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DE LIER – februari 2020

AGENDA

Vaderdagcadeau timmeren met Winkelliervereniging

Zaterdag 15 februari

Opening expositie Lierse Amateur Kunstenaars (LAK)

Han Korenbloem met demonstratie houten kolibrie

_____________________

Zaterdag 29 februari
‘Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13.00
tot 16.00 uur
Vrijdag 6 maart
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00
tot 12.00 uur
Zaterdag 14 maart
Start expositie ‘Honderd jaar Oranjevereniging
Houtdraaigroep De Lier
Donderdag 19 maart
Vrijwilligersavond met preview Voorzolder
Vrijdag 3 april
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00
tot 12.00 uur
Zaterdag 25 april
- Museumweekend, gratis toegang

Zaterdag 18 juli

VAN DE VOORZITTER
Zittend op de voorzolder in ons mooie museum De
Timmerwerf, denk ik even terug aan al die jaren van
voorbereiding van dit mooie project.
De start, komen tot ideeën, een goede externe partij
vinden die ons daarbij kon gaan helpen, bedrijven die ons
de komende jaren willen ondersteunen voor de extra
kosten die we gaan maken, fondsen die bereid waren om
te investeren in het project, modellen van oude
gereedschappen maken, heel veel onderzoek in
archieven en nog veel meer zaken die nodig waren om
uiteindelijk te komen tot het moment waar we nu voor
staan. Het opnieuw inrichten van de zolder en daarna het
resultaat tonen aan hopelijk jong en oud. Met andere
woorden, de spanning loopt op.

- Houtdraaigroep De Lier
Vrijdag 1 mei
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00
tot 12.00 uur
Zaterdag 2 mei
‘Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13.00
tot 16.00 uur
Zaterdag 9 mei
Nationale Molendag
Donderdag 14 mei
Bijeenkomst Club van 100
Zaterdag 16 en zondag 17 mei
Open Atelierroute
Vrijdag 5 juni
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00
tot 12.00 uur
Donderdag 11 juni
Vrijwilligersuitje
Zaterdag 13 juni
Houtdraaigroep De Lier
Zaterdag 20 juni
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De laatste weken is er hard gewerkt op vele fronten om
de apparatuur, die nodig is voor de Experience,
verantwoord en vooral zo onzichtbaar mogelijk op te
stellen. Dit loopt allemaal voorspoedig en de komende
weken gaan we samen met de externe partijen alle
apparatuur installeren.
Naast de bijdragen van de vele bedrijven en fondsen,
waar we ontzettend blij mee zijn, moet gezegd worden
dat we heel blij en trots zijn met de inspanningen van de
vele vrijwilligers, prachtig wat zij tot nu toe hebben
kunnen bijdragen aan dit project.

Nog even en dan gaan de deuren van de voorzolder open

Driekoningenverhalen zoals alleen zij het kan.

en voegen we een prachtig nieuw hoofdstuk toe aan ons
museum.

Bijzonder is dat broeder Frans een deel van zijn collectie

Ik kijk er met vertrouwen naar uit en tot ziens in de

aan ons museum heeft geschonken, waardoor we in de

Timmerwerf,

toekomst tijdens de kersttijd en Winter Wonderland

Henk van Lenteren

iedereen van de kerstgroepen kunnen laten genieten.
Nu alles is ingepakt, richten we ons op de nieuwe

KERST ZONDER GRENZEN

expositie, waarbij we de volle medewerking van het ons

Kerstgroepen blijven tot de verbeelding spreken en zeker

aller bekende Oranjecomité hebben gekregen .

als er zo n grote verscheidenheid in grootte, materiaal en
stijlen is. Heel veel mensen hebben De Timmerwerf

100 JAAR ORANJEVERENIGING

weten te vinden om ze te bewonderen, vooral tijdens

Half maart gaat een nieuwe expositie van start, die als

Winter Wonderland.

