
NUMMER 86 

 DE LIER – maart 2022 

AGENDA EXPOSITIES 
 

Zaterdag 26 maart 

Timmerfeest voor kinderen van 13.00 – 16.00 u 

Vrijdag 1 april 

Open Huis Historische Werkgroep Oud de Lier 

van 10.00 – 12.00 u 

Zaterdag 2 april 

Exposant Trees Persoon komt vertellen over haar 

poppenhuizen van 13.00 – 16.00 u 

Zaterdag 9 april 

Museumweekend  

Houtdraaigroep De Lier staat de hele dag in de 

werkplaats 

Zaterdag 16 april 

Exposant Thea Bosman vertelt over haar verzamelingen 

voor haar poppenhuizen van 13.00 – 16.00 u 

Zaterdag 23 april 

Meubelrestaurateur Luc Zwinkels staat met een 

presentatie in de werkplaats 

Zaterdag 30 april 

Exposant Kris Alberti komt vertellen over lasersnijden bij 

de inrichting van poppenhuizen van 13.00 – 16.00 u 

Vrijdag 6 mei 

Open Huis Historische Werkgroep Oud de Lier 

van 10.00 – 12.00 u 

Zaterdag 7 mei 

Exposanten Marrie Wielaard en Ans Luster geven 

workshops over het inrichten van poppenhuizen  

Zaterdag 14 mei 

Laatste dag ‘De miniwereld van de poppenhuizen’ 

Vrijdag 3 juni 

Open Huis Historische Werkgroep Oud de Lier 

van 10.00 – 12.00 u 

Zaterdag 11 juni 

Start expositie Lierse Amateur Kunstenaars 

__________________ 

VAN DE VOORZITTER 

Vandaag even wat oude nieuwsbrieven gelezen vanuit 

2012. De onderwerpen toen: 

De melding van de ingebruikname van een nieuw 

depot. Nu een ruimte die gevuld is met meer dan 5000 

objecten. 

Groot onderhoud. Iets dat het afgelopen jaar ook weer 

veel aandacht heeft gekregen. 

De Toekomst van De Timmerwerf, waarbij de volgende 

belangrijke punten werden aangestipt: 

• Financieel onafhankelijk 

• 100% gerund door vrijwilligers 

• Gemeenschappelijke functie in De Lier 

• Meer activiteiten laten plaatsvinden en meer 

samenwerking met maatschappelijke 

instellingen 

• Bewaker van de geschiedenis van De Lier. 

• Meer interactieve mogelijkheden 

Kijk je naar deze punten dan zijn er heel veel in praktijk 

gebracht of nog steeds van toepassing.  

Ook mooi om aan te geven dat we in het Historisch 

Archief van het Hoogheemraadschap Delfland een 

prachtige bron van informatie gevonden hebben over De 

Timmerwerf.   

Daarnaast werken we aan een nieuw 5-jarenplan met 

daarin onder andere een idee voor een nieuw project. 

De wisseltentoonstelling IJsheiligen, samen met de 

mensen van het schaatsmuseum. (Nu 10 jaar later een 

groep enthousiaste vrijwilligers die weer op zoek moet 

naar een nieuwe locatie. We wensen ze heel veel succes 

bij hun zoektocht.) 

 

En er was aandacht voor een onbekend voorwerp.  
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Iemand dacht dat het een stortbak was, van waaruit het 

graan valt alvorens het vermalen werd. Door het 

Voorzolder project weten we beter en het antwoord 

daarop kunt u vinden bij ons op de Voorzolder.  

De LAK-tentoonstelling, waarvan aangegeven werd dat 

het mooi was om het Lierse gevoel vast te houden binnen 

de gemeente Westland. Ook dit jaar krijgt de LAK-

tentoonstelling veel ruimte om zich te presenteren, dat 

mag ook wel na twee jaar van afwezigheid door Corona. 

De Groeikaart, die nu bekend staat als de Westlandkaart. 

Dit jaar hopen wij de Westlandkaart te kunnen tonen in 

De Timmerwerf. 

10 jaar verder kunnen we dus gerust stellen dat er heel 

veel moois gebeurd is en dat onze vrijwilligers er nog 

steeds vol voor gaan, waarbij we de uitdaging aangaan 

om de komende 10 jaar een bezoek aan ons museum 

nog aantrekkelijker te maken. 

Het mooie voorjaarsweer vraagt om op de fiets te 

stappen. Je mag dan gerust even bij ons stoppen voor 

een bezoek aan De Bongaard en ons mooie museum. 

Vergeet ook de andere musea in het Westland en 

Midden-Delfland niet. 

