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AGENDA

hebben verzet en niet zonder resultaat.

Zaterdag 26 oktober

warm hart toedragen. Tijdens de Braderie hebben we dat

Ook zijn wij blij met de vele mensen die het museum een

Gratis Timmerfeest voor kinderen van 13.00

16.00 uur

weer gemerkt. Naast enthousiaste reacties op het raden

Zaterdag 2 november

van het gewicht van de boomstam mochten we weer veel

Start expositie Kerst zonder grenzen

bestellingen opnemen voor de jaarlijkse

Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00

12.00 uur

Timmerwerfwijnen. Het is ook fijn om iedereen weer even

Dinsdag 5 november

te spreken, waarbij verdrietige en vrolijke dingen elkaar

Snert en stamppotavond voor de Club van 100

afwisselen. Heel waardevol.

Dinsdag 12 november
Tweede Snert en stamppotavond voor de Club van 100
Zaterdag 30 november
Huis van Sinterklaas van 11.00

16.00 uur

Zaterdag 7 december
Vertelling kerstverhaal tussen 13.00 en 16.00 uur
Houtdraaigroep De Lier
Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00

12.00 uur

Vrijdag 13 december
Winter Wonderland
Zaterdag 14 december

U zult zich vast afvragen wanneer het project

Concert van vocaal ensemble Good Company om 15.00

herinrichting voorzolder wordt afgerond. Een terechte

uur, toegang gratis

vraag waar we graag een antwoord op geven. Heel veel

Houtdraaigroep De Lier

onzichtbaar werk is verzet, met name door bezoeken af

Zaterdag 21 december

te leggen aan het Historisch Archief van het

Kerstknutselen voor kinderen van 13.00

16.00 uur,

Hoogheemraadschap. Die hebben ontzettend veel

gratis

informatie opgeleverd die we niet alleen gebruiken voor

Zaterdag 28 december

het project, maar die ook veel van de aanwezige kennis

Oliebollen

over De Timmerwerf bevestigt.

Zaterdag 4 januari

Het project vraagt veel tijd, maar het brengt ook veel. Het

Vertelling Driekoningenverhaal tussen 13.00

16.00 uur

script voor de Experience en de verdiepingstafel is

Gratis Timmerfeest voor kinderen van 13.00

16.00 uur

vormgegeven en we ontdekken nieuwe kennis over

Historische Werkgroep Oud-De Lier 10.00

12.00 uur

waardevolle onderdelen in ons museum. Objecten

Zaterdag 25 januari

waarvan we tot voor kort niet wisten waar ze voor

Laatste dag Kerst zonder grenzen

bedoeld waren. Al met al is het mooi dat we het project

______________________

hebben aangedurfd, mede dankzij een aantal fondsen en

VAN DE VOORZITTER
Beste mensen, 2019 is nog niet voorbij, maar wij kunnen
wel zeggen dat het voor De Timmerwerf een heel actief
jaar is. Daarom wil ik beginnen met een groot compliment
te maken aan onze vrijwilligers, die heel veel werk
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zeker zestig Lierse ondernemers, die ons daarbij
financieel ondersteunen. Het is tot nu toe een uitdagende
reis geweest, die ons meer gebracht heeft dan we vooraf
hadden verwacht.
Tot februari 2020 hebben we nog veel te doen, maar
daarna hopen we jullie kennis te laten maken met een

voorzolder die meer dan de moeite waard is om te

capella hun kerstliederen brengen op zaterdag 14

bezoeken.

december om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Rest mij nog namens het bestuur iedereen een mooie

Voor de kinderen worden activiteiten georganiseerd, die

laatste twee maanden van dit jaar toe te wensen,

mooi passen bij het kerstgebeuren en die vrij toegankelijk

Henk van Lenteren

zijn.