onderwerp het eeuwfeest van het Oranje Comité
(voorheen Oranjevereniging) heeft. Rond 1880 kende
men in De Lier al de jaarlijkse kermis met koekslaan en
brandspuiten. Het was in 1920 dat de Oranjevereniging in
De Lier werd opgericht toen burgemeester J. Crezee daar
het initiatief toe nam. De vereniging kende geen kerkelijk
of politiek karakter, moest uit alle lagen van de bevolking
bestaan en had als doel de Oranjefeesten op gepaste
wijze te vieren. De gemeente dreigde op dat moment
haar zelfstandigheid te verliezen en bij Naaldwijk
gevoegd te worden. Na veel strijd week dat gevaar en op
13 en 14 juli 1921 kon de Oranjevereniging meteen haar

De dag daarna was er s middags een optreden van Good

eerste grote feest organiseren.

Company, een kamerkoor van vier dames en vier heren
die een uur lang Christmas Carols ten gehore brachten.
De zolder was tot in het trapgat gevuld en iedereen
luisterde ademloos.

Optocht 1921, Timmerwerf zichtbaar op achtergrond
Een fenomeen dat gevolgd werd door een grote optocht
in 1923 en een spectaculair openlucht ridderspel in 1928.
Tijdens de crisisjaren 1930-1940 bleven de kinderspelen
jaarlijks op het programma staan. De geboorte van
Met onze activiteiten sloten we aan bij het kerstgebeuren,
waarbij de kinderen niet werden vergeten. Zaterdag voor
Kerstmis werd door onze vrijwilligster Corrie Stolk,
geassisteerd door Marijke Ruigrok, kerstverhalen
voorgelezen. In het nieuwe jaar vertelde zij

prinses Beatrix in 1938 en het 40-jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina in 1938 werden uitbundig
gevierd, maar in 1941 werd de vereniging door de
bezetter op non-actief gesteld.
Vanzelfsprekend barstten de feesten na de bevrijding
weer los: een prachtige optocht in september 1945 die
nog eens dunnetjes werd overgedaan in augustus 1946.
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In uw agenda kunt u donderdag 14 mei noteren voor
de volgende bijeenkomst. De voorzitter praat u dan bij
over de laatste ontwikkelingen in het museum en er
valt veel leuks te vertellen over 100 jaar
Oranjevereniging in De Lier. Een uitnodiging met
programma volgt nog.
NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
We zijn gewend om in juni op een zaterdag op stap te
Allegorische optocht 6 september 1945: De gaarkeuken

gaan met onze vrijwilligers en dan sluiten we die
middag het museum. Dit jaar hebben we besloten om

Naast de feestelijkheden rond Koninginnedag

het uitstapje op een donderdag te plannen, namelijk op

organiseerde de Oranjevereniging de zomerfeesten, een

11 juni. Gezien de leefijd van de meeste vrijwilligers

traditie die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet en

lijkt het ons niet waarschijnlijk dat veel van hen vrij

het dorp De Lier een reputatie geeft op dat gebied. De

hoeven te vragen bij hun baas. Het museum is dan op

expositie toont de geschiedenis van deze 100-jarige

zaterdag gewoon bemenst. Noteert u de datum in de

vereniging met heel veel originele foto s, films,

agenda en het programma volgt te zijner tijd.

documenten en andere attributen. Het wordt een feest van
herkenning: iedere rechtgeaarde Bradelierganger komt

In november j.l. waren Wim en Wil van der Wel 50 jaar

anderen (of zichzelf) tegen.

getrouwd en wij feliciteren hen daarmee van harte.

Er worden geregeld leuke activiteiten rond deze expositie
geregeld, dus houd de website in de gaten voor actuele
informatie. En natuurlijk barsten de feestelijkheden rond
het Oranjecomité dit jaar los.

