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AGENDA 
 

 

Zaterdag 4 maart 

Opening expositie ‘Speel-goed. Bouwen door de tijd 

heen’ 

Houtdraaigroep De Lier 

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur 

Zaterdag 18 maart  

Bouwstenen activiteit 

Zaterdag 1 april 

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur 

Zaterdag 8 april  

Bouwstenen activiteit 

Zaterdag 22 april 

Museumweekend 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 29 april 

Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats 

Zaterdag 6 mei 

Bouwstenen activiteit 

Historische werkgroep Oud De Lier 10.00-12.00 uur 

Dinsdag 9 mei 

Avond voor ‘Vrienden van De Timmerwerf’ 

Zaterdag 3 juni 

Bouwstenen activiteit 

 

VAN DE VOORZITTER  

In de laatste nieuwsbrief gaf ik aan de volgende keer 

meer te vertellen over het bouwen van de Kaapstander, 

maar dat wil ik graag doorschuiven, want we hebben een 

turbulente periode achter de rug.  

Velen van jullie zullen weten dat zowel Jan den Hoed als 

Piet Zuidgeest overvallen zijn door problemen met hun 

gezondheid. Waarbij Piet in het begin niet bijgestaan kon 

worden door Ria, omdat zij ook geveld was door een 

hernia. Gelukkig is Ria ook weer herstellende. 

In het begin van het proces waren we voor beide mannen 

erg bezorgd en benieuwd of het slechte nieuws zou 

kantelen. In die periode werden we door beide families 

goed op de hoogte gehouden. Mieke deed dat regelmatig 

door even op de vrijdagochtend binnen te vallen, iets 

waar we haar heel erg dankbaar voor waren. Daardoor 

konden we vele mensen op de hoogte houden, want daar 

was veel behoefte aan onder de vrijwilligers en trouwe 

Timmerwerfbezoekers.  

Ik heb die periode als geen ander gevoeld hoe sterk de 

onderlinge band is. Een voorbeeld daarvan was het 

klusteam op de vrijdagochtend, zij waren steeds erg 

benieuwd naar de ontwikkelingen. Die waren in het begin 

bij Jan en Piet vooral niet goed, maar gelukkig kunnen we 

nu zeggen dat beide mannen vol in de herstelfase zitten. 

Natuurlijk heeft dat nog tijd nodig, maar ze mogen weer 

vooruitkijken.  

Mooi moment was toen Piet samen met Ria even langs 

kwam tijdens een vergadering en dit was meteen wel het 

hoogtepunt van de vergadering. Inmiddels heeft Piet 

alweer wat activiteiten voor de Timmerwerf opgepakt. 

Bij Jan zag het ernaar uit dat de herstelperiode lang zou 

duren, maar nadat hij voor de tweede keer in het 

ziekenhuis was geweest voor nog een kuur en hij daarna 

weer naar het revalidatiecentrum mocht, verliep het 

herstel sneller dan verwacht. Zo snel dat Jan en Mieke 

het klusteam op zekere vrijdag verrastten met een 

bezoek. Normaal gesproken worden er meerdere 

onderwerpen tegelijk besproken door de wijze mannen, 

maar nu werd er met veel respect naar Jans verhaal 

geluisterd. Prachtig om te zien hoe goed het hen deed 

Jan weer te zien. 

We hebben Jan en Piet er in deze nieuwsbrief uitgelicht, 

maar op dit moment zijn er ook enkele vrijwilligers of 

partners van vrijwilligers ziek en we wensen hun ook 

beterschap toe. 

Twee mensen ziek in het bestuur. Vaak werd er aan ons 

gevraagd of we het aankonden en daar bleef het niet bij, 

een aantal oud-bestuursleden bood ook hulp aan en die 

hulp hebben we met beide handen aangepakt.  Mooi om 

te weten dat veel mensen de Timmerwerf een warm hart 

toedragen. Wij gaan er weer voor, met de wetenschap 

dat er twee sterke mannen aan hun herstel werken in de 

hoop dat ze weer mee kunnen draaien. Op naar een 

mooi museumseizoen 2017. 
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EXPOSITIE SPEEL-GOED  

BOUWEN DOOR DE TIJD HEEN  

Op 4 maart start de nieuwe expositie over LEGO en haar 

geschiedenis. Dit jaar bestaat LEGO 60 jaar in Nederland 

en er zijn in die tijd niet alleen heel veel blokjes 

gefabriceerd, maar er zijn ook duizenden kinderen die 

hiermee intensief aan het bouwen zijn gegaan. 

