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AGENDA 
 

Zaterdag 3 november 

Demonstraties van de Lierse brandweer 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

tot 12.00 uur 

Dinsdag 6 november 

Avond voor de Club van 100  

Zaterdag 17 november 

Tweede fietsexcursie met een gids door de Hoefpolder 

Zaterdag 24 november 

Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13.00 tot 

16.00 uur 

Zaterdag 1 december 

Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13.00 tot 

16.00 uur 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier  

Zaterdag 8 december  

Houtdraaigroep De Lier 

Vrijdag 14 en zaterdag 15 december 

Winter Wonderland 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 22 december 

Derde fietsexcursie met een gids door de Kralingerpolder 

Zaterdag 29 december 

Activiteit met oliebollen 

 

VAN DE VOORZITTER 

Bij het lezen van deze nieuwsbrief realiseer je je dat er de 

afgelopen maanden weer heel veel prachtige activiteiten 

hebben plaatsgevonden. Allemaal in praktijk gebracht 

door heel enthousiaste vrijwilligers, soms ook 

ondersteund door bijvoorbeeld mensen van de 

brandweer en van het Hoogheemraadschap. Dat maakt 

een mens blij.  

Daarbij komt dat ik mag melden dat we een start gaan 

maken met het Project Herinrichting Voorzolder. We 

hebben het hier vaak over gehad en ik kan me 

voorstellen dat sommigen onder jullie zich afvroegen of 

we het nog een keer waar gingen maken. Ja dus.  

De aftrap vindt plaats op 16 november en dan krijgen we 

de sponsoren op bezoek. Dat zijn de fondsen die ons 

toezeggingen voor de implementatiekosten hebben 

gedaan en alle bedrijven die de komende acht jaar de 

extra exploitatiekosten sponsoren.  

Onze projectleider Gerben Dijkstra heeft even geduld 

moeten hebben, maar nu mag hij vol gas gaan geven.  

Al met al zijn we ontzettend blij dat we dit punt bereikt 

hebben en we gaan ons uiterste best doen om er iets 

moois van te maken. We houden u op de hoogte. 

 

Wetend dat er een aantal zieken onder ons zijn, spreek ik 

de wens uit dat zij samen met degenen die zij liefhebben 

nog mooie momenten mogen beleven. 

 

LAKEXPOSITIE 

De expositie van Lierse amateur kunstenaars was ook dit 

jaar een groot succes. Er waren veel inzendingen en de 

kwaliteit van de kunstwerken was hoog. De expositie 

startte met een leuke opening, waarbij Truus van der Lee 

aan alle kunstenaars en hun werk persoonlijke aandacht 

besteedde. De tentoonstelling is gedurende zeven weken 

druk bezocht en de top was natuurlijk de Bradelierweek. 

 

Het museum werd die dagen door 629 belangstellenden 

bezocht! Dankzij een bijdrage van het Oranjecomité is 

deze expositie ieder jaar gratis te bezichtigen en een 

aantal mensen komt zelfs meerdere keren het werk van 

onze talentvolle dorpsgenoten bewonderen. 

Iedere zaterdagmiddag was een van de exposanten 

aanwezig om zijn of haar werk te demonstreren, wat een 

toegevoegde waarde geeft. Complimenten voor het LAK-

comité, bestaande uit Adrie Zuidgeest, Chris Hansler en 
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Peter Verbeek, dat garant stond voor een mooie en 

verzorgde expositie. 

  

BRADELIERFEEST  

We kunnen terugkijken op een geslaagde editie van de 

alom bekende Bradelierweek, waarbij we weer veel 

belangstellenden bij onze kraam en in het museum 

hebben gehad. De LAK-expositie was een 

publiekstrekker, maar de kaapstander op het voorplein en 

de foto’s van het Oranjefeest van 1946 waren ook erg in 

trek. De leukste activiteit was toch wel het 100 gr hout 

zagen, waar veel mensen zich fanatiek aan waagden.  

 

Het lukte zeven deelnemers om exact het gewicht af te 

zagen en door loting kwam een winnaar uit de bus. Het 

was Fede Bongaards die de feestelijke taart in ontvangst 

mocht nemen.   