EXPOSITIES

UITSLAG GEWICHT RADEN BRADERIE

De korte, maar leuke expositie Modellen uit het juiste

Tijdens de braderie hing er naast de kraam van het

hout gesneden is goed verlopen. Naast de modellen van

museum een stuk boomstam aan een takel, waarmee

Klaas Catsburg uit Rotterdam, die zijn collectie houten

300 bela g elle de ee g kje waagden. Hoe

modellen van boerenkarren, koetsen, kruiwagens, enz

zwaar zou het eind hout zijn? Met de takel lukte het zelfs

aan ons museum had geschonken, exposeerde ook een

kleine kinderen om het gevaarte omhoog te krijgen.

drietal van onze eigen vrijwilligers. Arie Bijl toonde zijn
boten en een kiepauto, Jan Eikelenboom zijn
boerenwagens en Bertus van der Stok zijn VOC-schepen
De Heemskerck en De Zeehaen. Stuk voor stuk
meesterwerken en de precisie en het geduld waarmee ze
tot stand zijn gekomen, verbaasde menig bezoeker. Zij
kunnen er trots op zijn en wij op hen!
KERST ZONDER GRENZEN
In de kersttijd bereikt ons nogal eens de vraag of we nog
een keer een kerstexpositie gaan samenstellen. De
donkere dagen breken aan, dus we gaan die wens in
vervulling brengen. De tentoonstellingszolder wordt het
domein van bijzondere kerstgroepen in zeer
uiteenlopende materialen en uitvoeringen. Ze zijn niet
alleen uit Nederland afkomstig, maar ook uit Afrika, ZuidAmerika en Azië.

Er werd letterlijk en figuurlijk gewikt en gewogen en op de
prangende vraag hoe zwaar de stam nu werkelijk was,
volgt hier de uitslag. Aan het eind van het spektakel gaf
de weegschaal 19,274 kg aan. Dionne van der Meer
schatte het gewicht op 19,4 kg, waarmee zij op een
verschil van slechts 126 gram kwam. Z

ijf e

e

zaten haar dicht op de hielen, maar de lunchbon voor
twee personen bij De Bongaard ter waarde van 25 euro
was voor de winnares.
WINNAARS SPEURTOCHT BELEVEN EEN LEUKE
MIDDAG
Bij de voo gaa de e
i ie P m e f e i e was
een leuke speurtocht samengesteld voor de kinderen.
Heel wat jonge bezoekers hebben zich daaraan gewaagd
Mw. Barbara de Vries uit Delfgauw heeft een prachtige
collectie kerstgroepen, die zij ter beschikking stelt.
Broeder Frans, woonachtig in het klooster aan 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.
Tijdens de expositie vinden bijzondere activiteiten plaats.
Zet u vooral het concert van vocaal ensemble Good
Company in uw agenda. Prachtige stemmen die a
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en uiteindelijk kwamen er twee winnaars van negen jaar
uit de bus: Isabel uit De Lier en Janne uit Naaldwijk. Zij
mochten op zaterdag 21 september hun ouders, broertjes
en zusjes en een paar vriendjes of vriendinnetjes
meenemen naar De Timmerwerf.
Zij kregen een rondleiding door het eeuwenoude pand,
waarbij de kinderen aan de lippen van de rondleidster
hingen. Bovendien mochten zij in de werkplaats een
vogelhuisje, sleutelbakje of gereedschapskist timmeren.
Limonade met een wafeltje vonden gretig aftrek en de

kinderen verlieten De Timmerwerf met een heus
timmermanspotlood achter de oren.

omgezaagd en in de kachel verstookt. Daarna is de els
opnieuw met elf spruiten uitgelopen tot een kolossale
boom. In 2011 is de stalen damwand in de Lee
geplaatst en deze heeft zeer waarschijnlijk gezorgd
voor een verstoring van het wortelstelsel met inmiddels
veel dode stamen tot gevolg. Al het dode hout is nu
verwijderd en de vier overgebleven stammen zijn
vanuit veiligheidsoogpunt aan elkaar verbonden. De
gemeente Westland is eigenaar van deze boom en zij
heeft het onderhoud laten uitvoeren.

CLUB VAN 100
Tijdens de laatste vriendenavond van 2019 willen we op
veler verzoek weer eens aan de inwendige mens denken
met een stamppot en snert bijeenkomst. Het
winterseizoen komt eraan en Poelier Straathof presenteert
een verrassend buffet met oer-Hollandse gerechten.

