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AGENDA EXPOSITIES

DE LIER – november 2021

je een mooie tijd toe in De Timmerwerf.
Wat ons heel erg goed doet, is de loyaliteit van allen die

Zaterdag 27 november

ons blijven steunen. Ondanks de coronacrisis heeft

De houtdraaiers maken kerstproducten in de werkplaats

iedereen weer aan zijn verplichtingen voldaan. Samen
met de Timmerwerfwijnen heeft dat voor een mooie

Vrijdag 10 december

financiële ondersteuning gezorgd. Wij kijken nu uit naar

Winter Wonderland

minder maatregelen in de hoop dat we de kans krijgen

De houtdraaiers draaien en verkopen hun kerstproducten

om al het moois dat ons museum te bieden heeft met

Unicef staat in de werkplaats

jullie te kunnen delen.

Zaterdag 11 december van 13.00 tot 16.00 uur

Daarnaast zouden we graag de Club van 100 willen

Exposanten Ans Luster en Marrie Wielaard geven een

uitnodigen om weer eens gezellig bij te praten. We zullen

workshop accessoires voor poppenhuizen maken

nog even geduld moeten hebben, ook al merken we dat
dit steeds meer van ons vraagt.

Zaterdag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

Vriendelijke groet en probeer gezond te blijven,

Exposant Hannie de Boer geeft met een assistent een

Henk van Lenteren

workshop Poppenhuizen maken met kinderen
DE MINIWERELD VAN DE POPPENHUIZEN
Zaterdag 26 februari 2022

De belangstelling voor de poppenhuizen is buitengewoon

Laatste dag ‘De miniwereld van de poppenhuizen’

groot en de reacties zijn lovend.
Er is nu een laatste exposant toegevoegd, Annemieke

Zaterdag 19 maart 2022

Vet, die haar prachtige kerstpoppenhuis in De

Opening expositie Lierse Amateur Kunstenaars (LAK)

Timmerwerf heeft geplaatst. Heel mooi in de sfeer van de

____________________

kersttijd. Daarmee komt het aantal exposanten op dertien

VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt de laatste Spijkerschrift van dit jaar, een jaar
met ups en downs voor velen. Wij wel open, niet open,
en uiteindelijk gelukkig al een tijdje helemaal open. Dat
hebben we gemerkt. De mooie wisselexpositie trekt

en dit is voorwaar geen ongeluksgetal. De expositie is
een schot in de roos. Het onderwerp spreekt veel
mensen aan, heel wat kinderen komen met ouderen
binnen en dit keer ontvangen we ook bezoekers van
buiten de regio.

honderden mensen uit heel Nederland. De tijd die de
bezoekers – ook aan de voorzolder – in het museum
doorbrengen neemt fors toe en daar zijn we heel blij mee.

Dit jaar zouden we officieel afscheid nemen van onze
penningmeester Piet Zuidgeest, meer dan 25 jaar actief
en hoe. Ook hier is Corona de spelbreker, waardoor dit
afscheid is uitgesteld naar voorjaar 2022.
Zijn opvolger Chiel Rodenburg, ook een vrijwilliger in hart
en nieren, draait al even met ons mee en neemt vanaf nu
Piets functie over. Chiel, van harte welkom en wij wensen
Op een aantal zaterdagen zijn er exposanten aanwezig,
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die van alles vertellen over hun grote hobby. Er staan

een model van een Malle Jan in het klank- en lichtspel op

zelfs twee workshops gepland: een voor volwassenen en

de voorzolder opgenomen, maar nu heeft Jan ook een

een voor kinderen. Voor alle activiteiten zie onze website

perfect model gemaakt van een karnmolen. Die sluit

www.detimmerwerf.nl.

naadloos aan bij de andere schaalmodellen in de
presentatie. Complimenten voor zo’n vakmanschap.

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
De afgelopen periode waren er meerdere

PINBETALING

huwelijksfeesten te vieren onder onze vrijwilligers.

We hebben gemerkt dat steeds meer bezoekers vragen

Piet en Ria Zuidgeest waren op 31 juli 50 jaar getrouwd.

of ze de entreekosten kunnen pinnen. Dat was niet

Eduard en Cobie van Rijn vierden hun 50-jarig huwelijk op

mogelijk, maar op korte termijn kunnen we deze service

28 augustus en Nel en Wim Hanemaaijer waren op 4

wel aanbieden. Een paar jaar geleden is De Timmerwerf

september 40 jaar getrouwd.

op het glasvezelnetwerk aangesloten. Vanuit de

Wij feliciteren hen van harte en wensen hen nog meer

Zaagloods zijn er toen vier UTP kabels via een

goede jaren met elkaar.

mantelbuis naar binnen getrokken en daarvan is er nog
één vrij om een pinapparaat op aan te sluiten. Nu moeten

Tezelfdertijd was een aantal vrijwilligers helaas geveld

we deze kabel nog onzichtbaar wegwerken en bij de balie

door ziekte of zij moesten een operatie ondergaan.

uit laten komen.

