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AGENDA EXPOSITIES

DE LIER –maart 2021

Inmiddels kunnen we er iets meer over vertellen.
Als je kijkt op de website onder het kopje Geschiedenis,

t/m 22 mei 2021

dan kom je als eerste zin tegen: 1425 Bouw van het 'leien

‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’

huis'. De tweede laat zien dat er een link is naar de Dom:
1500 Bewoner Leien Huis is kapelaan Symon Hugensz.

5 juni t/m 28 augustus 2021

(Uitterlier).

‘Lierse Amateur Kunstenaars’
Jullie kunnen je voorstellen dat het bestuur tijdens de
11 september 2021 t/m 19 februari 2022

restauratie erg benieuwd was of er nog restanten te

‘Poppenhuizen’

vinden waren van dat Leien Huis. Er werd overwogen om
de vloer van de timmerwerkplaats te slopen om na te

5 maart 2022 t/m juli 2022

gaan of de vloer van het Leien Huis er nog onder lag.

‘Varende Westlanders’

Uiteindelijk, na het raadplegen van deskundigen, werd

____________________
VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt weer een nieuwe Spijkerschrift. U zou kunnen
denken, is er nog wel iets te melden, we mogen zo weinig
vanwege de maatregelen, maar niets is minder waar. Dat

besloten om de vloer niet vrij te maken. Achteraf bezien
een wijs besluit, want tegenwoordig besluit men steeds
vaker om dingen in hun huidige staat te bewaren.
Toch bleef de nieuwsgierigheid naar wat zich nu werkelijk
onder de werkplaatsvloer bevindt en hoe dat er uitziet.

laat deze uitgave wel weer zien.
Ja, het is stil rondom De Timmerwerf en De Bongaard,
jammer genoeg wel, maar het goede nieuws is dat een
aantal vrijwilligers heel actief is geweest. Sommigen
hebben thuis hun activiteiten voortgezet en er zijn
vrijwilligers die zich op andere plekken verdienstelijk
hebben gemaakt. Voor de suppoosten hopen we dat er
dit jaar weer de ruimte komt om bezoekers te ontvangen.

Oud-voorzitter Cor zette ons op het spoor van de TU
Delft. Inmiddels hebben we een aantal gesprekken gehad
en kunnen we melden dat enkele studenten in april het
onderzoek gaan opstarten. Zij gaan dit doen met behulp
van de Ground Radar Penetrating techniek. Deze
techniek is ook gebruikt bij het onderzoek op de Joodse
begraafplaats in Naaldwijk.
In de volgende nieuwsbrief hopen we iets meer over de
uitkomsten van dit onderzoek te kunnen melden of in De
Timmerwerf zelf, want daar blijven we naar uitzien en op
vertrouwen.
Vriendelijke groet en probeer gezond te blijven,
Henk van Lenteren

EXPOSITIES
Als we toestemming krijgen om het museum te openen
zal de expositie ‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De
Lier’ nog een tijdje te zien zijn. Door de uitzonderlijke
In de vorige nieuwsbrief sloot ik nogal geheimzinnig af
over een nieuw project. Daarin gaf ik aan dat ‘we gaan
proberen een al lang en goed bewaard geheim te
ontrafelen. Water kan daarbij een tegenstander zijn.’
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omstandigheden hebben veel Lierenaren zichzelf nog
niet kunnen terugzien in de vele vrolijke foto’s en films.
Kom de Oranjefeesten en de bradelierfeesten van weleer
nog eens beleven!

In deze tijd van veel thuis zitten hebben de creatieve

een wijk in De Lier uitgekozen en de bewoners van de

Lierenaren vast niet stil gezeten. We hopen gedurende

Van Rijnstraat, Molenstraat, een stukje Kerklaan,

deze zomer weer als vanouds van hun kunst te kunnen

Tuinstraat, Schoolstraat en Oosterstraat kregen een

genieten op de expositiezolder. Aan de slag dus voor de

voucher. Hiermee konden zij op een drietal

enthousiastelingen.

zaterdagmiddagen een tas van Actie Steenbreek in De
Timmerwerf ophalen. Daarin zat een bouwpakket met

