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Nieuws van het bestuur
Marinus Gerrit Hendrik – René – van den Hoff
Geboren te Amsterdam 26 juli 1931, overleden
te Schagen 19 mei 2018. Begraven op 25 mei in
Schagen na de eucharistieviering in Den Helder.
René was Ridder in de Orde van Oranje – Nassau.
René heeft zijn roots in Maas en Waal, zowel zijn
vader, moeder als vrijwel al hun voorouders zijn
hier geboren.
Vele jaren heeft René uitgebreid genealogisch
onderzoek verricht naar beide families. Alles heeft
hij nauwkeurig gerangschikt opgeborgen in negen
ordners, waarin niet alleen de feitelijke gegevens
maar aangevuld met akten, foto’s en andere
documenten.

Enkel jaren geleden heeft
hij in zijn testament laten
vastleggen dat na zijn
overlijden zijn volledige
dossier aan de Historische
Vereniging Maas en Waal geschonken zou worden.
En zo geschiedde. In januari j.l. kwamen zijn
vrouw Rita, haar broer en schoonzus vanuit
Schagen naar Wijchen om dit interessante,
goed verzorgde dossier over te dragen. Het
heeft inmiddels een plaats gekregen in het
documentatiecentrum in Wijchen zodat het voor
iedereen is in te zien.
In een van de volgende tijdschriften wordt de
kwartierstaat van René opgenomen.

Onderstaande vraag is u al eerder gesteld, gezien het belang
hiervan vragen wij nogmaals uw aandacht hiervoor.

Rabobank Clubkas campagne
stem op Historische Vereniging Tweestromenland
Ook dit jaar kunnen leden van de Rabobank weer stemmen tijdens de Clubkas campagne. Zo wordt in het
Rijk van Nijmegen een flink bedrag verdeeld onder clubs en verenigingen.
Tussen 14 en 29 mei mag elk lid van de Rabobank 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 per club.
Heb jij ook stemmen te verdelen, geef ons er dan vooral ook twee!
Heb je daarna nog stemmen over? Denk dan eens aan deze deelnemers: Kunstkring Wijchen , Museum
Kasteel Wijchen, en Seniorenvereniging Wijchen.

Nieuwe werkgroepen
Twee nieuwe werkgroepen hebben zich aangesloten bij onze Vereniging.
De werkgroep Kleigoed Maas en Waal, de bijna vergeten Grofkeramische Industrie in Maas en
Waal.
De groep Wijchens Industrieel erfgoed.
In 1 van onze volgende nieuwsbrieven zullen zij zich presenteren.

Nieuwe uitgave van de reeks Tweestromenland Historische
Vereniging - Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden. Deel 6.

Kloosterorden en congregaties in het land
tussen Maas en Waal
Dit boekje beschrijft de komst van vele roomskatholieke orden en congregaties van zusters,
paters en broeders na het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie 1850.
Ze kwamen om het onderwijs in het gebied te
verzorgen; als ook de zieken en de ouderenzorg.
In dit boekje zijn een aantal van de orden en

congregaties opgenomen.
Ook wordt de geschiedenis van de kloostergebouwen beschreven.
Het boekje kost 3,50 euro en is verkrijgbaar
in ons documentatiecentrum.
ISBN/EAN: 978-90-821294-6-5

Een nieuwe rubriek in onze digitale Nieuwsbrief: Weetjes
Tot nu toe geef ik u nieuws door vanuit onze
Vereniging.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u als lid,
nieuws of zaken die u denkt dat andere leden

interessant kunnen vinden, door wilt geven.
U kunt mij dit dan melden via;
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com

Henk de Kleijn één van onze leden geeft onderstaande aan u door;
Veel Openbare Rechterlijke Akten zijn
tegenwoordig in te zien op het Gelders archief.
Een enorm hulpmiddel in onze historische
zoektochten.
Alle akten van het Rijk van Nijmegen zijn
inmiddels digitaal in te zien op de website.
Akte van andere plaatsen in onze omgeving zijn
of beschikbaar of kunnen worden aangevraagd
middels een nieuwe dienst “scanning on demand
“ . (zie het meest rechtse ikoontje)

De gescande boeken zijn
te herkennen aan de

Gebruik om gericht te zoeken op het Gelders
Archief een van onderstaande zoekopdrachten:
0130 ORA Batenburg
0166 ORA Horssen
0172 ORA Leur
0182 ORA Land van Maas en Waal
0190 ORA Rijk van Nijmegen
Na het klikken op “inventaris” worden de
verschillende bestanden zichtbaar waarin gezocht
kan worden naar de gewenste informatie.
De meeste boeken beginnen met een alfabetisch
naamregister ( op de voornaam) met daarachter
het betreffende folionummer.
In een enkel boek staat het register achteraan.
Mocht een boek niet in gescand zijn, maak dan (
kosteloos) gebruik van scanning on demand.