 

In de jaren dertig bedacht timmerman Ole Kirk, min of 

meer gedwongen door de crisis, dat hij van afvalhout uit 

zijn timmerfabriek ook kinderspeelgoed kon maken. Dat 

waren kinderstrijkplanken, houten trekspeelgoed, 

spaarpotten, enz. Pas in 1947 werden de eerste plastic 

steentjes gefabriceerd. 

 

In deze tentoonstelling kunt u diverse voorbeelden zien 

van wat LEGO door de tijd heen op de markt heeft 

gebracht. Laat u verrassen door de diversiteit aan 

uitgaven. Natuurlijk kunnen we in ons museum geen 

compleet overzicht tonen. U ziet straks een deel van 

hetgeen is uitgebracht door LEGO. 

Op een aantal zaterdagen is er gelegenheid voor de 

kinderen om in De Timmerwerf met de blokken te komen 

bouwen. We willen boven ook een gezamenlijk bouwwerk 

gaan maken, waarbij iedere bezoeker een aantal blokjes 

aan het geheel mag toevoegen. Wat ontstaat er zo? 

 

 

 

Verder hopen we op een enthousiaste bijdrage van 

mensen die een gebouw of object (uit De Lier) willen 

nabouwen van deze blokjes. We hebben er ruimte voor 

gereserveerd en we zullen deze bouwwerken ook graag 

tentoonstellen. Dus wat houdt u tegen om lekker aan de 

slag te gaan? 

Door middel van filmpjes en naslagwerk in de houten 

mappen krijgt u ook meer inzicht in de geschiedenis. 

Over een paar weken kunt u het allemaal komen 

bekijken!  

Op de zaterdagen 18 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni zijn er 

extra activiteiten gepland, dus houdt u de website in de 

gaten. 

 

Verzamelaars opgelet: tijdens deze tentoonstelling kunt u 

ook een speciaal LEGO blokje kopen met de naam van 

De Timmerwerf erop. 

 

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP 

 

Deze vijftigste jubileumexpositie is een succes te 

noemen. Veel bedrijven en mensen uit de bouwwereld 

waren betrokken bij de voorbereiding van de expositie. 

Het resultaat was een mooie presentatie op de grote 

zolder en in de eikenloods en veel van de Lierse 

geschiedenis is bij deze bewaard gebleven in de 

prachtige boeken met foto’s en verhalen over Lierse 

ambachtelijke bdrijven.  

 

Heel wat ambachtslieden hebben op de zaterdagen hun 

vak gedemonstreerd en verteld hoe het ambacht vroeger 

werd uitgeoefend. Deze activiteiten voegden echt iets toe 

aan de expositie; ze trokken veel bezoekers die zeer 

geïnteresseerd waren. We kunnen terugkijken op weer 

een mooie expositie, die door Jan den Hoed gedegen 

was voorbereid en samengesteld. 
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NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

We zijn blij met de komst van een nieuwe vrijwilliger, 

namelijk Corrie Stolk. Corrie heeft op een enthousiaste 

manier op zich genomen om groepen kinderen in het 

museum rond te leiden. Het is haar op het lijf geschreven, 

dus een mooie aanwinst voor het museum. 

 

Onze suppoost Nel Valstar is in het ziekenhuis 

opgenomen met hartproblemen en is daardoor voorlopig 

niet beschikbaar. We wensen haar het allerbeste en een 

voorspoedig herstel. 

 

Vrijwilligersuitje zaterdag 10 juni 

Naar een goede traditie hebben we ook dit jaar een 

uitstapje met al onze vrijwilligers en wel op zaterdag 10 

juni. Noteert u deze datum in de agenda en tegen die tijd 

ontvangt u de uitnodiging met het programma. 

 

GOPRO CAMERA 

Het museum heeft een mooie schenking gekregen van 

Herman Marsman uit De Lier. Hij draagt De Timmerwerf 

een warm hart toe en heeft gezorgd dat het museum nu 

beschikt over een GoPro camera, die je op het hoofd kunt 

bevestigen. Met deze camera kunnen activiteiten in de 

werkplaats worden gefilmd, zoals bijvoorbeeld het 

vervaardigen van de kaapstander. De filmbeelden zullen 

ingezet worden bij presentaties om de werking van 

voorwerpen uit onze collectie toe te lichten. Met dank aan 

Marsman Maatwerk. 