TOCH KERSTSTALLEN IN DE LIER

tekening van een vogelhuisje om dat zelf in elkaar te

Geen Winter Wonderland dit jaar, waarbij in ons museum

zetten. Ons klusteam heeft daar heel wat

kerststallen van over de hele wereld te zien zouden zijn

vrijdagochtenden aan gespendeerd.

geweest. Tijdens de expositie ‘Kerst zonder grenzen’ van
vorige winter waren de bijzondere kerstgroepen van
broeder Frans uit het Westeinder Klooster in Den Haag te
zien. Na afloop van de expositie heeft hij 33 kerstgroepen,
al dan niet met stal, aan ons museum geschonken.
Om de mensen in de moeilijke donkere dagen toch iets
moois in de kerstsfeer te kunnen bieden, sloegen de
winkeliers in de Hoofdstraat en De Timmerwerf de
handen ineen en bedachten ze een etalage-expositie: de
Winter Rebus Wandeling. Zo kon iedereen de
kerstgroepen bewonderen op een veilige manier en op
een tijdstip waarop dat het beste uitkwam. Ook na

GROOT ONDERHOUD

sluitingstijd waren de kerststallen te zien. Bij iedere

Het bezit van een Rijksmonument zorgt voor veel lusten,

kerststal lag een rebus die een heuse Lierse limerick

maar op z’n tijd ook voor de nodige lasten. Als bestuur

opleverde. Met de oplossing maakten de deelnemers

hebben we opdracht gegeven om al het buitenwerk van

kans op een van de drie cadeaubonnen van € 50,-. Er

De Timmerwerf, de zaagloods en De Bongaard opnieuw

werden 137 goede oplossingen ingeleverd en de

te schilderen. Daar zit nogal wat schilderwerk aan. De

gelukkigen hebben hun prijs ontvangen.

kleurstelling blijft zoals die nu is.
Binnenkort zal schildersbedrijf P. Koole & zn. met de
werkzaamheden gaan starten. Onze vrijwilliger Theo
Saarloos heeft aangeboden om hierbij te assisteren en
daarmee hopen we toch wat kosten te kunnen besparen.
Daar is onze penningmeester altijd blij mee.

Gelijktijdig met het schilderwerk zal de houten
buitenbetimmering van De Bongaard aan de westzijde
worden vervangen. De onderkant van de beplating is
door vocht aangetast. Voordat enkele jaren geleden een
stalen damwand in de Lee werd aangebracht lag er naast
De Bongaard nog een sloot. Om overstroming te
De actie was een succes; veel mensen hebben met

voorkomen was daar toen een klein dijkje aangebracht,

kinderen de route gelopen en er waren veel enthousiaste

met als gevolg dat er te veel vocht in de gevel kon

reacties te horen, ook van buiten De Lier. Waar een klein

optrekken.

dorp groot in kan zijn…

Chris van den Berg gaat deze werkzaamheden uitvoeren

ACTIE STEENBREEK
Voor de tweede keer jaar vond de Actie Steenbreek in
samenwerking met De Timmerwerf plaats. Dit jaar was

Nieuwsbrief van Museum De Timmerwerf

en dan zitten we hopelijk weer tientallen jaren met een
nette zijgevel.

basis.
Onze vrijwilliger Gé Poot heeft de overgang begeleid
en daarnaast voert hij alle objecten nauwkeurig in.
Het grote voordeel van Axiell is dat onze collectie nu ‘in
de Cloud’ zit en we vanaf elke willekeurige positie
kunnen inloggen en onze collectie bekijken. Foto’s
worden ingevoerd met steekwoorden en dat maakt het
opzoeken weer veel makkelijker.

MINIBIEBS
Vanuit de Lierse protestantse kerken hebben we het
verzoek gekregen om twee minibiebs te maken. Het is
ZONNEPANELEN
Het museum is weliswaar tijdelijk gesloten, maar we staan
in die tijd niet stil. In het museum zijn bijna alle oude
lampen vervangen door LED lampen en we kijken steeds
naar hoe we energiezuiniger kunnen draaien.

de bedoeling dat deze houten kastjes bij de Domkerk
en de Vredekerk worden geplaatst. Mensen mogen
gratis een boek uitzoeken en ook weer een ander boek
terugzetten. Zo’n kastje noemt men ook wel een
‘zwerfboekenkastje’, zoals die in onze poort.