 

POMPEN OF VERZUIPEN 

De nieuwe expositie over de wateroverlast, die precies 

twintig jaar geleden De Lier heeft getroffen, werd geopend 

met alle mensen die aan deze expositie hebben 

meegewerkt. Speciale genodigden waren de wethouder 

mevrouw Cobie Gardien en mevrouw Antoinette Jans, 

Hoogheemraad van Delfland. Beiden spraken de 

genodigden toe en onderstreepten vanuit respectievelijk 

de gemeente en het Hoogheemraadschap het belang van 

deze expositie. Mervrouw Jans nam de gelegenheid te 

baat om uit te leggen welke maatregelen het 

hoogheemraadschap al heeft genomen en nog gaat 

nemen. Mevrouw Gardien wees ook op de rol die burgers 

kunnen spelen in het beheersen van de waterstand. 

Het was een geanimeerde opening en de bezoekers die 

sindsdien de expositie hebben bekeken zijn zeer 

geïnteresseerd. Zowel de films met de verhalen van 

gedupeerden en betrokkenen toentertijd als de 

journaalbeelden en de film van het Hoogheemraadschap 

spreken erg aan. 

Gedurende de expositie worden geregeld activiteiten 

georganiseerd. Voor de kinderen is er een speurtocht op 

de zolder en op het voorplein staat een vijzelspel, 

waarmee ze water van beneden naar boven kunnen 

transporteren. 

 

FIETSEXCURSIES LANGS LIERSE 

WATERBERGINGSPROJECTEN 

Het Hoogheemraadschap van Delfland toont in een 

uitgebreide presentatie alle uitgevoerde maatregelen in 

en rondom De Lier om herhaling van wateroverlast te 

voorkomen. De waterhuishouding vraagt in De Lier 

constant aandacht met creatieve oplossingen. Sommige 

projecten kan iedereen aanwijzen, maar er zijn ook veel 

onbekende projecten uitgevoerd die vaak aan ons oog 

voorbijgaan.  

De Timmerwerf heeft samen met medewerkers van 

Delfland een drietal zeer interessante fietsexcursies 

samengesteld langs de waterbergingsprojecten in de drie 

Lierse polders. Onder leiding van een medewerker van 

Delfland krijgt u daar een deskundige uitleg over en 

tijdens de excursie kunt u hen ook alles vragen wat u 

altijd al over waterbeheer wilde weten.   

De fietsexcursies starten bij De Timmerwerf en duren 

ongeveer anderhalf uur. Vertrek is om 10.00 uur en 

deelname is voor eigen risico. De kosten zijn € 3,- per 

persoon en kinderen onder de twaalf jaar zijn gratis. Elke 

deelnemer krijgt een routebeschrijving met een duidelijke 

plattegrond mee en heeft hiermee ook gratis toegang tot 

de expositie. 

Op 13 oktober had de eerste fietsexcursie plaats door de 

Oude Lierpolder en dat was een succes. De deelnemers 

kregen verrassende en veelal onbekende informatie over 

de waterhuishouding in onze polder. Er volgen er nog 

twee: 

17 november route 2 door de Hoefpolder 

22 december route 3 door de Kralingerpolder 
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Mochten de weersomstandigheden op de excursiedatum 

te slecht zijn, dan schuiven we de fietstocht een week op.  

 

ACTIVITEITEN LIERSE BRANDWEER 

De Lierse brandweer had een cruciale positie in de 

aanpak van de wateroverlast in 1998 en heeft zijn volle 

medewerking verleend bij de voorbereiding van de 

expositie. Tijdens de expositieperiode laten ze ook van 

zich horen. Zo stonden de mannen op zaterdag 29 

september de waterpompen te demonstreren die in 1998 

waren ingezet. Op 3 november geven de mannen een 

spectaculaire demonstratie met het leggen van een 

slamdam, de brandweermotor is indrukwekkend, de 

Dompel Unit wordt gedemonstreerd, het 

Hulpverleningsvoertuig staat opgesteld en in de 

brandweertent is alle informatie te verkrijgen. Bovendien 

rijdt de familie Stolze in de ochtend een paar rondjes door 

het dorp in hun oude brandweerauto. 

 

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Op 13 oktober hebben we afscheid genomen van onze 

suppoost Nel Valstar, die heeft aangegeven dat zij wil 

stoppen in verband met haar gezondheid. Nel is al sinds 

2001 vrijwilliger en wij zijn haar dankbaar voor haar inzet 

in al die jaren. 

Helaas bereikte ons op 6 oktober het overlijdensbericht 

van Arie Eisberg, die veel jaren als suppoost in ons 

museum op de zaterdagen te vinden was. Wij hebben 

mooie herinneringen aan deze charmante en 

humoristische man. 

