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AGENDA 
 

Zaterdag 23 februari 

Fietsexcursie met een gids door de Hoefpolder 

Zaterdag 2 maart 

Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13.00 tot 

16.00 uur, deelname gratis 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

tot 12.00 uur 

Zaterdag 9 maart 

Houtdraaigroep De Lier 

Donderdag 14 maart 

Vrijwilligersavond met uitleg over de herinrichting 

Zaterdag 23 maart 

Fietsexcursie met een gids door de Kralingerpolder 

Zaterdag 30 maart 

Luc Zwinkels met presentatie meubelrestauratie 

Zaterdag 6 april  

Houten paaseieren beschilderen voor kinderen 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier  

Zaterdag 13 april 

Houtdraaigroep De Lier 

Museumweekend, zondag gesloten 

Zaterdag 20 april 

Fietsexcursie met een gids door de Oude Lierpolder 

Zaterdag 27 april 

Koningsdag, museum gesloten 

Zaterdag 4 mei 

Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13.00 tot 

16.00 uur, deelname gratis  

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier  

Zaterdag 11 mei 

Nationale Molendag, presentatie kaapstander bij de 

Groeneveldse molen 

Donderdag 16 mei 

Bijeenkomst voor de Club van 100  

Zaterdag 25 mei 

Fietsexcursie met een gids door de Hoefpolder 

Zaterdag 1 juni 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier 

Zaterdag 15 juni 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 22 juni 

Fietsexcursie met een gids door de Kralingerpolder 

Zaterdag 29 juni 

Vrijwilligersuitje  

Zaterdag 6 juli 

Laatste dag ‘Pompen of verzuipen’ 

Zaterdag 20 juli 

Opening LAK-expositie  

_____________________________ 

 

VAN DE VOORZITTER  

Ons museum heeft een mooie en drukke periode mogen 

meemaken. De wisseltentoonstelling ‘Pompen of 

Verzuipen’ krijgt veel aandacht en ook de politiek weet 

ons te vinden. De fietstochten onder leiding van het 

Hoogheemraadschap Delfland zijn echte aanraders. 

Inmiddels hebben we er vier gehad en het is mooi om de 

informatie van de mensen van het Hoogheemraadschap 

van Delfland mee te krijgen. Nieuw afgelopen jaar was 

het bezoek van Sinterklaas en dat was een groot feest. 

In 2019 zijn er ook weer veel activiteiten, waaronder de 

herinrichting van de Voorzolder. Ik kan jullie melden dat 

we met volle kracht bezig zijn om ons plan in praktijk te 

gaan brengen. Een spannend en vooral uitdagend 

project. We hopen jullie in de volgende nieuwsbrief hier 

iets meer over te kunnen vertellen. 

 

‘POMPEN OF VERZUIPEN’ EN DE FIETSEXCURSIES  

We wonen in de Oude Lierpolder, de Hoefpolder of de 

 

 

 

Nieuwsbrief van Museum De Timmerwerf 

   

 

 
8



Kralingerpolder, maar we weten nauwelijks hoe de 

waterhuishouding in het gebied wordt geregeld. Erik 

Bongaards, medewerker van het hoogheemraadschap 

van Delfland, laat zien welke investeringen zijn gedaan 

om wateroverlast in onze soms intensief bebouwde 

polders te voorkomen. De excursies starten om 10.00 uur 

bij De Timmerwerf, de kosten zijn € 3,- p.p. (inclusief 

toegang expositie) en kinderen zijn gratis. 

 

TE VERWACHTEN EXPOSITIES 

LAK-expositie 

Op 20 juli start weer onze jaarlijkse LAK-expositie, 

waaraan Lierse amateurkunstenaars kunnen deelnemen. 

Het is nog redelijk vroeg, maar het LAK-comité nodigt 

belangstellenden uit om deel te nemen aan deze 

expositie. Het zou erg leuk zijn als ook jong talent de weg 

naar De Timmerwerf weet te vinden. Of u nu schilderijen 

maakt, keramiek, fotografie of een andere vorm van 

kunst: laat de dorpsgenoten genieten van het talent in ons 

dorp. 

