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DE LIER – juni 2019

AGENDA

Dinsdag 5 november

Zaterdag 15 juni

_________________________

Houtdraaigroep De Lier
Vaderdagcadeau gratis timmeren voor kinderen
Zaterdag 22 juni
Fietsexcursie met een gids door de Kralingerpolder
Zaterdag 29 juni
Vrijwilligersuitje
Zaterdag 6 juli
Laatste dag ‘Pompen of verzuipen’
Zaterdag 20 juli
Opening LAK-expositie
Bradelierweek
Woensdag 21 augustus
Open van 12.00 – 17.00 uur
Donderdag 22 augustus
Timmeren voor kinderen van 10.00 – 12.00 uur
Museum open van 12 – 21.00 uur

Avond voor de Club van 100

POMPEN OF VERZUIPEN
De expositie loopt ten einde en heeft tot nu toe veel
bezoekers getrokken. Vooral de films doen mensen weer
beseffen hoe heftig de situatie toen is geweest. Iedere
inwoner heeft onmiddellijk zijn of haar eigen
herinneringen aan die periode.
De fietsexcursies zijn een succes. Erik Bongaards van
het Hoogheemraadschap van Delfland is, soms
vergezeld van een collega, negen keer op stap geweest
door de Oude Lierpolder, de Hoefpolder en de
Kralingerpolder. Molenaar Rob van Zijl wist interessante
verhalen bij de oude Liermolen aan de Laan van
Adrichem en bij het gemaal aan de Sportlaan te vertellen.
De deelnemers aan deze excursies kijken voortaan met
andere en meer opmerkzame ogen naar de omgeving en
de waterbeheersing. Veel dank aan Erik en Rob.

Vrijdag 23 augustus
Timmeren voor kinderen van 10.00 – 12.00 uur
Museum open van 12.00 – 19.00 uur
Zaterdag 31 augustus
Laatste dag LAK-expositie
Zaterdag 7 september
Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00 – 12.00 u
Houtdraaigroep De Lier
Zaterdag 14 september
Start expositie ‘Houten modellen boerenwagens’
Open Monumentendag
Donderdag 26 september
Vrijwilligersvergadering
Zaterdag 5 oktober

Op 8 juni hadden we de enthousiaste mensen van de

Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00 – 12.00 u

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Zaterdag 19 oktober

met ‘Operatie Steenbreek’. Een aantal mensen kwam

Houtdraaigroep De Lier

tegels inruilen voor tuinplanten, waardoor De Lier weer

Zaterdag 26 oktober

groener wordt en het overtollige water beter wegloopt.

Gratis Timmerfeest voor kinderen van 13.00 – 16.00 u
Zaterdag 2 november

TE VERWACHTEN EXPOSITIES

Start expositie ‘Kerstgroepen’

LAK-expositie

Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00 – 12.00 u

Op 20 juli start weer onze jaarlijkse LAK-expositie,
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waaraan Lierse amateurkunstenaars kunnen deelnemen.

laat dan nooit.

Leuk om te bezichtigen, maar nog leuker om deel te

Onze penningmeester Piet Zuidgeest en secretaris Jan

nemen. Voelt u creatieve kriebels? Op dinsdag 9 juli

den Hoed waren bij de mannen van het eerste uur, toen

kunnen de werkstukken van 16.00 tot 17.30 uur worden

in 1993 Stichting De Timmerwerf werd opgericht. Dat was

ingeleverd in De Timmerwerf en op woensdag 10 juli van

dus 25 jaar geleden en al die jaren hebben Jan en Piet de

19.00 tot 20.30 uur. De aanmeldingsformulieren zijn vanaf

tijd en energie die ze konden missen in het museum

half juni op te halen bij Slagerij Zwaard, De Vitaminetuin

gestoken. Dit gedenkwaardige feit hebben we met het

en De Timmerwerf.

bestuur en oud-bestuursleden gevierd.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Peter
Verbeek, e-mail paver@kabelfoon.nl of tel. 514093, Adrie
Zuidgeest, tel. 06-10937969 of Chris Hansler, tel. 512255.

