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AGENDA EXPOSITIES

DE LIER – oktober 2020

aantal mensen dat heeft meegedaan aan deze actie.
Lang hebben we melding gemaakt van het project

t/m 22 mei 2021

herinrichting Voorzolder. Nu dat gereed is zou je kunnen

‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’

denken: even op de plaats rust, maar niets is minder
waar. Het volgende project dient zich al weer aan. Minder

4 juni t/m 28 augustus 2021

groot van omvang, maar het resultaat kan opzienbarend

‘Lierse Amateur Kunstenaars’

zijn. We gaan proberen een al lang en goed bewaard
geheim te ontrafelen. Water kan daarbij een tegenstander

11 september 2021 t/m 19 februari 2022

zijn. Meer wil ik er nu nog niet over kwijt.

‘Poppenhuizen’

Het zou toch mooi zijn als we u naar aanleiding van de
onderwerpen in deze nieuwsbrief mogen begroeten in

5 maart 2022 t/m juli 2022

ons mooie en unieke museum.

‘Varende Westlanders’

Een vriendelijke groet en probeer gezond te blijven.

____________________

Henk van Lenteren

VAN DE VOORZITTER
In onze vorige nieuwsbrief konden wij nog melden dat
Corona onze vrijwilligers niet had bezocht. Nu moeten we
tot ons verdriet melden dat het virus ook binnen de
Timmerwerffamilie heeft toegeslagen en wel zo dat we
daardoor afscheid hebben moeten nemen van onze zeer
geliefde vrijwilliger Piet Doorduin. In deze nieuwsbrief
vindt u het In memoriam van Piet.
We kunnen heel duidelijk niet om het virus heen. Het
vraagt ons scherp te zijn op de juiste uitvoering van de
maatregelen op momenten dat er activiteiten in ons
museum plaatsvinden. Tot nu toe lijkt ons dat goed af te

100 JAAR ORANJEVERENIGING
Nu er steeds minder mogelijkheden voor vertier zijn, biedt
de expositie over de geschiedenis van de Lierse
Oranjevereniging een mooie afleiding. Goed om te zien
dat moeilijke tijden voorbijgaan en dat er daarnaast ook
altijd genoeg reden is geweest om te feesten. Iedere
zaterdagmiddag zijn er mensen van het Oranje Comité
aanwezig om van alles te vertellen. Het bestuur heeft
besloten om deze expositie langer door te laten lopen,
waardoor belangstellenden tot eind mei 2021 de
gelegenheid hebben om hem te bezoeken.

gaan, mede door het verantwoorde aantal bezoekers op
de zaterdagmiddag. Een compliment aan de suppoosten
is dan ook op z’n plaats.
Kijken we verder naar de onderwerpen in deze
nieuwsbrief, dan hebben we niet stilgezeten. Prachtig om
te zien hoe actief onze vrijwilligers zijn geweest.
Inmiddels hebben we vier mensen die al meer dan 25
jaar actief zijn voor De Timmerwerf en die daarvoor
gehuldigd zijn. Dat geeft een trots gevoel. Zeker als je
naar de inzet van deze mensen kijkt en de leeftijd daarbij
in acht neemt.
We zijn heel blij met de steun die we vanuit de
gemeenschap krijgen; als voorbeeld mag de wijnactie
genoemd worden. Geen Braderie en toch een record

KLANK- EN LICHTSPEL VOORZOLDER
De herinrichting van de voorzolder heeft een lang traject
afgelegd. De gedegen voorbereiding heeft ervoor
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gezorgd dat er nu een prachtige ‘experience’ is

de zaterdagmiddagen, indien de situatie dat toelaat. Zij

gerealiseerd, die gerust uniek mag worden genoemd.