 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Peter 

Verbeek, e-mail paver@kabelfoon.nl of tel. 514093, Adrie 

Zuidgeest, tel. 06-10937969 of Chris Hansler, tel. 512255. 

 
POPPENHUIZEN 

Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de 

expositie die in september gaat starten. Dan wordt de 

zolder gevuld met bijzondere poppenhuizen die door hun 

eigenaren jarenlang met liefde zijn gebouwd en ingericht. 

Een bijzondere hobby en verrassend voor onze grote en 

kleine bezoekers. Wij zijn nog steeds op zoek naar 

dergelijke pronkstukken. Mocht u in het bezit zijn van zo’n 

poppenhuis of iemand kennen die er een heeft, dan willen 

we daar graag met u contact over hebben. Dat kan met 

Ellie Elshof, helshof@planet.nl, of Gerda Gunneweg, 

gerda.gunneweg@gmail.com. 

FIETSTOCHT TWEEDE WERELDOORLOG  

Al geruime tijd leefde binnen het bestuur het idee om een 

speciale fietsexcursie samen te stellen langs een aantal 

locaties en gebouwen in De Lier, die tijdens en vlak na de 

oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Bijvoorbeeld 

naar woningen waar veel onderduikers verbleven, 

locaties waar de Duitsers controleposten hadden 

ingericht, maar ook langs veel andere plaatsen waar een 

toch wel heftig verhaal aan vastzit. Het zal een route zijn 

die in het dorp begint en via de buitengebieden weer in 

de Hoofdstraat eindigt. We denken aan een uitgebreide 

routebeschrijving en willen deze begin mei beschikbaar 

hebben. Geïnteresseerden kunnen de route individueel 

fietsen, maar ook in groepsverband is dit mogelijk. Houd 

de website in de gaten. 

 

PRESENTATIE KAAPSTANDER OP NATIONALE 

MOLENDAG  

In deze nieuwsbrief hebben we vaker iets geschreven 

over het project van de kaapstander. We zijn inmiddels 

zover met de voorbereidingen dat we het aandurven om 

een demonstratie te geven tijdens de Nationale Molendag 

op zaterdag 11 mei. Dit willen we doen vlakbij de 

Groeneveldse molen. De kaapstander werd in het 

verleden vooral gebruikt om zware voorwerpen op grote 

hoogte te hijsen en bij de molens ging het met name om 

het vervangen van de roedes of de wiekenas. Onze 

timmerman had de Groeneveldse molen voor de Tweede 

Wereldoorlog nog in onderhoud en daarom is het toch 

wel bijzonder dat we nu in zijn voetsporen treden door 

met de kaapstander op dezelfde locatie aan het werk te 

gaan.  

Onze vrijwilligers hebben een origineel exemplaar 

nagebouwd aan de hand van oude tekeningen en 

prenten. Het touwwerk, de katrollen, blokken en schijven 

waren allemaal nog aanwezig in de Timmerwerf.  
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Tijdens de demonstratie zullen we laten zien hoe de 

molenmaker/timmerman het voor elkaar kreeg om met 

pure mankracht zware voorwerpen te hijsen. 

U zult er ongetwijfeld in de media meer over lezen en we 

kijken uit naar een geslaagde demonstratie. 

 

SINTERKLAAS IN DE TIMMERWERF 

We weten allemaal hoe druk Sinterklaas het heeft als hij 

eenmaal in ons land is aangekomen. Des te opmerkelijker 

was het dat hij tijd had vrijgemaakt om twee keer in De 

Timmerwerf te komen, een primeur! Op de zaterdagen 24 

november en 1 december was de Sint ’s middags met zijn 

pieten in het museum te vinden. Sint zat op zijn eigen 

stoel in de huiskamer, maar gezien zijn leeftijd was het 

niet verwonderlijk dat hij soms even moest uitrusten in 

een van de bedsteden.  