Gedurende de tentoonstelling zal iedere zaterdag een van
de exposanten aanwezig zijn in de werkplaats om meer
van haar of zijn werk te demonstreren. Voor actuele
informatie zie www.detimmerwerf.nl.
Houten modellen boerenwagens
In tegenstelling tot wat de vorige nieuwsbrief meldde,
gaan we in september geen poppenhuizen exposeren.
Die vergeten we zeker niet: de expositie ‘Poppenhuizen’
is gepland in het najaar van 2020. Enkele maanden
geleden kwam meneer Catsburg uit Rotterdam zijn
verzameling zelfgemaakte houten modellen aan ons
museum schenken. Modellen van veelal boerenkarren,
koetsen, kruiwagens, enz. Ze zullen zes weken in ons
museum tentoongesteld worden, aangevuld met modellen
van enkele vrijwilligers van De Timmerwerf.

Kerstgroepen

De jubilarissen werden verrast met een zilveren
reverspeldje van De Timmerwerf. Een mooi stukje
vakwerk van onze plaatselijke juwelier Nederlof.

FIETSTOCHT TWEEDE WERELDOORLOG
De fietsexcursie langs een aantal locaties en gebouwen
in De Lier, die tijdens en vlak na de oorlog een
belangrijke rol hebben gespeeld, is een succes. Er blijken
nog steeds veel mensen geïnteresseerd te zijn in die
periode uit ons verleden.

Deze knip hebben we bewust in ons programma
gemaakt, omdat er vaker is gevraagd door het publiek om
nog eens (zoals in het verleden) kerstgroepen te
exposeren. In de herfstvakantie wordt die expositie
ingericht. Mevr. Barbara de Vries heeft een prachtige
collectie kerstgroepen, die zij ter beschikking stelt.
Broeder Frans, woonachtig in het klooster in het
Westeinde in Den Haag, verzamelt al heel lang
kerstgroepen en geeft daar vaak een heel eigen invulling
aan. We mogen ook uit zijn collectie putten. Het wordt dus
een toepasselijke expositie voor de donkere dagen rond
de Kerst.

De Julianaschool heeft de informatie opgenomen in de
geschiedenislessen en er een speurtocht van gemaakt.

JUBILEUM PIET EN JAN

De gidsjes zijn op zaterdag te koop in het museum en op

Het jaar 2018 is weliswaar voorbij, maar het was een

doordeweekse dagen in De Bongaard. Er zullen

bijzonder jaar voor ons museum. Uw redacteur was dit

ongetwijfeld meer van dergelijke locaties met verhalen

vergeten te memoreren in een vorige editie, maar beter

zijn en het is waardevol om de herinneringen te bewaren.
U kunt ze sturen naar gerda.gunneweg@gmail.com.
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PRESENTATIE KAAPSTANDER OP NATIONALE

CLUB VAN 100

MOLENDAG

Wij vinden het fijn om twee keer per jaar contact te

Op zaterdag 11 mei was het dan eindelijk zover: de

hebben met de leden van de Club die ons een warm

officiële presentatie van de kaapstander naast de

hart toedraagt. We proberen daarbij aan te sluiten op

Groeneveldse molen. Leuk detail is dat de vroegere

de lopende expositie. Dit keer hadden we de dijkgraaf

timmerlieden van De Timmerwerf deze molen

van het Hoogheemraadschap Delfland in hoogsteigen

onderhielden en dat de mallen van verschillende

persoon bereid gevonden zijn verhaal te komen doen.

onderdelen op de voorzolder hangen. De week ervoor
was de kaapstander uitgeprobeerd op een open stuk land
en jawel, de vrijwilligers kregen het voor elkaar om een
paal omhoog te hijsen. Er was veel aanloop bij de molen
en de kaapstander werd door jong en oud uitgeprobeerd.
Een echte publiekstrekker van een succesvol project.

KOM IN DE KAS
Op 6 en 7 april kwamen boeren, burgers en buitenlui
massaal naar de Herenwerf in Maasland om
traditiegetrouw te genieten van al het moois dat de
tuinbouw voortbrengt. Voor De Timmerwerf was een
mooie plek ingeruimd, waar we ons museum en de
expositie konden promoten. De vijzel waarmee het water
van laag naar hoog kan worden opgepompt, trok veel
jonge liefhebbers. Bijkomend voordeel was dat we zo de
volle aandacht kregen van de ouders. Voor ons een
eerste deelname en voor herhaling vatbaar.