Het plaatsen van zeven zonnepanelen op het dak van de
zaagloods aan de zuidzijde is de nieuwste actie. Voor de
bezoekers liggen ze volledig uit het zicht. Mede door
subsidie van de gemeente Westland hopen we deze
investering binnen een aantal jaren weer terugverdiend te
hebben.
Hiermee zijn we weer een stapje verder met de
‘vergroening’ van De Timmerwerf. Het is de bedoeling dat
we de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf gebruiken,
samen met De Bongaard.
Pleun de Jong heeft deze kastjes gemaakt en Theo
Saarloos heeft ze in een opvallende rode kleur
geschilderd.

HOMMELKASTJES
Enkele mannen van het klusteam hebben thuis al een
aantal van de hommelkastjes gemaakt, waarover in de
vorige nieuwsbrief was geschreven. Deze aanwinst
voor de tuin is in de werkplaats te koop voor € 20,-.
REGISTRATIE COLLECTIE
Kort na de opening van ons museum in 2000 zijn we onze
collectie gaan registreren via het in de museumwereld
bekende Adlib registratiesysteem. Maar de tijden zijn
veranderd en tegenwoordig slaan we naast objecten ook
veel foto’s en filmpjes op.
Het Adlib systeem raakte verouderd en sinds het begin
van dit jaar zijn we overgestapt op de opvolger: Axiell
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NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
Cees Ridder is aan zijn rug geopereerd en werkt thuis
aan zijn revalidatie.
Anne Koole heeft problemen met haar gezondheid en
heeft helaas weinig energie.
Enkele van onze vrijwilligers hebben Corona gekregen
en zijn gelukkig hersteld.

In deze rustige tijd komen sommigen toe aan een

zijn gewijzigd.

nieuwe hobby. In het AD stond laatst een verhaal

Uiteindelijk heeft Jacob tot aan zijn pensioen als

over onze suppoost Jan Pruisken, die nu werkt aan

meestertimmerman/molenmaker bij Koene gewerkt.

een project dat hij al vijftien jaar in zijn hoofd had.

Deze boerderij aan de Lierhand werd vanaf 1831 tot

Zijn vader bracht hem al vroeg de liefde voor

enkele jaren terug door de familie Ammerlaan

draaiorgelmuziek bij. Jan werkt graag met hout en

bewoond. Met deze vondst wordt bevestigd dat de

zie: hij bouwt nu zijn kistorgel.

timmermannen van De Timmerwerf voor deze familie
hebben gewerkt.
WIJ ONTVINGEN …
… een pinautomaat van Chiel Rodenburg
… historische documenten en een De Gruyter
snoepblikje van Gerard Koop.

STICHTING DE TIMMERWERF
Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
Dit project gaat een paar jaar duren en we hopen dat

info@detimmerwerf.nl

we tegen die tijd van Jan met zijn draaiorgel in De

www.detimmerwerf.nl

Timmerwerf mogen genieten.

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

EEN BIJZONDERE VONDST
Tijdens restauratiewerkzaamheden bij de boerderij
aan de Lierhand (Noordlierweg) kwam onlangs
achter een betimmering deze met potlood
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geschreven naam tevoorschijn.
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
Anneke van Zanten - tel. 0174-516590
Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)
Secretariaat:
Het gaat hier om Jacobus Adrianus van der Stok

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

(1883-1953). Al voor 1900 was hij bij Bongaards en
Koene als timmermansknecht/krullenjongen gaan
werken. Bij verbouwingswerkzaamheden aan de

ANBI

opkamer van deze boerderij heeft hij zijn naam

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf

achtergelaten.

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

De handtekening is niet voorzien van een datum,

Instelling (ANBI).

maar het ligt voor de hand dat deze verbouwing in

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

het begin van de twintigste eeuw is uitgevoerd. Op

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de

oude foto’s uit diezelfde periode is te zien dat de

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding

voorgevel en de kozijnindeling van de boerderij toen
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van ons museum.