Nieuws van museum Tweestromenland
Het museum is momenteel weer volop actief.
Binnenkort worden er 2 tenstoonstellingen geopend:
Tentoonstelling Bevrijding zonder vrede

Tentoonstelling onderwijs
In juni starten wij met een tentoonstelling over
het onderwijs in het rivierengebied. Dit naar
aanleiding van het feit dat de basisschool
de Leeuwenkuil en basisschool de Wijzer in
Beneden-Leeuwen samen een nieuw gebouw
betrekken onder de naam IKC. De tentoonstelling
wordt geopend op 21 juni.

Plastiek Jack Maris
Het museum heeft wederom een werk van
Jac Maris weten te verwerven. Het betreft een
plastiek dat Jac Maris in 1979 heeft gemaakt bij
de bouw van de Rooms-Katholieke basisschool de
Leeuwenkuil, vermoedelijk in het kader van de
één-procentsregeling. Bij de bouw van openbare
gebouwen werd vanaf 1951 één procent van de
bouwsom gebruikt voor het laten maken van een
kunstwerk dat vervolgens aan het gebouw, binnen
of buiten, werd bevestigd. Maris heeft voor deze

Zoals u inmiddels overal hebt kunnen lezen
herdenken wij komend najaar dat het 75 jaar
geleden is dat dit deel van Nederland werd
bevrijd. Hoewel van een echte bevrijding kon
je niet spreken. De granaten vlogen nog een
winter lang over en weer. Over die periode
september 1944 tot 5 mei 1945 gaan we samen
met de seniorenclub 50+ en het 4 mei comité
een tentoonstelling organiseren in het museum
en langs de dijk van Wamel tot aan de Tesstraat.
In de nacht van 6 oktober (wanneer het 75 jaar
is geleden dat de Duitsers 42 huizen afbrandden)
gaan we met een fakkeloptocht over de dijk dit
feit herdenken. Voor deze tentoonstelling hebben
we de 99-jarige stoottroeper van het eerste uur
Jan Willems geïnterviewd. Op dit moment zijn we
druk op zoek naar sponsors voor dit evenement.

school een plastiek gemaakt van geglazuurd
terra-cotta waarop water, vogels en drie leeuwen
zijn te zien. De leeuwen verwijzen vermoedelijk
naar de naam van de school; de Leeuwenkuil.
In april 2019 gaat de Leeuwenkuil samen met de
openbare school de Wijzer samen in een nieuw
gebouw en vormen zo het IKC (Integraal kind
centrum). Direct daarna wordt de Leeuwenkuil
afgebroken. De directie van de Leeuwenkuil was
zo vriendelijk om het plastiek aan het museum
te schenken.

Algemeen nieuws:
Aankondiging!
Open poort wandeling Dassen Compensatie gebied Heumen Noord, 26 mei 2019 11.00 uur.
Het ‘dassencompensatie’- gebied ten Noorden
van het dorp Heumen, aan het fietspad in het
verlengde van de Oudeboterdijk te Heumen,
maakt een mooie ontwikkeling door. Steeds meer
verschillende planten en dieren leven in het
gebiedje!
Normaal is het terrein niet toegankelijk voor
wandelingen en dergelijke. Na het succes van de
vorig jaar voor het eerst gehouden “open poort
wandeling”, vraagt dit om een vervolg! Onder
leiding van Jef Gielen (beheerder) zal een circa
uur durende wandeling gemaakt worden over
het terrein, met daarbij uitleg over het beheer en
ruimte voor vragen over het wel en wee van het
terrein.

De wandeling begint om 11.00 uur en zal NIET
toegankelijk zijn voor honden, stevige schoenen is
wel raadzaam, de koeien, 2 pinken van circa
1,5 jaar, hebben tot 10 mei gegraasd in het terrein,
….. er ligt dus koeien poep …..
Om 11.00 uur bent u dus welkom bij de (open)
poort aan het fietspad in het verlengde van de
Oude Boterdijk in de richting van de ventweg
J.J.Ludenlaan te Heumen!
Jef Gielen Landschapsbeheer, De Hosterd 38,
6582 CB Heumen, Nederland
0031-24-3450676
0031-6-41699711
www.heggen.nl

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