De heer Piet-Hein Daverveldt maakte duidelijk welke
maatregelen de burgers zelf kunnen nemen en wat het
hoogheemraadschap doet op het gebied van
waterbeheersing.
Mocht u nog niet uw e-mailadres hebben opgegeven,
dan kunt u dat sturen naar info@detimmerwerf.nl. Zo
kunnen wij u op de hoogte houden van het reilen en
zeilen van ons museum.
NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
Op zaterdag 29 juni houden we ons jaarlijkse uitstapje
met alle vrijwilligers. De bestemming sluit aan bij de
tentoonstelling Pompen of Verzuipen. We gaan die
middag naar het Keringhuis bij Hoek van Holland - hét
informatiecentrum over hoogwaterbescherming - en de
Maeslantkering. Het Keringhuis laat zien hoe we in
waterrijk Zuid-Holland toch droge voeten houden.
We starten daar met koffie/thee en iets lekkers. Dan

SCHENKING HOUTDRAAIGROEP

volgt er een programma van 90 minuten, met onder

Niet alleen zorgt de Houtdraaigroep De Lier acht keer in

andere een film en een rondleiding. Natuurlijk hoort er

het jaar voor veel reuring in de werkplaats, zij bezorgen

een hapje en een drankje bij en daarvoor gaan we naar

ons soms ook wel een verrassing. Tijdens Winter

een andere locatie.

Wonderland verkopen zij leuke kerstboompjes,
sneeuwpoppetjes en kandelaars en van de opbrengst

Enkele van onze vrijwilligers kampen met

schonk de groep ons onlangs het mooie bedrag van

gezondheidsproblemen. Wij leven met hen mee en

€ 300,00. Dank aan de Houtdraaigroep.

wensen hen veel sterkte.
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ONDERZOEK IN HET ARCHIEF VAN DELFLAND

WIJ ONTVINGEN

Wij zijn al lang op zoek naar gegevens uit het

… van R. Harteveld een handboor en lijmklem

verleden om te ontdekken hoe De Timmerwerf bij

… van mevr. Dekker een houten wasknijper

het onderhoud van acht molens in de directe

… van dhr. Westdijk een veerploeg van ca. 1910 –

omgeving betrokken is geweest. Administraties of

1920

kasboeken die daar meer licht op zouden kunnen

… van dhr. Kees Corbet elf oude aansichtkaarten

werpen, zijn niet meer aanwezig. Gelukkig heeft het

van De Lier

Hoogheemraadschap van Delfland de rekeningen

… van dhr. Dries gereedschappen uit een

van de polderbesturen wel bewaard en die liggen

nalatenschap

opgeslagen in het nieuwe archief in de

… van Wiefke van der Spek een asbak van Valstar

Harnaschpolder. Bij een eerste onderzoek van de

en Co

nota’s aan het bestuur van de Oude Lierpolder bleek
dat er een schat aan informatie ligt opgeslagen:
rekeningen van de timmerman voor onderhoudswerk
aan de Lierpoldermolen. De timmerman stuurde
toen maar één rekening per jaar en dan was het

STICHTING DE TIMMERWERF

vaak al februari van het volgende jaar. We zijn
inmiddels tot 1730 teruggegaan en onze timmerman
was toen ook al betrokken bij het onderhoud van die
molen. Nu nog verder zoeken tot 1642, het begin
van de timmerzaak in De Lier.

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
We vinden niet alleen nota’s van de timmerman,
maar ook van veel andere ambachtslieden, die
werkzaamheden aan de molen hebben uitgevoerd.
Deze informatie kunnen we straks heel goed

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590
Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)
Secretariaat:
Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

gebruiken bij de herinrichting van de voorzolder. Op
een later moment komen we hier zeker op terug.
Aardig om te vermelden is de jaarlijkse nota van
herberg De Swaen, toen gevestigd in het pand waar

ANBI

Leen Bongaards in 1923 zijn fietsenzaak begon. In

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf

de herberg vergaderde het bestuur van de

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

Lierpolder vier á vijf keer per jaar en daar gebruikten

Instelling (ANBI).

ze de nodige consumpties. Als het te laat werd om
naar huis te gaan, konden ze er blijven slapen.
Wordt vervolgd.
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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.

