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DE BEWAORSMIENSE Grupke Taol
Op bijgaande foto zien we de vurpagina van het
weekblad de Maos en Waoler van woensdag 20
februari 2019 geheel in het Maos en Waols.
Een initiatief van dit weekblad EN grupke Taol van
de Bewaorsmiense.
De bedoeling van deze gebeurtenis was om meer
aandacht te vragen voor de streektaal.
De oproep bestond er uit dat de mensen op
donderdag 21
fibrwari dialect
zouden praten,
Vanzelfsprekend
hebben de vraag
uitgebreid naar het
hele jaar.
Dit alles in het
kader van de week
van de moedertaal
van de Unesco.
Een prachtige
opsteker voor de
groep Taol om hun
werk weer in de schijnwerper te krijgen.
Wezen toch wel lekker bezig bijvurbild mi de
KNAW, Koninklijke Akademie van Wetenschappen
Onlangs is er contact tot stand gekomen tussen di
instituut in Amsterdam, (bekend van het Bureau
van J.J.Voskuil) en de Bewaorsmiense grupke
taol om de Maos en Waolse streektaol ok in de
dialectenbank van dit instituut te plaatsen. Een

tijdrovende maar nuttige
taak waar we nog wel
een tijd mee bezig zullen
zijn.
Gaen wille we miense oproepen om hun
verhaoljes en opgenomen gesprekken aon ons dur
te sture, Wij kunnen ze dan op de website van de
Historische Vereniging
Tweestromenland
platse. Verder hebben
we in verschillende
maote T-hemkes
te koop met de
tekst:”Bewaorsmiense
proate Maos en
Waols.” Een leuk
geschenk vur allen.
Ansichtkartjes mi
Maos en Maolse
spreuke d’r op zen d’r
ok nog.
Een mooi gedichtje van Johan van Os, groot
schrijver van Maas en Waols geschiedenis en
dialect, tot slot.
NOOIT ZA’K ERGENS ANDES KUNNE AORE
AES TUSSE AOFFERE EN HEREWAORE
IK BLEF WIS MENNE LESTE ZUCHT
IN PUFLIK OP DE HUCHT

Van het bestuur
Overleden
6 februari 2019 is op 93 leeftijd Lex Kamerman overleden. Dhr. Kamerman is jaren actief geweest voor
zowel het museum Tweestromenland als de Vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Aleid veel sterkte met dit verlies.

Rabobank clubkas campagne
Onze vereniging doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Het bestedingsdoel is het optimaliseren van de toegang tot onze database.
Het bestuur vraagt iedereen die kan stemmen dit op onze vereniging te doen.

Lezing over de Dericks en Geldens pannen- en steenfabriek,
grof keramische industrie van Maas en Waal.
De Historische Vereniging
Tweestromenland geeft
zaterdag 23 maart een
lezing over deze bijzondere
pannen- en steenfabriek
die in Druten heeft gestaan
van 1878 tot 1978.De
lezing wordt gehouden bij
“de tafel van Juultje”,
Kattenburg 51 en start om
15.00.
De lezing wordt gegeven
door Leo Adams, die zich
heeft verdiept in Dericks
en Geldens nadat hij ging
wonen in een arbeiderswoning van deze fabriek.
Naast pannen en stenen maakte Dericks en Geldens
ook vele interessante grof keramische objecten,
zoals het kopje op bijgaande foto in de buitenmuur

van een van de fraaie
panden in de Kattenstraat
te Druten.
De lezing is een onderdeel
van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de
Historische Vereniging
Tweestromenland. Ook
niet-leden zijn bij de lezing
zeer welkom.
Entree 5 euro. Dit bedrag
krijgt men terug als
men lid wordt van de
Vereniging.
Na afloop van de lezing, rond 16.00 uur, is er
de gelegenheid een deel van de collectie
te aanschouwen en vragen te stellen.