Heel veel kinderen zijn met hun ouders in de huiskamer 

geweest om de Sint hun prachtige kleurplaten aan te 

bieden. En natuurlijk ook om een handje strooigoed aan te 

pakken! De pieten wisten het publiek goed te vermaken 

en de muziekpiet zorgde voor verhoging van de 

feestvreugde. 

n 

Een van Sints trouwe paardjes stond op het voorplein, 

waar het goed verzorgd werd door een paar pietjes. De 

tweede zaterdag mochten alle kinderen die het 

aandurfden zelfs een ritje op het paard van de Sint 

maken! Hopelijk is dit bezoek de Sint zo goed bevallen, 

dat hij volgend jaar weer met zijn pieten in het museum 

komt. 

WINTER WONDERLAND 

Zo’n 375 bezoekers werden op 14 december 

aangetrokken door de gezelligheid die De Timmerwerf op 

zo’n winterdag uitstraalt. Op het voorplein stonden de 

mannen van Houtdraaigroep De Lier te draaien dat het 

 

een lieve lust was. Op hun draaibanken toverden zij 

onder de ogen van de bezoekers de leukste 

kerstboompjes, sneeuwpoppen en kerstmannetjes 

tevoorschijn, die voor een schappelijk prijsje te koop 

waren. 

De vuurkorf zorgde buiten voor de nodige warmte en 

binnen in de werkplaats verkochten de vrijwilligers van 

Unicef hun mooie producten. Ook de handgemaakte 

vogelhuisjes, kaarsen en uilen gingen regelmatig in de 

tas mee naar huis. Het knusse woonhuis blijft nog 

steeds tot de verbeelding spreken en de expositie over 

de wateroverlast met de aansprekende films werd met 

belangstelling bekeken.  

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Op zaterdag 29 juni houden we ons jaarlijkse uitstapje 

met alle vrijwilligers, dus noteert u dat alvast in uw 

agenda. Nadere gegevens over de organisatie volgen 

te zijner tijd. 

Op 13 december is een van onze trouwe suppoosten, 

Henk van der Schee, overleden. We zijn dankbaar voor 

wat Henk voor ons museum heeft betekend en wensen 

zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit 

verlies. 

Verder worden enkele vrijwilligers geconfronteerd met 

gezondheidsproblemen en wij wensen hen sterkte. 

We delen lief en leed met elkaar en zo feliciteren wij 

twee echtparen: Marjanne en Leen Voskamp met hun 

40-jarig huwelijk en Theo en Elly Saarloos met hun 50-

jarig huwelijk. We wensen hen nog een goede tijd in 

gezondheid met elkaar.  
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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 
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Tineke van der Wel komt vanaf begin april het team 

van de suppoosten versterken en wij wensen haar 

een mooie tijd in ons museum toe. 

In januari hebben we op vrijdagochtend afscheid 

genomen van Piet Zwinkels, die al heel veel jaren 

deel uitmaakt van het klusteam op vrijdagochtend. 

We hebben met de hele club feestelijk koffie 

gedronken en Jan den Hoed bedankte Piet in een 

speech voor zijn onvoorwaardelijke inzet voor De 

Timmerwerf. Piet richt zich inmiddels op het 

bezoeken van oudere mensen, waar hij en zij veel 

plezier aan beleven.  

NIEUWS UIT DE WERKPLAATS 

Wij zijn de trotse bezitter van een prachtige houten 

werkbank uit de negentiende eeuw. De laatste tijd 

merken we dat de bovenplank van deze historische 

en doorleefde werkbank slijtage vertoont, waardoor 

er bij het klussen en timmeren met kinderen niet 

altijd een vlakke ondergrond is. 

Cees Ridder kwam met het idee om een aantal 

losse afdekplanken te maken die tijdens activiteiten 

op de werkbank gelegd worden. Zo beschermen we 

de werkbank en kunnen de kinderen makkelijker 

timmeren.  

WIJ ONTVINGEN … 

… van dhr. Simon Mooijman een schilderij uit de 

nalatenschap van zijn vader 

… van dhr. Henk Dankier een kinderbrilletje 

… van dhr. Leo van Oosten een leerboek  over 

houtconstructies 

… van de fam. Van Kan dertien pentekeningen van 

De Lier 

… van mevr. Dekker een houten wasknijper 

… van dhr. J. Vries gereedschappen 

… van mevr. Toos van Rooyen-Haring een 

ladderophaalmachine 
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