HET DEPOT

Daarbij hebben we een vertegenwoordiger van

De opslagruimte in ons depot begint al aardig vol te

Wildbeheereenheid (WBE) Delfland uitgenodigd. Ons

raken en is inmiddels al een klein museum op zichzelf.

dichtbevolkte gebied heeft nog een gevarieerde wildstand,

Door het verplaatsen van onze houten vitrines naar de

die door jagers van de WEB met liefde voor de natuur

grote zolder is er extra ruimte beschikbaar gekomen.

wordt beheerd. Hij komt onder andere vertellen over de

De vrijwilligers van het klusteam gaan daar nieuwe

problemen met de duizenden ganzen in Westland en

stellingen maken met dertig extra depotkisten. Ook

Delfland en hoe zij in overleg met de overheid de

komen daar acht houten lades voor de opslag van

aantallen proberen te beperken.

onze historische textielverzameling. Deze lades
worden met zuurvrij papier bekleed om de conditie van

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS

het textiel goed te houden.

Onze suppoost Jan Pruisken was eind september vijftig
jaar getrouwd met zijn Mieke en daar feliciteren we hen

AED VOOR DE TIMMERWERF

van harte mee.

Bij het plaatsen van AED s in De Lier wordt goed

We leven mee met de vrijwilligers die zelf met ziekte te

gekeken naar de verdeling over de verschillende

kampen hebben of die een ziek familielid bijstaan.

wijken. Op het voorplein van De Timmerwerf hangt nu

De vrijwilligersavond was goed bezocht. Veel informatie is

een AED tegen de muur van de poelier, zodat die op

doorgespeeld, de nieuwe expositie werd bekeken en er

alle tijden beschikbaar is.

was tijd voor gezelligheid.
BOMENONDERHOUD
De oplettende bezoeker zal het misschien opgevallen zijn
dat de grote els die achter De Bongaard staat een flinke
snoeibeurt heeft gekregen. Deze boom staat op de lijst
van Westlandse monumentale bomen, maar de els heeft
het erg moeilijk. In de oorlogswinter is de boom
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HET HUIS VAN SINTERKLAAS
Vorig jaar kwam Sinterklaas voor het eerst in De
Timmerwerf bivakkeren en dat beviel hem reuze. Dit
jaar komt hij op 30 november van 11.00 tot 16.00 uur in
de huiskamer om de kinderen te ontvangen. Sint neemt
weer zijn muziekpiet mee, dus de kinderen en hun
ouders kunnen gezellig meezingen. Bij aankomst op

het voorplein sta je zowaar oog in oog met het paard

bocht van de Oostbuurtseweg, vlak voor de

van Sinterklaas.

oversteek naar de Noordlierweg. Op oude kaarten
wordt dit stuk land ook Galgenhoek genoemd.
WIJ ONTVINGEN
twee kisten gereedschap van dhr. Johan Paap uit
Zoetermeer
vijf handgemaakte schaven van dhr. Evert Jan
Garritsen uit Naaldwijk
een unieke ingelijste foto van het slop, dat
vroeger dwars op de noordgevel van de Dom stond
(1880-1890), van Mw. Bijl-Stoof.

WINTER WONDERLAND
Op vrijdag 13 december is het weer zover: De Lier
wordt omgetoverd in een kerstparadijs en daar gaat
ons museum natuurlijk ook in op. Door de expositie

STICHTING DE TIMMERWERF

Kerst zonder grenzen zitten we al dik in de
kerstsfeer en de houtdraaiers gaan hun steentje

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier

bijdragen. Zij toveren op hun draaibank

info@detimmerwerf.nl

sneeuwpoppetjes en kerstbomen tevoorschijn, die te
koop worden aangeboden.

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

KvK Haaglanden 41146873
BTW nr. NL8059.58.629.B.01
IBAN NL07 RABO 0336 2924 30

Bestuur:
In de werkplaats staan traditiegetrouw de vrijwilligers
van Unicef om hun producten te verkopen voor hun
goede doel.

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

EEN LUGUBERE OPDRACHT!

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)

Door het onderzoek in de archieven van het
Hoogheemraadschap weten we inmiddels veel van

Secretariaat:

de diverse werkzaamheden die onze timmerman in

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

het dorp uitvoerde. Nog maar kortgeleden kregen we
via Krijn van Dijk informatie over een heel ongewone
opdracht voor onze timmerman. In 1792 ontving de
weduwe van timmerman Leendert van Baalen een
betaling voor het maken en leveren van een nieuwe

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

galg.

Instelling (ANBI).

Er was in De Lier een woning in brand gestoken. De

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

brandstichtster was aangehouden en zij kreeg de

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de

doodstraf voor dit ernstige vergrijp.

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding

De galg werd niet in het dorp opgesteld, maar in de

van ons museum.
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