kunnen dan door het klank- en lichtspel ervaren hoe het

Uniek omdat in ons land nergens een museum is waar je

leven van de timmerman vroeger was. Na deze

in een pand dat al eeuwenoud is, kunt ervaren hoe vele

bijzondere beleving is er ook een verdiepingsscherm,

generaties timmerlieden op diezelfde plek onafgebroken

waarop je op een aantal onderwerpen kunt doorklikken

hun ambacht hebben uitgeoefend. En dat met

om meer informatie te krijgen. Verder hebben enkele van

gereedschappen die oud en authentiek zijn en altijd in de

onze vrijwilligers schaalmodellen gebouwd van apparaten

werkplaats en op karwei werden gebruikt. Uniek omdat de

die door de timmerlieden werden gebruikt. Het mooie is

bezoeker nu kan ervaren hoe die gereedschappen in het

dat die ook echt werken en dat de bezoekers daarmee de

verleden werden gebruikt. Uniek omdat door onderzoek in

werking van de apparaten mogen uitproberen.

archieven veel informatie is ontdekt, waarmee de functie
van onbekende voorwerpen in onze collectie is
achterhaald. Uniek omdat er ook veel is ontdekt over het
leven van de generaties timmerlieden, die het pand
bewoonden sinds 1642, toen Jacob Pouwelsz. van Dijck
het pand kocht en er een timmerzaak van maakte.

WESTLANDSTEK VOOR ARIE EN LEEN
Op vrijdagochtend 2 oktober, de vaste ochtend van ons
klusteam, werden twee vrijwilligers van het eerste uur
overvallen met taart bij de koffie, een speech vol lof van
onze voorzitter Henk van Lenteren en daarna het
onverwachte bezoek van Piet Vreugdenhil, wethouder
van de gemeente Westland.
Arie Bijl en Leen Paauwe waren de eerste mannen die 25
jaar geleden door het bestuur van Stichting De
Timmerwerf, in 1994 opgericht, werden benaderd om zich
in te zetten voor de renovatie van het pand. Zij begonnen
op zolder waar een schat aan eeuwenoud gereedschap
onder een decimeter stof verborgen lag. Met recht een
schat, want daardoor bleek een unieke en zeer oude
collectie voor de eeuwigheid bewaard te zijn gebleven,
die nu de kern van ons museum is. Tijdens de
professionele restauratie werden de mannen breed

Het klank- en lichtspel is het resultaat van de
inspanningen van veel partijen. De financiën voor de
realisering van het project, maar ook voor de
implementatie daarvan in de komende jaren waren de
eerste zorg. Veel lokale bedrijven, instellingen en enkele
particulieren hebben een bijdrage geleverd, evenals een
aantal fondsen. Individuele personen hebben zich
belangeloos ingezet en er veel tijd in gestoken, zowel
binnen als buiten onze organisatie.
Natuurlijk heeft er een grote opening op de planning
gestaan met alle betrokken partijen en we zouden de
nodige publiciteit aan de ‘experience’ hebben gegeven.
Deze enthousiaste plannen konden we niet door laten
gaan. Als alternatief wilden we alle mensen die bij het
project betrokken waren op de zaterdagochtenden
uitnodigen in kleine groepjes. Helaas kan dat met de
huidige maatregelen evenmin gebeuren. Wel kunnen we
de presentatie draaien voor kleine groepjes bezoekers op
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ingezet. Vanaf 2000, toen het pand zijn bestemming van
museum kreeg, tot op de dag van vandaag zijn Arie en
Leen elke vrijdagochtend present om met het klusteam
allereerst de toestand in De Lier en vervolgens die in de
wereld te bespreken. Daarna worden alle voorkomende
werkzaamheden verricht en tentoonstellingen voorbereid.

Leen heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van
schaalmodellen zoals een kaapstander en een bargheeft,
waarmee de werking van dergelijke apparaten kan
worden gedemonstreerd. Arie is een verwoed houtdraaier
en doet dat op gezette tijden met Houtdraaiers De Lier in

PAKKETJES ACTIE STEENBREEK
De gemeente Westland en de vereniging Natuurlijk
Delfland werken samen in de ‘Operatie Steenbreek’ om
tot een groener Westland te komen. We kennen dit
initiatief van een jaar geleden toen Lierenaars, in het

de werkplaats.

kader van de tentoonstelling ‘Pompen of Verzuipen’,

Voor hun jarenlange inzet voor De Timmerwerf en

betontegels konden inleveren bij De Timmerwerf. Daar

daarmee hun verdienste voor het Westland reikte

kregen zij planten voor terug om de ‘verstening’ van de

wethouder Piet Vreugdenhil hen de Westlandstek uit.

