ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 25 maart 2017.
De aanvang zal rond de klok van 13.00 uur zijn. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
De uitnodiging met daarin de exacte tijd, locatie en het programma zal aan ieder per separate post
begin maart a.s. worden toegezonden. Bij deze uitnodiging treft u ook het verzoek aan om de
contributie 2017, € 22,00, te voldoen.

NIEUWS VANUIT MUSEUM TWEESTROMENLAND BENEDEN-LEEUWEN
Expositie: de historie van de Stoomtram Maas en Waal: te zien vanaf 4 februari tot en met 11 juni
2017 in museum Tweestromenland.
De expositie geeft een beeld van de historie van de stroomtram in Maas en Waal, periode 1902-1933
met veel foto’s, documentatiemateriaal en een grote maquette.
De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met Historische Vereniging Wijchen, Historische
Vereniging Wamel en de Heemkundevereniging Leeuwen. Bouwers van de Modelspoorclub Maas en
Waal bouwen al meer dan tien jaar aan een model stoomtram, schaal 1:64. Deze maquette is in het
museum te bewonderen.
Op 8 maart 1902 ging de eerste tram van de NV Stoomtram Maas en Waal rijden. Toen werd het
baanvak Nijmegen – Druten geopend. Op 8 augustus van datzelfde jaar nog werd het traject
doorgetrokken tot Wamel. De opening was een hele gebeurtenis voor de inwoners van Maas en Waal.
De stoomtram gaf meer vrijheid van reizen naar Nijmegen binnen het Land van Maas en Waal, waar
de meeste inwoners waren aangewezen op paard en wagen of de benenwagen. Bij de feestelijke
opening van de lijn hadden inwoners uit de dorpen de vlag uitgehangen.
In de jaren ’20 liepen de inkomsten sterk terug met gevolgen voor het onderhoud van de rails en het
rollend materieel.
In december 1933 nam de Maasbuurtspoorweg de exploitatie over en verving de totaal versleten
tramlijn door een busdienst. De laatste tram reed op 28 februari 1934, waarna de trambaan werd
afgebroken.

Museum Tweestromenland, Pastoor Zijlmansstraat 3,6658 EE Beneden-Leeuwen;
tel. 0487-595002; info@museumtweestromenland.nl

Website: www.museumtweestromenland.nl
Openingstijden: april tot en met oktober: di, wo, do, za, zo van 13.30-16.30 uur
November tot en met maart: di, wo, zo, 13.30-16.30 uur

Nogmaals: TWEESTROMENLAND in verhalen en foto’s.
Dit is de titel van het boek dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Historische Vereniging
Tweestromenland is geschreven. In eerdere Nieuwsbrieven hebben wij hier aandacht aan
geschonken.
Het is een mooi boekwerk geworden met vele verhalen en foto’s waar veel mensen aan meegewerkt
hebben. Vanuit elk kerkdorp in het werkgebied zijn door inwoners de veranderingen beschreven van
de afgelopen 50 jaar. Ook de plaatselijke heemkundekringen hebben hier hun steentje aan
bijgedragen. Daarnaast zijn er nog aparte hoofdstukken gewijd aan de ontwikkelingen in het
onderwijs, de zorg, streektaal en de veranderingen op het gebied van religie.
Het zou geen jubileumboek zijn als de eigen vereniging er geen aandeel in zou hebben. In een van de
hoofdstukken geven alle werkgroepen een beschrijving van hun werkzaamheden.
Het boek is fraai gedecoreerd met talrijke foto’s uit het eigen bestand van de vereniging of
aangeleverd door anderen.
15 Kunstenaars uit Maas en Waal zijn bereid gevonden een plaats in te nemen in het boek. Zij
presenteren hier een van hun prachtige kunstwerken en geven er een beschrijving bij. Om het geheel
compleet te maken hebben twee beroepsfotografen een aantal schitterende aansprekende foto’s uit
Maas en Waal beschikbaar gesteld.
Dit rijk geïllustreerde jubileumboek met een harde kaft en bijna 300 bladzijden, geheel in kleur, is voor
€22,50 te koop in het documentatiecentrum van de Historische Vereniging en Museum
Tweestromenland in Beneden Leeuwen.

FINAAL AANBOD TIJDSCHRIFTEN
In verband met de op handen zijnde verhuizing gaan we ruimen.
De onderstaande tijdschriften bieden wij gratis aan voor belangstellenden. De mededeling in onze
vorige nieuwsbrief heeft al de nodige reacties opgeleverd. Maar er zijn nog mogelijkheden. Alle
jaargangen zijn compleet of bijna compleet. Midden 2017 – tijdens de verhuizing - worden de niet
afgehaalde tijdschriften vernietigd. Reserveringen per mail (tweestromenland@hetnet.nl).
Twee voorwaarden: 1. Zelf op komen halen. 2 Alle jaargangen meenemen van gewenst tijdschrift.
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