Vriendelijke groet. 

Henk van Lenteren 

 

DE MINIWERELD VAN DE POPPENHUIZEN 

De belangstelling voor deze expositie blijft onverminderd 

groot en oogst veel positieve en enthousiaste reacties van 

de bezoekers.  

We zijn heel blij met de medewerking van de media. We 

hebben in Ton Kolmeijer van Plus Radio bij de WOS op 

zondagochtend een gewaardeerde ambassadeur van de 

poppenhuizenexpositie. Ton meldt in iedere uitzending de 

activiteiten die in het museum plaatsvinden. 

 

We zijn ook heel blij met de exposanten die op de 

zaterdagen komen vertellen over hun passie voor de 

poppenhuizen.  

Kris Alberti is de jongste deelnemer en werkt met een 

moderne techniek voor het maken van de objecten in 

haar taferelen. Daarover komt zij op zaterdag 30 april 

vertellen. 

Zij ontwerpt meubeltjes en andere objecten, die door een 

lasersnijder op een houten plaat worden ingebrand. Deze 

techniek ontwikkelde zij tijdens haar studie op de 

kunstacademie.  

 

Marrie Wielaard en Ans Luster komen op zaterdag 7 mei 

beneden in de werkplaats, waar zij doorlopende 

workshops gaan geven. Liefhebbers mogen gratis 

aanschuiven om bijvoorbeeld een open haardje te 

knutselen. 

 

LIERSE AMATEUR KUNSTENAARS 

De volgende tentoonstelling is de LAK-expositie, een 

traditie die al heel lang bestaat. Lang geleden was die 

expositie al een vast onderdeel van de Lierse feestweek 

in de zomervakantie. De werken hingen in het 

gemeentehuis van De Lier, waar ze druk bekeken 

werden. De expositie verhuisde naar de zolder van 

museum De Timmerwerf toen ons dorp opging in de 

gemeente Westland. 

Helaas kon het LAK-comité de afgelopen twee jaren niets 

organiseren, maar nu mag het comité weer los en dat 

doen ze dan ook. Creatieve talenten van De Lier, ook 

jongeren, worden aangemoedigd om met maximaal twee 

werkstukken te gaan deelnemen. De kunstwerken 

kunnen eind april worden aangeleverd in De Timmerwerf 

waar zij tot eind september te bewonderen zijn. Voor 

informatie kunt u terecht bij Peter Verbeek, tel. 514093 of 

e-mail petervbk@caiway.nl, bij Chris Hansler, tel. 512255, 

en Adrie Zuidgeest, tel. 06-10937969. 
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EXPOSITIE IN VOORBEREIDING 

In het najaar stappen we over op een heel ander 

onderwerp, namelijk Varende Westlanders. Er is een tijd 

geweest en nog niet eens zo heel lang geleden, dat al het 

vervoer in onze regio over het water ging. Boeren, 

tuinders, ambachtslieden en bedrijven waren allemaal 

afhankelijk van de schippers die dichtbij en ver weg voor 

het vervoer zorgden. 

Een mooi onderwerp om eens in de schijnwerpers te 

zetten. Mocht u in het bezit zijn van materiaal dat 

betrekking heeft op de oude Westlandse schuiten of van 

schaalmodellen dan zijn we uiteraard geïnteresseerd. 

Graag contact opnemen met info@detimmerwerf.nl en 

dan reageren wij. 

 

INTERVIEW MET CHIEL RODENBURG 

Ben je geboren en getogen in De Lier? 

Helaas niet, want ik ben geboren in Schipluiden en 

getogen in Kethel & Spaland (in 1948 geannexeerd door 

Schiedam). Fijne jeugd gehad op een monumentale 

boerderij uit 1650. 

Je bent de nieuwe penningmeester van Stichting De 

Timmerwerf. Wat is de link met je functie en de sector 

waarin je werkzaam was? 

Ik was veertig jaar werkzaam bij een aluminium-productie-

bedrijf onder andere als financial-controller. 

Wat is jouw opleiding? 

HBS-A en HEAO-BE. 

Ben je op meer gebieden als vrijwilliger actief? 

Sinds mijn 18e jaar heb ik allerlei bestuursfuncties 

bekleed, waarvan heden nog over zijn: penningmeester bij 

Stichting Atletieksupport Westland (beheert de 

accommodatie van atletiekvereniging Olympus ’70) en nu 

dus Stichting De Timmerwerf. 

Wat zijn je hobby’s? 

Hardlopen, kamperen, wandelen en wielrennen. 

Heb je affiniteit met het timmervak? 