Herberg De Gouden Leeuw.
Donderdag 21 maart wordt ons nieuwste tijdschrift
Tweestromenland nr. 179 officieel aangeboden aan dhr. Willy
Lamers, eigenaar van De Gouden Leeuw te Druten. In het
tijdschrift is een artikel geschreven over de geschiedenis van
herberg De Gouden Leeuw door dhr. Heimerick Tromp.
Voor dit artikel is betaald en dhr. Tromp ontvangt hiervoor
100 exemplaren.
Het is een bijeenkomst voor genodigden.

Museum Tweestromenland.
Zoals u wellicht in de kranten gelezen hebt doet het museum een
poging tot een doorstart.
Het uitgedunde museumbestuur gaat op zoek naar donateurs en
“vrienden”om alsnog verder te kunnen.
Er komt een actie om “vrienden” te werven in heel Maas en Waal.
Men wordt gevraagd minimaal 15,- euro per jaar in te leggen.
Vanaf 9 maart is het museum weer open op zaterdag en zondag open. Het bestuur hoopt dat veel van
onze leden het museum op deze manier wil gaan ondersteunen. Die 150 jaar cultuurhistorie mag niet
verdwijnen.
Aanmelden kan via : info @museumtweestromenland.nl.

Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden

Kloosterorden en congregaties in het Land tussen
Maas en Waal na 1850
De invloed van de kloosters is na 1850 in het
Land tussen Maas en Waal groot geweest. Zij
namen de zorg voor zieken, ouderen en onderwijs
op zich. Het was nodig omdat Nederland de
teruggang die in de achttiende eeuw begonnen
was moeilijk te boven kwam. Er was veel armoede
en werkeloosheid. Het Erfgoed- studiehuis wil
hier aandacht aan besteden door middel van een
expositie, een bustocht en een katern.

Opening expositie:
Kasteel Hernen

zaterdag 20 april om 14.00

Bustocht

zaterdag 11 mei, vertrek
13.00 van Station Wijchen
Kosten 25 euro
(koffie/thee etc en een katern
inbegrepen)

Eerst aanmelden: wakattenberg@outlook.com of 024 6414837
Betalen: NL62 RABO 0112701493 t.n.v. Historische Vereniging Tweestromenland

Algemeen nieuws:
Toneelvereniging Plankenkoorts
Geeft een bijzondere Jubileumvoorstelling over het
dorpse verzet in Maas en Waal tijdens de WOII.
Deze unieke voorstelling is gebaseerd op het
levensverhaal van een Winssense verzetsstrijder
Jan Litjens. Zijn familie heeft dit verhaal
exclusief beschikbaar gesteld voor de 35-jarige
jubileumvoorstelling van Toneelvereniging
Plankenkoorts.
Het is een verhaal over geheime sabotageacties
en onderduikers. Maar het is ook een verhaal
over angst en moed en het maken van moeilijke
keuzes. De voorstelling omvat de periode vanaf
1940 tot aan de bevrijding en speelt zich af in
Winssen.

Maar dit verhaal gaat niet alleen over het verzet
in Winssen. Deze verzetsstrijder opereerde in
een regionale verzetsstructuur in Maas en Waal.
De problemen waar hij mee worstelde, waren
problemen die in alle dorpen speelden, dus ook in
uw dorp.
De voorstellingen vinden plaats in
Ontmoetingscentrum De Paulus te Winssen op de
volgende data:
Zaterdagavond 6 april
Zondagmiddag en avond 7 april
Donderdagavond 11 april
Vrijdagavond 12 april
Zaterdagmiddag en avond 13 april
Kosten: 12,50 pp

Uit de schaduw van Appeltern
Data om alvast te noteren

Muziektheater over het roerige leven van baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol.
Voorstellingen in een openluchtvoorstelling bij het kasteel in Appeltern op 6 - 7 - 13 - 14 september 2019.
Meer info: www.musicalmaasenwaal.nl - tel. 06-81284381

Welke werkgroep meldt zich aan voor de nieuwsbrief van april?
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag melden bij
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com.

Cobie Gommers - PR medewerkster Historische Vereniging Tweestromenland
Post- en bezoekadres: Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen; tel. 024-6413012;
www.tweestromenland.com; email: tweestromenland@hetnet.nl