Verder zijn er helaas wat zieken onder de vrijwilligers
of hun naasten en wij leven met hen mee.
Arend Vermeer is onze nieuwe vrijwilliger; wij zijn blij

BIJEENKOMST REGIONALE MUSEA

met hem en hij met ons. Hij is al wekenlang bezig om

Op 2 november had het bestuur de andere musea in onze

met Jan den Hoed het internet, de elektriciteit en alles

regio uitgenodigd om samen het reilen en zeilen van de

wat nodig is voor de besturing van het klank- en

musea te bespreken. Aanwezig waren

lichtspel op de zolder te installeren.

vertegenwoordigers van De Schilpen, Het Tramstation,
het Westlands Museum, De Sonnehoeck en het

SINTERKLAAS IN DE TIMMERWERF

Schaatsmuseum. De ervaringen op het gebied van
exposities, activiteiten, vrijwilligers en financiën werden
uitgewisseld in een goede collegiale sfeer. Onderlinge
samenwerking werd toegejuicht. Deze kruisbestuiving en
een vervolg daarop werden als nuttig ervaren en dit jaar
zal het Westlands Museum de gastheer zijn.
CLUB VAN 100
De snert- en stamppotavond in november was een groot
succes. De stamppotten waren smakelijk, het verhaal over
het wildbeheer in Delfland en dan specifiek over dat van
de ganzen was heel interessant en de plakjes gerookte

Op 30 november verbleef de Sint een poos in ons

ganzenborst verrukkelijk. Het is aannemelijk dat de

museum. Het jaar daarvoor was het verblijf bij ons zo

plaatselijke poelier het effect ervan heeft gemerkt.

goed bevallen, dat hij dit jaar weer lekker in de
huiskamer plaatsnam en bovendien kon hij zo nodig

Nieuwsbrief van Museum De Timmerwerf

een poosje rusten in de bedstede. De muziekpiet

beschikt.

verhoogde weer de feestvreugde en jong en oud kon
alle bekende Sinterklaasliedjes meezingen. Zijn

WIJ ONTVINGEN

pieten waren druk bezig met het inpakken van

… van Jan Eikelenboom zijn zelfgebouwde Malle

cadeautjes in de werkplaats en een aantal kinderen

Jan, schaal 1:5

wist hen daarbij heel goed te assisteren. Het paard

… van mevr. Dekker twee roerzeven

van Sinterklaas wachtte rustig tot de Sint en zijn

… van de familie Heemskerk twee oude landkaarten

pieten weer vertrokken en tot die tijd stapte hij rond

van Midden- en Zuid-Nederland en bonkaarten uit de

met stoere kinderen op zijn rug.

oorlog
… van mevr. Knijnenburg twee vijlen.

MEUBELRESTAURATEUR
Ieder voorjaar komt Luc Zwinkels van Lucas
Carpinus Restauratie en Fijnhoutbewerking een keer
in de werkplaats van het museum en dat was nu op
zaterdag 8 februari. Hij weet alles van het
restaureren en onderhouden van meubels, vloeren,

STICHTING DE TIMMERWERF

trappen en complete interieurs. Als Luc een dag in
de werkplaats staat, kiest hij een speciaal thema.

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
Dit keer spitste hij zich toe op massief hout, fineer,
intarsia en marquetterie (inlegwerk) en het verschil in
onderhoud daarvan. Luc had veel gereedschappen
en materialen bij zich om uit te leggen hoe hij dit
oude ambacht uitoefent.

Ellie Elshof - tel. 06-28696469
Anneke van Zanten - tel. 0174-516590
Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)
Secretariaat:
Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

WIJZIGING OPEN HUIS WERKGROEP OUD DE
LIER
De werkgroep hield altijd Open Huis op de eerste

ANBI

zaterdag van de maand, maar die opening is nu

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf

verschoven naar de eerste vrijdag van de maand

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

van 10.00 tot 12.00 uur. Zie de agenda hierboven. U
kunt dan bij hen terecht met al uw vragen over de
geschiedenis van De Lier en natuurlijk ontvangen zij
graag materiaal of informatie als u daarover
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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.