Nauwelijks, ik ben ook geen echte ‘klusser’, maar heb 

(met hulp) wel onze huidige woning drie keer ‘verbouwd’. 

Wat is tot nu toe je ervaring met museum De 

Timmerwerf?  

Geweldige groep vrijwilligers en enthousiaste collega-

bestuurders. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Dit keer is er gelukkig weinig nieuws over onze 

vrijwilligers te melden vanuit de ziekenboeg.  

 

We hebben een nieuwe enthousiaste vrijwilligster die 

als suppoost in ons team gaat meedraaien zodra het 

nieuwe rooster ingaat. Marian Pronk heeft bestuurlijke 

ervaring in verschillende organisaties en zij heeft veel 

zin in het ontvangen en rondleiden van de bezoekers. 

Marian loopt nu mee op de zaterdagen om ervaring op 

te doen. 

 

Het jaarlijkse uitje met al onze vrijwilligers kon helaas 

de afgelopen twee jaar niet doorgaan, maar deze 

zomer gaat het weer gebeuren. Er wordt druk 

nagedacht over het programma en zodra een datum is 

vastgesteld, laten we dat weten. 

Laten we nog eens een leuk uitstapje in onze 

herinnering brengen. Het Chateau du Lac in Hoek van 

Holland! 

 

 

NIEUWS UIT DE WERKPLAATS  

Kortgeleden hebben dertig kinderen van scouting 

Kwintsheul een vogelhuisje getimmerd. Zij zijn vaker bij 

ons op bezoek geweest, maar deze keer hebben we 

alleen de pakketjes geleverd. Voorzien van voldoende 

spijkertjes, hamers en schuurblokjes zijn de kinderen in 

hun eigen scoutinggebouw aan de slag gegaan. 

Deze activiteit was op een zondag gepland, maar het 

bestuur wilde haar vrijwilligers liever niet op zondag 

inzetten.  

Met deze activiteit zijn we helemaal door onze 

voorraad heen en inmiddels wordt op vrijdagmorgen 

weer hard gewerkt om nieuwe vogelhuispakketjes voor 

te bereiden. 
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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 

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de 

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding 

van ons museum. 

STICHTING DE TIMMERWERF 
 

 
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 

Ellie Elshof - tel. 06-28696469 

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590 

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie) 
 

 
Secretariaat: 

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl  

 

Misschien is het u de afgelopen weken al 

opgevallen. De bovendeur van de werkplaats biedt 

nu een inkijkje door een perspex inzetplaat. Hiermee 

houden we de kou buiten en halen we het licht naar 

binnen. Het voordeel is meer  beleving vanaf het 

voorpleintje en de straat. Uitnodigend naar de 

voorbijgangers en de bezoekers aan De Bongaard. 

 

BESLAGBIJL 

Bij het opruimen van de timmerwerkplaats in 1996 

zijn er veel historische timmergereedschappen uit 

verschillende tijdperken gevonden.  

Een van de belangrijkste gereedschappen van de 

timmerman was de beslagbijl, maar juist dit 

voorwerp zijn we in De Timmerwerf nooit 

tegengekomen. De beslagbijl werd gebruikt voor het 

beslaan van boomstammen, wat neerkomt op het 

verwijderen van de boombast en de ronde vormen 

van de stam. Kenmerkend voor een beslagbijl is het 

brede blad dat aan een gebogen steel is bevestigd.  

 

De timmerman staat naast de boomstam en bewerkt 

deze met de bijl vanuit een zijdelingse positie. Om 

uiteindelijk een rechte balk over te houden, bracht hij 

van tevoren met een smetdraad rechte lijnen op de 

bast aan. Het werken met zo’n zware bijl was niet 

ongevaarlijk omdat de timmerman steeds de kans 

liep om met de bijl in eigen benen te hakken. 

Toevallig ontvingen we dit jaar zelfs twee 

exemplaren waarmee we onze collectie mooi 

kunnen aanvullen. 

Via onderstaande link is een filmpje van het MOT uit 

België te bekijken over het behakken van een 

boomstam. 

https://www.mot.be/nl/beleven/workshops-voor-

volwassenen/balkenhak-doe 

 

WIJ ONTVINGEN… 

… van mw. A. Poortman een oud strijkijzer 

… van Wil Vreugdenhil-de Bruijn een blik van Van 

Nelle en een blik van Douwe Egberts 

… van Cees v.d. Boom uit ’s-Gravenzande een 

beslagbijl 

… via Piet Zuidgeest enkele gereedschappen 

waaronder een uniek minibankschroefje en een 

bijzondere ijzerzaag. 
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