TWEE STROMEN LAND
HISTORISCHE VERENIGING TWEESTROMENLAND

Nieuwsbrief 7 - september 2019

Beste Nieuwsbrieflezers,
In deze nieuwsbrief:
Nieuws van het bestuur
Werkgroep Kleigoed
Open Monumentendag Druten
Reminder najaarsexcursie naar Alkmaar
Informatie over ons documentatiecentrum
Rubriek Weetjes
Algemeen nieuws o.a. 75 jaar Bevrijding zonder vrede

Van het bestuur
Verandering van
voorzitter

- De mutsen en poffers waren
gerestaureerd.
- Meisjesjurkje van parachutestof.
- 2 portretten van het echtpaar
van den Berg-Verbruggen uit
Dreumel, mevr. Van den Berg
draagt hierop de muts met poffer.

Wies Berris al bijna 25 jaar
voorzitter van onze vereniging
heeft aangegeven het stokje
te willen overdragen. Cobie
Gommers, algemeen bestuurslid
met het aandachtsveld PR, heeft
aangegeven deze functie te willen
vervullen. Tijdens de algemene
bestuursvergadering van 19
augustus j.l. is besloten dat Cobie
per 1 september het voorzitterschap
overneemt. Wies blijft in het
bestuur als algemeen bestuurslid
en coördinator van de werkgroep
Streekdracht en Mode. Cobie houdt
het aandachtveld PR naast het
voorzitterschap.
We willen Wies, tijdens een nog
te organiseren vrijwilligersdag,
bedanken voor haar grote inzet als
voorzitter de afgelopen jaren.
In het decembernummer van ons
tijdschrift zal ook aandacht besteed
worden aan deze bestuurwisseling.

Wij zijn blij met deze bijzondere
historische materialen. Heeft u
of kent u iemand die materiaal
heeft en niet weet waarmee naar
toe te gaan, dan houden wij ons
aanbevolen.
Op deze manier blijven
historische materialen behouden
voor de inwoners en andere
belangstellenden van het Land
van Maas en Waal.

Schenkingen
Onlangs mochten wij uit een legaat
van mevr. F. van den Berg uit Oss
in ontvangst nemen:
- Een sigarendoos en mappen met
bidprentjes.
- Zwarte ondermuts, kantenmuts
en poffer.
- Zwarte ondermuts rouwmutsen poffer.

Nieuwe werkgroep

KLeiGoed Maas en Waal
Afgelopen juli, hebben de
leden van deze werkgroep
in overleg met het bestuur
van Tweestromenland,
de werkgroep toegevoegd
aan Tweestromenland. De
werkgroep is in oktober
2018 door vijf man, welke
min of meer met “Klei” te
maken of te maken hebben
gehad ontstaan. En dan
met name de “Klei” voor de
grofkeramische industrie.
Door de ruime aanwezigheid van kleigronden
in ons gebied, vestigden zich hier in de loop
van de negentiende eeuw talloze dakpan- en
steenfabrieken, welke een belangrijke invloed
hebben gehad op de werkgelegenheid. In de
tweede helft van de twintigste eeuw zijn, vanwege
verdergaande automatisering, de oliecrisis en
verminderde bouwproductie, de meeste bedrijven
gesloten of in verval geraakt. De werkgroep

constateert, dat er weinig
bekendheid is over deze
eens zo belangrijke industrie
in het land van Maas en
Waal. De werkgroep wil
dan ook de nog beschikbare
kennis, ervaringen,
documentatie en materialen
verzamelen en geschikt te
maken voor presentatie aan
het publiek.
De vijf leden van de
werkgroep zijn:
Leo Adams, Bert van As, Huub Mombers,
Adrie van Ringelenstein, Henk den Hollander
Het logo van de werkgroep, stelt de beeltenis voor
van Levi Hes de matseskoeken bakker uit Druten.
De beeltenis is ingemetseld aan het pand op de
Kattenburg 7 in Druten en vervaardigd door
Dericks & Geldens.

OPEN MONUMENTENDAG
15 september te Druten
Dit jaar is het thema van
de Open Monumentendag
PLEKKEN VAN PLEZIER
Het comité Open
Monumentendag is op
15 september van 11 tot 16
uur te gast in het prachtig
gerestaureerde gebouw van
de R.K. Volksbond uit het jaar
1898 aan de Kattenburg 27 in
Druten.
Dit was het thuis van de R.K.
Werkliedenvereeniging St.Ewalden.
Dit is het thuis van Orpheus, Riverland en de Free
Style Herriekapel.