Anneke heeft nogal wat ziekenbezoekjes afgelegd en

Via atletiekvereniging Olympus hebben we een

bloemen gebracht.

betaalapparaat beschikbaar gekregen zodat De
Timmerwerf ook meegaat in de ontwikkelingen rond

Peter Verbeek heeft zich aangemeld als nieuwe suppoost

digitaal betalen. Alle partijen die dit mogelijk hebben

en loopt nu ‘stage’ om zich in te werken. Vanaf januari

gemaakt, hartelijk dank.

2022 draait hij mee in het rooster van de zaterdagen.
In het vervolg zullen er ook op de ochtenden twee

WIJNACTIE 2021

suppoosten aanwezig zijn. In verband met de klank- en

Dit jaar hebben we onze jaarlijkse wijnactie opnieuw

lichtshow op de voorzolder moet er steeds een suppoost

grotendeels via e-mail en de website onder de aandacht

boven zijn als de show draait.

moeten brengen. Geen braderie en daarmee weinig
contacten met onze vaste wijnklanten. Toch kunnen we

Op 16 november is Daan Kloppenburg overleden. Daan

terugkijken op weer een geslaagde actie met veel nieuwe

was jarenlang een trouwe suppoost in De Timmerwerf,

mensen die ons willen ondersteunen door een

totdat hij daarmee helaas vanwege zijn gezondheid moest

Timmerwerfwijntje te bestellen. Alle bestellingen zijn weer

stoppen. Van zijn hand staat een schaalmodel van de

bij de mensen thuis bezorgd en nu wordt het tijd om van

Lierse Dom in de werkplaats.

een smakelijk wijntje te gaan genieten.
De opbrengst van deze actie stelt ons in staat om

MODEL KARNMOLEN

activiteiten in en om De Timmerwerf te blijven
organiseren. Dank aan al onze wijnklanten.

NIEUWS UIT DE WERKPLAATS
Bij de leden van het vaste klusteam dat elke
vrijdagmorgen in de werkplaats aanwezig is, borrelen er
regelmatig ideeën op voor leuke en creatieve
timmerobjecten. Naast de verschillende timmerpakketjes
voor kinderen maken zij ook gebruiksvoorwerpen waar
onderdelen van oud timmergereedschap in zijn verwerkt.
We krijgen namelijk veel oud gereedschap aangeboden
Van onze vrijwilliger Jan Eikelenboom is bekend dat hij

waarvan we al voldoende exemplaren in depot hebben

prachtige houten boerenkarren kan maken. Van hem is al

liggen. Aan de schenkers vragen we dan altijd of zij het
goed vinden als we er een andere bestemming aan
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geven. Daar wordt bijna altijd mee ingestemd. Oude

ambachtelijk tintje. ‘Handmate’ in De Timmerwerf!

reischaven en handzagen hebben vaak een prachtig
bewerkt handvat. Soms versierd met fijn snijwerk en
voorzien van initialen.

BOVENDEUREN VAN PERSPEX
Het bestuur heeft al vele jaren de wens om het
bovendeel van de twee buitendeuren van de
werkplaats vaker open te zetten. Goed voor een
gastvrije uitstraling naar buiten toe en ook voor de
lichtinval in de werkplaats. Het grote nadeel echter is
dat er bij slecht weer veel kou en wind naar binnen
komen. We proberen juist om zo zuinig mogelijk om te
gaan met de dure energie en ‘stoken voor het hele
Westland’ willen we zeker niet.
Nu denken we een goede oplossing gevonden te
hebben door twee perspex inzetdeurtjes te plaatsen in
de sponning van de bovendeur die openstaat. Met

De vrijwilligers demonteren deze handvatten en

behulp van een paar houten warvels blijven ze op hun

bevestigen die op een slimme manier aan houten

plaats en kunnen belangstellenden tijdens

planken. Hiermee ontstaan dan originele kaas- en

openingsuren ongestoord naar binnen kijken. Onze

worstplanken met een ambachtelijke handgreep. Leuk om

vrijwilligers zorgen voor de verdere montage en het

thuis op tafel te zetten, gevuld met allerlei lekkere hapjes.

bevestigen van een paar handgreepjes om ze er

In De Timmerwerf gebruiken we zo’n plank ook om koek

eenvoudig in en uit te kunnen halen.

of cake aan te bieden. Het is best een hele klus om zo’n
‘Timmerwerfplank’ te maken en daarom is de voorraad

KERKENPAD NAAR MAASLAND

beperkt.