tuintjes tegen te gaan. Dit jaar heeft de vereniging

Voor de dames was er een mooie ruiker, die overigens

Natuurlijk Delfland een heel andere actie in De Lier

hun echtgenoot graag eens per week afstaan. Zij krijgen

opgezet. In een bepaalde woonwijk krijgt elk huisadres

iedere week een opgeruimde man thuis, iets wat beide

een vogelhuisje cadeau om zo de populatie van kleine

mannen voluit beaamden.

tuinvogels te stimuleren.

IN MEMORIAM PIET DOORDUIN
Onze trouwe en altijd vrolijke vrijwilliger Piet Doorduin was
vaak in ons museum te vinden. Op de zaterdagen
fungeerde hij als suppoost, maar hij verzorgde ook
rondleidingen. Als er een beroep op Piet werd gedaan als
kinderen kwamen timmeren, was hij van de partij. Het
maken van de roosters voor de zaterdagen was voor hem
geen probleem. Op 20 augustus 2020 overleed Piet. Wij
verliezen in hem een fijn mens.

Wij kregen de vraag of we zestig vogelhuispakketjes
voor kinderen konden samenstellen voor deze actie.
Een heel leuk idee waar we graag aan willen
meewerken. De pakketjes en een bouwtekening
worden in een papieren tasje verpakt samen met nog
wat andere spullen van Natuurlijk Delfland. In
november kunnen de wijkbewoners op zaterdagmiddag
een tasje vol met verrassingen in De Timmerwerf
komen afhalen.
HOMMELKASTJES
CLUB VAN 100

De mannen in de werkplaats maken allerlei

Helaas is de situatie er nog niet naar dat we de tweede

vogelhuisjes, uilen en vlinderhuisjes, maar er borrelen

bijeenkomst van dit jaar met onze leden van de Club van

ook nieuwe ideeën op. Zo staan er eerdaags

100 kunnen houden.

hommelkastjes te koop. Het bijzondere van deze

Ook het plan om de leden in kleine groepjes op de

kastjes is dat ze van bovenaf kunnen worden geopend,

zaterdagochtenden de experience op de voorzolder te

waardoor je heel mooi kunt zien hoe de hommels aan

laten beleven kan helaas niet doorgaan. Het contact met

het werk zijn.

elkaar blijft voor ons belangrijk en dat houdt u van ons
tegoed in het komende jaar.
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Bongaard is aan vervanging toe. Peter van Velzen
van bureau Restauro zal om advies worden
gevraagd over welk materiaal daar geschikt en
passend voor is. Volgend jaar moet het schilderwerk
van De Timmerwerf en van de zaagloods worden
aangepakt.
WIJ ONTVINGEN …
… oud gereedschap waaronder een houten
(incomplete) schaaf uit 1617 van dhr. P. Heemskerk
uit Den Haag
… gereedschap en enkele gebruiksvoorwerpen van
WIJNACTIE

Tiny Dankier.

Geen Bradelierweek deze zomer, maar onze
jaarlijkse wijnactie was er niet minder succesvol om.
Er zijn 265 dozen besteld en rondgebracht, 10 meer
dan vorig jaar. Mooi dat veel mensen ons museum
op deze manier steunen en dank daarvoor.

STICHTING DE TIMMERWERF
Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
info@detimmerwerf.nl
www.detimmerwerf.nl

ZOEK DE VERSCHILLEN

htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

Vorig jaar ontdekten de bewoners van een oud pand
aan de Noordzijde Haven in Goedereede op internet
de voorgevel van De Timmerwerf. Dat inspireerde

KvK Haaglanden 41146873

hen om hun huis in dezelfde kleuren te laten

BTW nr. NL8059.58.629.B.01

schilderen. Door navraag bij ons naar het

IBAN NL07 RABO 0336 2924 30

kleurnummer werd dit het resultaat:
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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
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
De buitenbetimmering van de westzijde van De
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bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de
bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding
van ons museum.