Daarna zal op de Open
Monumentendag door
de wethouder voor het
eerst de Monumentenprijs
van de gemeente Druten
worden uitgereikt aan
een monumentenbezitter
die zich bijzonder
heeft ingespannen voor
restauratie van zijn
monument.
In de gemeente Druten zijn op zondag 15
september nog meer monumenten geopend.:
Het Behouden Huys, een huis uit 1811, thans in
gebruik als B en B, Molenweg 3 in Horssen.
De oude toren in Puiflijk is van 10 tot 17 uur open.
Er is een fietsroute vormgegeven in een fraai boek
dat u vanaf deze toren leidt naar andere (kerk)
torens in Maas en Waal.
Ton van Hulst, auteur van de De Queeste van
Puiflijk, vertelt om 11.30 en 15.00 uur over Puiflijk.
Om 11 uur en 14.30 uur wordt in de Toren een
mini-concert verzorgd. Tussendoor kan de toren
worden beklommen. In de tent is een
dia-voorstelling.
In Druten is de H.H. Ewaldenkerk deze dag te
bezichtigen. In Afferden opent Tempel Damakaya
(voorheen St.Victorkerk) haar deuren.
Als u toch in Afferden bent ga dan ook naar de
oude toren op het Hoog.

Dericks en Geldens leverde de stenen en de
fraaie ornamenten voor dit symbool van Drutens
verleden. Kijk als u aankomt wandelen maar eens
naar boven de entree: een schitterende beeltenis
van de Heilige Ewalden, patroonheiligen van de
parochie Druten.
In het gebouw werken we het thema PLEKKEN VAN
PLEZIER verder uit.
Want wat heeft dit gebouw een geschiedenis op het
gebied van vermaak!
Natuurlijk moeten we de oorspronkelijke
geschiedenis als vakbondsgebouw niet uit het
oog verliezen. We hebben de geschiedenis voor u
uitgeplozen.
Er is een expositie van muziekinstrumenten en
er zijn fraaie juweeltjes uit diverse archieven, o.a.
van St. Cecilia, het Drutense muziekgezelschap,
te bezichtigen. Ook zijn er op onvaste tijden
muzikale optredens.
Wethouder André Springveld zal om 11.00 de dag
plechtig openen.

Meer informatie op de website van Open
Monumentendag en www.tweestromenland.com
Contact:
Herman Driessen: 06-28104098
Henk van Elk: 06-23006832

! Reminder !

NAJAARSEXCURSIE 2019
We hebben de nodige aanmeldingen, maar er zijn er meer nodig wil de excursie door kunnen gaan.

DE JAARLIJKSE EXCURSIE GAAT DIT JAAR NAAR ALKMAAR EN
DE MEISJES VAN VERKADE OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
Voorlopige programma:

Inbegrepen:

Vertrek: 7.45 uur: Wijchen (station)
8.00 uur: Winssen (RK Kerk)
8.15 uur: Druten (RK Kerk)
8.30 uur: Beneden-Leeuwen (RK Kerk).

-

Omdat we op tijd in Alkmaar moeten zijn, houden
we een korte pauze van een half uur voor koffie
met gebak. We vervolgen de rit via Amsterdam
en de verkeerstunnel in Velzen onder het
Noordzeekanaal door naar Alkmaar. Hier hebben
we enige tijd vrijaf.
We vervolgen de route naar Oterleek voor een
lunch bij Brasserie Bianca´s. Dit is een leuke
locatie met een schitterend uitzicht op een
Hollandse molen. Na de lunch stappen we weer
in de touringcar en vervolgen we de route door de
mooie Zaanstreek naar Zaandijk. Hier bezoeken
we in het bekende openluchtmuseum de Zaanse

Koffie/thee met gebak			
Koffietafel met soep en kroket
Entree Verkade Paviljoen
diner op terugweg.
vervoer per luxe touringcar.
Schans het Verkade Paviljoen. Hier wanen we
ons in een fabriek van de vroegere 20e eeuw,
waar de authentieke machines nog volop draaien
en de geschiedenis tot leven komt. Daar waar
de beroemde Meisjes van Verkade aan het werk
gingen en waar waxines, biscuit en chocolade werd
gemaakt.
Als we tijd over hebben, kunnen we ook nog een
wandeling door de Zaanse Schans maken.
Let op: indien we de molens willen bezoeken,
moeten we rekening houden met entree. Dit is niet
in de prijs inbegrepen.
Na dit bezoek verlaten we de Zaanstreek en rijden
we naar het dineradres voor het afscheidsdiner.

Aanmelden

Aanmelden voor deze dagexcursie kan tot uiterlijk 13-09-2019 uitsluitend nog per e-mail:
tweestromenland@hetnet.nl

De deelnamekosten

De deelnamekosten zijn: € 67,50 voor leden en € 72,50 voor niet leden.
Deze kosten dienen voor 16-09-2019 te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL17 INGB0002622012 ten name van de Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen onder
vermelding van excursie 2019.
Rond 18-09-2019 ontvangt u per mail of telefoon de exacte opstapplaatsen en tijden.

Bezoek documentatiecentrum
Historische Vereniging Tweestromenland
Ben je ook geïnteresseerd in streekgeschiedenis
of wil je wat meer weten over hoe je de
familiegeschiedenis uitzoekt?
Misschien heb je wel hele oude foto’s en wil je er
meer over weten.
De Historische Vereniging Tweestromenland heeft
in het cultureel centrum Mozaiek in Wijchen een

prachtig documentatiecentrum met boordevol
informatie over het Land van Maas en Waal.
Tijdens een groepsbijeenkomst willen wij je
graag informeren en laten zien wat we zoal
hebben en waarom het de moeite waard is om
het documentatiecentrum te bezoeken.

