jarenlang in, maar de laatste jaren 

kwam hij steeds korter voor zijn vaste klus: het zetten van 

de zagen. Na een verblijf in een verpleeghuis is Gerrit op 

10 maart jl. overleden. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor 

ons museum heeft betekend. 
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VRIJWILLIGERSVERGADERING 

Op woensdag 26 september is de jaarlijkse vergadering 

van het bestuur met de vrijwilligers en tegelijkertijd wordt 

de nieuwe expositie ‘Pompen of verzuipen’ toegelicht. Zet 

u deze avond alstublieft in de agenda! 

 

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS 

Op zaterdag 9 juni was het weer zover: de jaarlijkse 

traditie om met alle vrijwilligers van museum De 

Timmerwerf een middag op stap te gaan. Het weer was 

prachtig en een flink aantal vrijwilligers had gekozen voor 

de fiets. Dit keer voerde de tocht niet ver, want de eerste 

stop was bij het Westlands Museum in Honselersdijk. 

Daar werden we ontvangen met koffie en appeltaart en 

conservator Ton Immerzeel had een duidelijk verhaal over 

het ontstaan van de tuinbouw en de opbouw van de 

collectie. Zowel binnen als buiten was er genoeg te zien, 

dus de groep zwermde uit in het museum en over de 

historische tuin.  

De volgende etappe leidde naar de historische 

druivenkwekerij De Sonnehoeck in Kwintsheul. Ook daar 

werd de groep ontvangen met koffie en Jan van Geest 

vertelde wat over hun organisatie en vrijwilligers. Hij sprak 

zijn waardering uit voor de prima samenwerking tussen 

De Sonnehoeck en De Timmerwerf.  

 

Drie rondleiders voerden de bezoekers door de 

druivenkassen en vertelden over de Westlandse 

druiventeelt. Hun aanstekelijke verhalen spraken de 

rechtgeaarde Westlanders zeer aan, net zoals het 

Westlands Museum een feest van herkenning was. De 

stemming was opperbest en steeg nog meer toen de 

alcoholische druivensap werd geschonken. Misschien dat 

sommige fietsers op een ietwat zwierige manier naar De 

Lier terugkeerden, maar we kunnen allemaal weer 

terugkijken op een heel geslaagd uitstapje. 

 

AVOND VOOR DE CLUB VAN 100 

Op 16 mei was er weer een gezellige avond in De 

Bongaard voor onze trouwe aanhangers. Voorzitter  

Henk van Lenteren praatte de aanwezigen bij over de 

stand van zaken in het museum. Daarna gaf juwelier 

en antiquair Chris van Waes een presentatie over zijn 

werk. Hij deelde zijn kennis van edelmetalen, 

keurtekens en edelstenen met ons. Een aantal 

kunststijlen met voorbeelden kwam ook langs, het was 

een interessante mix.  

Na een korte pauze was de juwelier op de 

tentoonstellingszolder te vinden. Nogal wat 

aanwezigen hadden zilveren of gouden bezittingen 

meegenomen, die Van Waes op een interessante 

manier wist te bespreken. Natuurlijk was het ook 

genieten van het geëxposeerde zilver met de 

bijbehorende verhalen, terwijl de drankjes in De 

Bongaard zorgden voor een opperbeste stemming. 

 

RONDLEIDINGEN VOOR KINDEREN  

Sinds vorig jaar hebben we een speciale vrijwilligster 

die de rondleidingen voor kinderen in De Timmerwerf 

verzorgt. Corrie Stolk doet dit op een zeer enthousiaste 

en interactieve manier en zij weet de aandacht van de 

kinderen heel goed te trekken. Het oude woonhuisje 

van De Timmerwerf is voor Corrie een unieke locatie 

om kinderen te laten zien hoe leeftijdgenootjes honderd 

jaar geleden leefden. Had iedereen toen ook een eigen 

slaapkamer met veel speelgoed? Waar werd gekookt 

en gegeten en waar was de douche? Nou, die was er 

dus niet en kinderen gingen gewoon in een teil. Met 

haar speelse aanpak en verhalen weet zij de kinderen 

heel actief te betrekken bij de woongeschiedenis van 

De Timmerwerf.  
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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. 06-28696469 

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590 

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie) 
 

 

Secretariaat: 

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl  

 

Dom,  in de oorlog geschilderd door C. v.d. Lugt 

…  van Jan Wielders uit De Lier een houten lamp 

…  van Nel Felix-Verwolf een strooppot 

…  via de Kringloop Maasdijk een passer 

…  van Cees Valstar uit De Lier een blikje met 

spijkers 

…  van E. Disselkoen uit Maassluis een schoenlepel 

met inscriptie van schoenmaker C. van Geest.  

 

 

 

TIMMEREN VOOR KINDEREN 

Kortgeleden kregen we het verzoek om ons vaste 

aanbod van timmervoorwerpen voor kinderen aan te 

vullen met een houten gereedschapskistje. Dit is 

vooral iets voor oudere kinderen en zij kunnen dit 

kistje ook werkelijk gebruiken om gereedschap of 

andere voorwerpen in op te slaan of mee te nemen.  

 

Er is al enthousiast getimmerd en daarom maken we 

nu een hele serie in voorraad. Het handvat wordt uit 

een vierkante lat met een blokschaaf rond gemaakt 

en alle onderdelen worden met de hand gezaagd!  

 

INTERNET 

De Timmerwerf gaat op het gebied van Internet ook 

met haar tijd mee en is bezig om in het gebouw een 

Wi-Fi aansluiting te realiseren. Het is nu in De 

Timmerwerf niet mogelijk om via een 

netwerkverbinding te werken of om bijvoorbeeld 

foto’s op te zoeken. Voor de herinrichtingsplannen 

van de voorzolder zullen we straks ook vaste 

netwerkverbindingen nodig hebben om de digitale 

apparatuur aan te sturen. In onze Zaagloods is 

inmiddels een glasvezelaansluiting aanwezig en die 

willen we gaan gebruiken. Bij de restauratie in 1998 

hebben we vanaf de Zaagloods enkele mantelbuizen 

in de grond aangelegd naar de technische ruimte in 

De Timmerwerf. Die mantelbuizen kunnen we nu 

mooi benutten om de netwerkkabels ongezien naar 

binnen te krijgen. Binnenkort gaan we met een paar 

vrijwilligers deze klus klaren en kunnen we zeggen 

dat wij ook gratis Wi-Fi hebben. 

 

WIJ ONTVINGEN … 

…  van Krijn van Dijk twee afbeeldingen van de Dom 

…  van E. Moor uit De Lier een schilderij van de 