Onderzoek in het archief van het Hoogheemraadschap
Delfland heeft ons tot nu toe al veel onschatbare
informatie opgeleverd. In deze nieuwsbrief vertellen we
u iets over de werkzaamheden van onze
timmermannen aan het onderhoud van het kerkenpad
naar Maasland. De vele bewaard gebleven facturen
van de timmerman aan het bestuur van de
Kralingerpolder geven ons vanaf de achttiende eeuw
een prachtig inkijkje in zijn werkzaamheden en met
name waar hij die in de polder heeft uitgevoerd. Maar
waar heeft dat kerkenpad naar Maasland nu precies
gelegen?
Op de kaart van Kruikius uit 1712 is dit pad al met een

Zo hebben we in ons depot ook vele tientallen
booromslagen liggen, zonder dat daar nog een goede
gebruiksbestemming voor is. Nu halen we de boorkop en
het handvat ervan af en gebruiken de omslag of zwengel
als handvat voor een gereedschaps- of tuinkistje. Heel
origineel, al zeggen we het zelf, en leuk om als cadeau
weg te geven. Ook van deze kistjes zijn er steeds maar
een paar op voorraad.
Hiermee krijgt ons oude gereedschap in deze objecten
toch weer een nieuwe bestemming met een duidelijk
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stippellijn dwars door de polder aangegeven. Het pad
begint in De Lier aan de Hoofdstraat, tussen de huidige
apotheek en het pand waar voorheen de elektrawinkel
van Zijlstra was gevestigd. Vanaf dit punt loopt het in
bijna rechte lijn richting Maasland waar het pad ter
hoogte van de Maaslandse dam op de Oostgaag
aansluit. Een geschiedenis die meer dan 900 jaar terug
gaat!
Op oude foto’s van kort na 1900 is het eerste deel van
dit kerkenpad vanaf De Lier tot aan de huidige

brandweerkazerne/gemeentewerf nog goed te zien.

konden varen. Als we nog verder in de tijd terug

Van het verdere deel door de Kralingerpolder zijn

gaan, stond hier een overtoom om schuiten vanuit

geen foto’s bewaard gebleven.

de polder naar het aan de andere kant van de straat

Gebruikers van dit pad moesten van oudsher een

gelegen Leewater te trekken.

groot aantal polderslootjes maar ook bredere
molentochten passeren. Veelal waren smalle

WIJ ONTVINGEN…

loopplanken met een leuning aan één zijde

… van mevrouw Luster uit Velsenbroek een

voldoende om de sloot over te steken. Maar de

theelichtje en een metalen doosje met schotel.

boeren gebruikten de bredere sloten ook door met

… van Peter van Berkel een (vuilnis)emmerkaart met

platte schuiten onder andere hun vee, mest en hooi

bonnen uit de oorlog.

te vervoeren. Om onbelemmerd door de polder te
kunnen varen moesten sommige bruggetjes
voldoende doorvaarhoogte hebben. Deze bruggetjes
werden een kwakel of quakel genoemd.
Onze timmermannen hebben vanaf 1748 veel
onderhoud aan deze bruggetjes en loopplanken

STICHTING DE TIMMERWERF

uitgevoerd. Vanaf De Lier gezien passeerde de
voetganger al snel de eerste kwakel die ongeveer
aan het eind van de brandweerkazerne heeft
gelegen. De poldersloot, die vanaf de Hoofdstraat
parallel aan het kerkenpad lag, maakte daar een

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
info@detimmerwerf.nl
www.detimmerwerf.nl
htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

haakse bocht verder de polder in. Deze kwakel was
een verhoogde smalle brug met aan weerszijden

KvK Haaglanden 41146873

een trapje en voorzien van leuningen. Onze

BTW nr. NL8059.58.629.B.01

timmerman vernieuwt deze kwakel op 11 december

IBAN NL07 RABO 0336 2924 30

1778 en hij omschrijft precies welk materiaal hij
gebruikt en hoe lang hij eraan gewerkt heeft. Dit stuk
van het kerkenpad tussen de begraafplaats en de
brandweerkazerne is nog toegankelijk.

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:
Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

Het begin van het kerkenpad dat in de volksmond waarschijnlijk door de rij bomen langs de sloot - ook
wel Popelierenlaan werd genoemd. Links het pand

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

waar de elektrawinkel van Zijlstra was gevestigd.

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

Rechts nog open land waar nu de apotheek staat. In

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de

het midden de poldersloot waar boeren met smalle

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding

schuiten hun producten tot aan de Hoofdstraat

van ons museum.
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