 

AVOND VOOR ‘VRIENDEN VAN DE TIMMERWERF’ 

Zoals u van ons gewend bent, gaan we ook in 2017 twee 

speciale avonden organiseren voor de Club van 100, 

sponsoren en donateurs. Noteert u alvast dinsdag 9 mei 

in de agenda en tezijnertijd ontvangt u een uitnodiging 

met programma. 

Om de communicatie met u als ‘Vriend van De 

Timmerwerf’ te onderhouden, beschikken wij graag over 

uw e-mailadres. Dat kunt u sturen naar het secretariaat  

info@detimmerwerf.nl.  

 

PAASHAZEN TE KOOP 

Naast allerlei houten producten zoals vogelhuisjes, uilen 

en pakketjes voor de kinderfeestjes produceren de 

mannen van het klusteam op vrijdag  ook leuke 

 

seizoensgebonden kunstwerkjes. In de kerstperiode 

vervaardigen zij kerstkaboutertjes, in de aanloop naar 

Pasen houten kuikentjes en nu ook heuse paashazen. 

Alles eerlijk handwerk en te koop van groot ( € 7,50) 

naar klein (€ 5,-). 

 

 

WINTER WONDERLAND 

Dit jaar duurde het festijn twee dagen en dat was een 

experiment. In ons museum is het erg druk geweest: er 

zijn die dagen 342 bezoekers geweest. De sfeer was 

heel goed en de houtdraaiers hebben daar veel aan 

bijgedragen. Zij stonden buiten op het voorplein 

kerstboompjes en sneeuwpoppen te draaien, die gretig 

aftrek vonden. De vuurkorf zorgde voor warmte en licht 

en in de kraam demonstreerden twee mannen een oud 

ambacht. Siem van den Berg vertelde over het 

restauratiewerk aan oude spanten en 

meubelrestaurateur Luc Zwinkels toonde allerlei 

voorbeelden van zijn vakmanschap. 

 

 

 

In de werkplaats werden veel handgemaakte 
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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: 
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Penningmeester: Piet Zuidgeest - tel. 0174-514686 

Ellie Elshof - tel. 0174-516793 
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Secretariaat: 
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kerstproducten verkocht die de vrijwilligers hadden 

vervaardigd en de verkoop van de producten van 

Unicef was weer een jaarlijkse traditie. 

 

BIJZONDERE SCHENKING  DHR. JONKER 

Op zaterdag 11 februari kwam een dochter van dhr. 

Bram Jonker een boekwerk uit de nalatenschap van 

haar vader aan De Timmerwerf overhandigen. Dhr. 

Jonker is in Westerlee geboren, overleed vorig jaar 

in Maarn en heeft een bijzondere band met De Lier. 

Tijdens de oorlog was hij ondergedoken bij de 

familie Keizer aan de Burgerdijkseweg, waar er 

naast het eigen gezin nog meer onderduikers 

verbleven. De jonge Bram zat bij het gewapend 

verzet en zowel hij als de familie Keizer hebben een 

spannende tijd beleefd. Later heeft dhr. Jonker de 

verhalen over zijn wederwaardigheden en de foto’s 

uit die tijd gebundeld en aan museum De 

Timmerwerf beloofd. Met de overhandiging van het 

boek aan Jan den Hoed is de oude belofte ingelost. 

  

 

Dit is overigens niet de eerste schenking aan ons 

museum: in het verleden heeft dhr. Jonker tweemaal 

een bedrag geschonken aan Stichting De 

Timmerwerf. Zijn boek krijgt nu een plaats in het hart 

van De Lier, waar het hart van de schenker ook altijd 

lag. 

 

WIJ ONTVINGEN … 

…  een antiek nachthemd in bijbehorende hoes 

…  van dhr. Daan Kloppenburg uit De Lier diverse 

gereedschappen en een isolatorenverzameling 

…  van dhr. Nico Marchee uit Rijswijk een kist met 

gereedschap en enkele boeken 

…  van dhr. Henk van Geest uit De Lier een 

verzameling kwasten en paletmesje uit de 

nalatenschap van schilder Dikkenberg 

…  van dhr. Dingeman Zoon uit De Lier een 

strijkijzer, bestekbak, kruiken, koekblik en 

sigarettenblikje 

…  van mevr. Rina Romein-van Dorp het boek ‘Mijn 

oma en ik’ 

 

 

 