Er zijn duizenden krantenartikelen uit dag- en weekbladen
geknipt, gescand en in een database ingevoerd. Zij hebben
betrekking op plaatsen, gebouwen, personen, festiviteiten etc.
Ruim 30.000 bidprentjes zijn er verzameld en alfabetisch
gerangschikt, dit zijn waardevolle bronnen bij een genealogisch
onderzoek.
Kopieën van Doop-trouw- en begraafboeken van voor 1811 uit
alle kerken in Maas en Waal zijn aanwezig, van aangrenzende
gebieden in Noord Brabant gedeeltelijk.
Van een aantal dorpen zijn er gezinslijsten of ander boeken die behulpzaam kunnen zijn bij
stamboomonderzoek.
Er is een collectie van ruim tweeduizend boeken die betrekking hebben op de streek, of op
familieonderzoek, streekdracht o.i.d.
Duizenden foto’s zijn er van personen, gebouwen en evenementen, zuurvrij verpakt en ingescand,
gedeeltelijk ingevoerd in een database.
Er is een uitgebreide collectie streekdracht en mode aanwezig zoals; schoeisel, boven-en onderkleding,
hoeden en petten. Over elk kledingstuk is er wel iets te vertellen.
Verder hebben we een mooi tijdschrift dat per kwartaal wordt uitgegeven.
Ben je geïnteresseerd en wil je het documentatiecentrum bezoeken, laat het weten. Wanneer we
een aantal geïnteresseerden bij elkaar hebben,
organiseren we graag een bijeenkomst, voorzien
van een kopje koffie of thee.

Je kunt je natuurlijk ook als groep opgeven.
We nodigen je graag uit.
Mailen naar:
tweestromenland@hetnet.nl

Rubriek WEETJES
Van Henk de Kleijn

(Vermeend) Oorlogsverleden.
Bent u op zoek naar informatie over personen
met een (vermeend) oorlogsverleden dan biedt
het CABR, het Centraal Bureau Bijzondere
Rechtspleging, mogelijkheden iets over deze
persoon te vinden.
Een directe link naar de website van het CABR
staat op de site van onze vereniging.
Om te weten of er iets over de betreffende
persoon bekend is bij het CABR dient eerst een
vooronderzoek aangevraagd te worden.
Dit vooronderzoek kan alleen gedaan worden door
het Nationaal Archief.
Om inzage te krijgen in het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging dient u een verzoek in
door het hiervoor bestemde formulier in te vullen.
Voor het invullen moet u inloggen en indien nodig
een account aanmaken op deze website.
De belangrijkste gegevens die u moet weten zijn
de volledige naam en de geboortedatum van de
persoon waar u onderzoek naar doet.

Verdere bekende gegevens zullen het
vooronderzoek vergemakkelijken.
Wanneer er iets gevonden wordt van de betreffende
persoon ontvangt u hierover bericht en kunt u een
afspraak maken voor een bezoek aan het archief.
Van Jan van Kerkhof
Omdat we nog al eens te vraag krijgen "hoe zoek je
woorden op de site" heeft Jan kort een stappenplan
weergegeven.
Voor het zoeken van woorden in een PDF
document is nodig dat Adobe Reader (gratis)
op je computer geïnstalleerd is.
Stappenplan:
- je opent een PDF document
- klik op bewerken boven in de menubalk
- klik in het scherm op geavanceerd zoeken
- volg hierna de aanwijzigingen
Succes!

Heeft u ook een wetenswaardigheid die u aan andere leden van de vereniging kenbaar wilt maken?
Stuur dan een mail naar mij: Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com

Algemeen nieuws:
Museum Tweestromenland
Herdenking 75 jaar oorlogsfront, bevrijding zonder vrede, oktober 1944 tot mei 1945.
Op 5 oktober, in de avond, is er een herdenking van de dijkbrand.
We herdenken dat 75 jaar geleden door de Duitsers 43 dijkwoningen in brand zijn gestoken.
Deze herdenking bestaat uit een wandeltocht over de Waalbandijk onder leiding van een gids.
Bij de start, halverwege en op het eind van de wandeltocht worden beelden getoond over de
oorlogsfrontperiode van oktober ’44 tot mei ’45.
Inschrijven via info@museumtweestromenland.nl of telefoonnummer 0645656912. Bijdrage 5 euro,
contant en gepast te betalen bij de start.
Wie inschrijft ontvangt een starttijd. Wandelaars worden in groepen van 20 personen door een gids langs
de locaties van de platgebrande huizen geleid.
Vanaf 4 oktober 2019 tot 10 mei 2020 is er een tentoonstelling over de oorlogsfrontperiode in museum
Tweestromenland aan de Pastoor Zijlmansstraat te Beneden-Leeuwen.
In de nieuwsbrief van oktober meer over;

Historische dag zaterdag 2 november - "Grote Werken komt tot leven"
voor meer info zie ook onze website www.tweestromenland.com
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

