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Knipseldienst april 2019
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Van het bestuur
Onze vereniging doet mee aan de Clubkas
Campagne van Rabobank Rijk van Nijmegen.
Er hebben zich in totaal 300 clubs aangemeld!
Dus wij moeten goed ons best doen om zoveel
mogelijk leden van Rabobank Rijk van Nijmegen
op ons te laten stemmen.
Wie kunnen er stemmen?
Van dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29
mei 2019 kunnen ruim 25.000 leden van deze
Rabobank stemmen. Zij ontvangen op 14 mei een
stemkaart met een unieke code op de deurmat.
Hiermee kan men via een online stemmodule een
stem uitbrengen op de club die men een warm
hart toe draagt. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen
stemmen, waarvan er maximaal twee stemmen op
dezelfde club mogen worden uitgebracht.
Alleen klanten van deze bank die op 1 april 2019
lid zijn kunnen stemmen en ontvangen hiervoor
de persoonlijke stemcode.
Om onze deelname succesvol te maken hebben we
dus zoveel mogelijk stemmen nodig. Het bestuur
hoopt dat iedereen die kan stemmen van onze
vereniging dit ook gaat doen en ook dat zij dit
onder de aandacht brengen bij familie, vrienden en
kennissen.
Mochten we winnen dan willen we dit geld
besteden aan het verder uitwerken van ons
database systeem.

Algemene ledenvergadering 2019
- 23 maart j.l.
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We hebben het
voornemen om vaker
lezingen te houden,
mocht u hiervoor
een wens hebben
betreffende inhoud
van een lezing, dan
horen wij dit graag.

U kunt deze sturen naar Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com

Nieuws van museum Tweestromenland
In het laatste tijdschrift III-2019 hebt u kunnen
lezen dat het streekmuseum Tweestromenland eind
januari werd gesloten. Gelukkig was dat maar van
tijdelijke aard. Nadat het duidelijk was geworden
dat we voor de continuïteit van ons museum niet
bij de gemeente moesten zijn heeft het bestuur
besloten om verder te kijken. Het museum is weer
geopend op zaterdagmiddag en zondagmiddag
en vanaf 1 mei ook op de woensdagmiddag en de
vrijdagmiddag.
Het bestuur besloot om zich te richten op de
bevolking en op de bedrijven in het Land van Maas
en Waal. In de laatste week van april gaan we
een grote actie houden onder de bevolking van de
gemeente West Maas en Waal. Als die slaagt gaan
we door in de gemeenten Druten en Beuningen. We
proberen zoveel mogelijk inwoners vriend te maken
van het museum. We zijn nog niet begonnen maar
al 126 mensen hebben zich aangemeld als vriend
van het museum. Daarnaast houden we een actie
onder de bedrijven in het land van Maas en Waal.
Zij worden gevraagd om lid te worden van onze
zakenclub.
Tevens zijn we bezig met de voorbereiding van

twee tentoonstellingen. Op 21 juni wordt in het
museum de tentoonstelling Onderwijs in het land
van Maas en Waal geopend. Dit ter gelegenheid
van het samengaan van de basisscholen de
Leeuwenkuil en de Wijzer in Beneden-Leeuwen.
Op 6 oktober openen we de tentoonstelling
Bevrijding zonder vrijheid over de laatste
oorlogswinter van de Tweede Wereldoorlog die
uiteindelijk op 5 mei uitmondde in de bevrijding
van geheel Nederland. Het gaat daarbij met name
hoe de bevolking langs de Waal heeft geleden
onder de wederzijdse beschietingen van de Duitsers
en de Geallieerden.
Daarnaast zijn we bezig met de herinrichting van
de eerste verdieping van ons museum. In tien jaar
tijd is er weinig vernieuwd. Daardoor moet er nu
een grote slag worden geslagen om het museum
weer bij de tijd te brengen.
Voor al deze zaken is veel geld nodig. Dus mocht u
vriend willen worden; u bent van harte welkom.
Jaap van der Veen
Vice-voorzitter van het streekmuseum
Tweestromenland

Bewaorsmiense voorstelling Leste Snert
De voorstellingen van de Bewaorsmiense ‘De Leste Snert’ waren een groot succes. Het publiek was zeer
enthousiast en ontroerd. Aan het eind van de laatste voorstelling werd iedereen bedankt waaronder ook
Wies Berris onze voorzitter, die voor de proffesionele aankleding van de spelers heeft gezorgd.
Door deze voorstellingen wordt de geschiedenis van Maas en Waal actueel gehouden. We zijn dan ook
zeer benieuwd wat er over 2 jaar weer naar voren wordt gebracht.

Algemeen nieuws:

OPROEP: STEUN MUSEUM TWEESTROMENLAND
Voor nadere informatie en inschrijvingsformulier zie bijlage 2.

Tentoonstelling Emilia van Oranje Nassau
In museum Wijchen is tot en met 1 september de tentoonstelling, Emilia van Oranje Nassau, derde
dochter van Willem van Oranje, te zien. Zij bewoonde met haar echtgenoot 450 jaar geleden het kasteel
van Wijchen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een bijzondere vrouw in een roerige tijd.

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