Henk van der Schee is sinds enige tijd opgenomen in het 

hospice in Naaldwijk. Enige weken geleden werden we 

verrast door zijn bezoek aan De Timmerwerf, een mooi 

moment. 

 

Rie Herens, die dit jaar afscheid had genomen van 

haar werk voor De Timmerwerf, werd in juni getroffen 

door een hersenbloeding. Zij verblijft voorlopig nog in 

de Bieslandhof in Delft op de revalidatieafdeling, waar 

ze langzamerhand iets opkrabbelt. 

We zijn blij dat we drie nieuwe vrijwilligers mogen 

verwelkomen. Peter Verbeek heeft zich opgegeven als 

rondleider, Peet van Berkel wordt suppoost en John 

Kreeft komt de begeleiding van de kinderfeestjes 

versterken. We wensen hen veel plezier en succes in 

hun nieuwe baan. 

 

FOTO’S VAN HET ORANJEFEEST IN 1946  

Vorig jaar hebben we via het Historisch Archief 

Westland bij toeval een uitgebreide fotoserie over het 

Oranjefeest in 1946 ontdekt. Het eerste Oranjefeest na 

de bevrijding is met bijna drie honderd foto’s door een 

beroepsfotograaf in opdracht van de gemeente De Lier 

vastgelegd. Deze foto’s zijn nog van uitstekende 

kwaliteit en waren altijd in het gemeentearchief 

opgeslagen en nooit eerder gepubliceerd.  

 

Museum De Timmerwerf heeft alle foto’s in zes albums 

opgeslagen. Tijdens de Braderie hebben al tientallen 

mensen naar deze foto’s gekeken en velen herkenden 

familieleden en andere bekende Lierenaars. Het zijn 

niet alleen de honderden mensen die aandacht vragen, 

maar ook de historische straatbeelden van het dorp zo 

kort na de oorlog zijn bijzonder. 

Het is de bedoeling dat we met uw hulp zoveel mogelijk 

namen kunnen koppelen aan de foto’s. Op een later 

moment zullen we een expositie gaan inrichten met 

deze foto’s.  

 

ONBEKENDE WATERPUT 

Op 27 augustus is er onderhoud aan het straatje naast 

de Timmerwerf uitgevoerd en een oude boomstronk 
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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 
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verwijderd. Tot onze grote verrassing bleek er vlak 

onder de oppervlakte een waterput in de grond te 

liggen die ongeveer 1 m diep was met een omtrek 

van 120 cm. De put was van beton en stond vol 

water. Op de bodem lag alleen wat bagger en geen 

voorwerpen. We hebben besloten de put leeg te 

pompen en met zand te vullen. 

 

Navraag bij de heer Koene leerde ons dat er toch 

een geschiedenis aan deze waterput vastzit. De opa 

van timmerman Koene, de heer Kees van Loenen, 

woonde vroeger op de locatie waar nu de poelier 

gevestigd is. Hij had in die tijd een waterput achter 

zijn woning gemaakt waar hij zich dagelijks in waste. 

Deze put had een directe verbinding met de Lee 

zodat er toch sprake was van enige verversing van 

het water. Ongeacht de weersomstandigheden 

maakte Van Loenen gebruik van deze ‘badkuip’, 

maar om nu te zeggen dat het aantrekkelijk was om 

elke dag in het koude Leewater te stappen?  

 

AVOND VOOR DE CLUB VAN 100 

Op 6 november hebben we weer een avond gepland 

om het contact met elkaar te onderhouden. Mevrouw 

Antoinette Jans is uitgenodigd om te vertellen over 

de maatregelen die het Hoogheemraadschap van 

Delfland in en rondom De Lier heeft genomen om 

herhaling van de wateroverlast te voorkomen. 

 

SINTERKLAAS IN DE TIMMERWERF 

We hebben bericht gekregen dat Sinterklaas ons 

museum dit jaar twee keer met een bezoek wil 

vereren. Op 24 november en 1 december kunt u 

hem ’s middags aantreffen in de huiskamer. De 

kinderen kunnen hem dan hun kleurplaat 

overhandigen, die in de weken daarvoor in het 

museum en op andere plaatsen op te halen is. Een 

primeur voor De Timmerwerf en voor De Lier! 

 

WIJ ONTVINGEN … 

…  van Piet Bot een boek (Vademecum) historische 

bouwprojecten 

… van familie De Jong een schilderij van de Oude 

Liermolen 

… van de heer Apswoude in Haarlem een 

kantenlijmtang en een versteklijmtang 
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