TWEE STROMEN LAND
HISTORISCHE VERENIGING TWEESTROMENLAND

Nieuwsbrief 2 feb-2019

Beste Nieuwsbrieflezers,
U heeft deze nieuwsbrief ontvangen via een ander mailadres. Mijn privé adres cobiegommers@icloud.com
is vervangen door Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com.
Zo is het duidelijker vanuit welke organisatie de mail komt. Mijn vraag aan u is het oude mailadres uit
uw bestand te halen en het nieuwe te gebruiken.
De tweede werkgroep die zich in deze nieuwsbrief presenteert is:
De Werkgroep Maas en Waal Cultuur Express

Wat is en doet de Maas en Waal CultuurExpress
1. Doelstelling.
De leden van de Werkgroep
Maas en Waal CultuurExpress
willen fungeren als de
denktank en de oren en ogen
van het erfgoed in het Land
van Maas en Waal. De werkgroep doet suggesties
en draagt ideeën aan ter bescherming en het
behoud van het erfgoed in deze streek. Tenminste
vierkeer per jaar komt de werkgroep bijeen om de
stand van zaken en de actuele situatie met elkaar
te bespreken en zo nodig actie te ondernemen.
2. Activiteiten.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren
zijn door de werkgroep in het recente
verleden activiteiten georganiseerd waaraan
erfgoedinstellingen hun bijdragen hebben
geleverd. In 2013 en 2014 is het Project “Leven met
Water” van start gegaan. Maar ook en vooral uit
“De Projectenexpress”: een groot aantal regionale
evenementen met exposities, theater op het water,
muziek, natuurpicknicks, fototentoonstelling in de
buitenlucht, herfstwandelingen, streekproducten,
meerdaags muziekfestival, molenweekend,
muzikale toneelvoorstelling, vis-festiviteitendag
en vele andere activiteiten. In 2017 en 2018 werd
besloten tot het schrijven van een gezamenlijk
verhaal van deze regio omdat het verbindende
verhaal van deze regio ontbreekt. Het is nl.
te vinden in de ontstaansgeschiedenis en de
kenmerken van het landschap. Teveel worden
fragmentarische “eigen verhalen” verteld, die
daarmee geen sterk karakteristiek beeld van heel
Maas en Waal geven. Het grote verhaal van Maas
en Waal moet dus beter verteld worden.

3. Het Projectplan
“Het Grote Verhaal tussen
Maas en Waal “ bestaat uit een
digitale canon voor het gebied
tussen de rivieren de Maas
en de Waal. Dit verhaal geeft
de verwevenheid van landschap, macht/gezag
en economie op elkaar aan. Om de geschiedenis
van Maas en Waal te begrijpen en te herkennen
is dit belangrijk. Grenzen zijn niet bepalend,
slechts de onstuimige rivieren en de gevolgen
daarvan. Ook de opgang (prehistorie tot 1600),
de neergang (1600-1800) en weer de opgang
(van 1800 tot heden) en de ontwikkelingen naar
de toekomst komen in dit verhaal aan de orde.
In 2018 zijn een tweetal Meedenkbijeenkomsten
georganiseerd voor lokale auteurs die de vijftig
vensters voor deze canon gaan schrijven. In
2019 zullen schrijversavonden opgezet worden
waarin de auteurs worden geïnstrueerd over het
schrijven van de teksten. Ook zal een redactieraad
samengesteld worden en zal de samenwerking
met de website MijnGelderland.nl gestalte krijgen.
Naar verwachting zal: “Het grote verhaal tussen
Maas en Waal” nog in 2019 verschijnen.
De CultuurExpress verwacht dat deze digitale
canon van “Het Grote Verhaal tussen Maas en
Waal” voor iedereen - ondernemers, gemeenten,
onderwijsinstellingen, erfgoedinstellingen
en musea - heel interessant zal zijn en extra
mogelijkheden zal bieden om onze regio beter
te leren kennen. Dit zal de saamhorigheid
en bereidheid tot meer samenwerking zeker
bevorderen.
Arnold de Kock, voorzitter. Beneden-Leeuwen,
februari 2019.

De werkgroep Erfgoed Studiehuis:
De werkgroep Erfgoed studiehuis doet hierbij een vooraankondiging
van 2 activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden. Data om in uw
agenda te noteren!

20 april vindt in kasteel Hernen de opening plaats van de expositie
Kloosterorden en Congregaties in Land van Maas en Waal
na 1850.
Wim kattenberg zal die dag een korte lezing geven.

11 mei zal er een bustocht gehouden worden met als thema:
Voormalige kloosters in het Oostelijk Rivierengebied na 1850.
Het vertrek is gepland vanaf station Wijchen, tijdstip 13.00.
Nadere informatie over en inschrijving voor kunt u lezen in onze
volgende nieuwsbrief en in diverse regionale kranten.

Van het bestuur

De jaarvergadering van de Vereniging
Wordt gehouden 23 maart bij “De tafel van Juultje”
Kattenburg 51 te Druten.

Programma:
13.00
13.30-14.30
15.00

inloop
ledenvergadering
lezing door Leo Adams uit Druten met 2 secondanten, over Derricks
en Geldens ceramiek, pannen- en steenfabriek. 1878-1978
einde lezing
mogelijkheid deel van de collectie te aanschouwen, vragen te stellen
onder genot van een drankje.

16.00
Tot 17.00

Niet leden zijn ook welkom bij de lezing. Kosten 5,- euro.
Dit bedrag krijgt men terug als men lid wordt.
De leden ontvangen schriftelijk nog een uitnodiging met
programma.

Museum Tweestromenland
Zoals u denk ik wel weet is het museum momenteel
gesloten. Donderdag 14 februari heeft een delegatie van het
museumbestuur wederom een gesprek met de betreffende
wethouder van West Maas en Waal.
Zij hopen op een doorstart.
Het bestuur van de Historische Vereniging Tweestromenland is
en blijft in gesprek met het bestuur van het museum.
Het grootste deel van de collectie is in bruikleen gegeven aan
het museum door de Historische Vereniging Tweestromenland.
Na 14 januari wordt gezamenlijk gekeken hoe verder te gaan.

Algemeen nieuws:

De Tuut
Ook dit jaar verzorgt De Tuut weer een
winterprogramma.
De laatste van 3 lezingen vindt plaats zondag
24 februari. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Het onderwerp is Leven en werken van Joan Derk
van der Capellen.
De bijeenkomst bestaat uit een combinatie van
een presentatie van ongeveer
1 uur, een wandeling en een
nazit in het Stoomcafé.
De entree bedraagt 10,- euro.
Graag aanmelden via tel.
0487-541156 of info@de-tuut.nl

Museum
Kasteel Wijchen
Zondag 17 februari organiseert Museum Kasteel
Wijchen een lezingenmiddag bij de expositie
Strengels & Letters. Boeken maken in middeleeuws
Gelre.
Drie gastsprekers belichten ieder een thema
rondom middeleeuwse boeken.
Na afloop kunnen toehoorders
naar keuze deelnemen aan een
rondleiding door de expositie.
Voor meer informatie zie site
Museum Kasteel Wijchen.

Voor de nieuwsbrief van maart heb ik nog geen werkgroep die zich wil presenteren!

Wie meldt zich aan?
I.v.m. vakantie zal de volgende nieuwsbrief 19 maart verschijnen.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag melden bij
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com.
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