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Beste Vriend(in),

Heropening museum op zaterdag 6 juni
Zoals u weet is ons museum enkele maanden gesloten geweest vanwege het Coronavirus. Om weer
open te kunnen gaan moet het museum aan vele voorwaarden voldoen. Uiteraard willen wij aan al
deze voorwaarden voldoen. Voor de sluiting was ons bezoekersaantal verdubbeld door de grote
belangstelling voor onze tentoonstellingen Bevrijding zonder Vrede (over de laatste oorlogswinter)
en Over – Stromen (over de bijna overstroming van 25 jaar geleden). Het is gelukt. Afgelopen
zaterdag is het museum weer open gegaan. Wij hopen dat de bezoekers, u dus, weer in grote getale
ons museum weten te vinden maar liefst niet allemaal tegelijk. Beide genoemde tentoonstellingen

zijn verlengd. Over - Stromen blijft open tot 31 december aanstaande. De tentoonstelling Bevrijding
zonder Vrede is verlengd tot 31 augustus. Tijdens de coronacrisis hebben we niet stil gezeten.

Ons museumcafé heeft een metamorfose ondergaan. Komt allemaal kijken en geniet van een kopje
koffie met appelgebak in het café.

Onze CLUB VAN HONDERD
Vorig jaar op 1 oktober zijn wij begonnen om bedrijven in het Land van Maas en Waal te benaderen
om lid te worden van onze club van 100. De bedoeling is dat 100 bedrijven jaarlijks minimaal € 100
schenken aan het museum. Op dit moment is er al bijna € 5.000 gedoneerd door onderstaande
bedrijven, waarvoor onze hartelijk dank. Door de onzekere periode waarin we ons bevinden, is het
bezoeken van andere potentiele leden voor de club van 100 op een laag pitje komen staan. Dit wordt
te zijner tijd weer opgepakt.

Dit zijn de leden van de club van honderd:
Van Ark en Van der Waaij Notarissen
Willems Boven-Leeuwen
Van Erp Makelaardij en Advies
Kuypers Zorg voor Vastgoed
Verio-Bio
Verkeersschool van Thiel

RTP Elektrotechniek
Van Raaij Groenverzorging
Autobedrijf van Oyen
Brandschoon Beveiliging
Triple i Investment
Beddenspecialist de Vries

Rezon Metselwerken
Buitengoed Ruysbos
De Leeuwense Arend
Curis
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen
De Kock Kozijntechniek
Eyewish Opticiens
Roeffen Repaint
Eqeep
Janine Mode

Van Tiem Optiek
Lemmers Zaadhandel
Acam Assurantiën
Constructiebedrijf van der Donk
Beja Party -en Evenementenverhuur
Glashandel A. van Haagen
Slechtziend.nl
Renard Automobiles
Van Gelder Oliehandel
Profile Romijnders

Onze Sponsors in natura zijn:
Van Wamel B.V.
De Agave Natuurlijk Wonen
Nezzo print en creatie
Brandschoon Beveiliging
HTR Security Systems B.V.
Cognitor Accountancy & Interimmanagement
Keurslager Maarten Kocken
GroenRijk Beneden-Leeuwen
Ook prijzen we ons gelukkig met een aantal anonieme sponsors die ons museum een warm hart
toedragen.
VLOG
Hebt u op onze website al de vlogs van het museum gezien? Drie enthousiaste leden van onze
jeugdraad hebben vier vlogs gemaakt die zijn geplaatst op Facebook, Instagram en onze website. De
interesse is overweldigend. De eerste vlog was na één dag al door 6400 mensen bekeken. Een over
de beide tentoonstellingen op de begane grond, een over de rijke en de sobere kamer op de eerste
verdieping en een over de beroepen op de tweede verdieping.
https://www.museumtweestromenland.nl/2020/05/12/vlog-over-expositie-over-stromen/
https://www.museumtweestromenland.nl/2020/05/04/vlog-over-tentoonstelling-bevrijding-zondervrede/
De drie jeugdraadsleden Twan van Lith, Stan Bekkers en Martijn Cornelissen doen dit werk met veel
plezier. Ze hebben de taken goed verdeeld. De een spreekt in, de ander filmt en de derde monteert.

Vrijwilligers
Zoals gemeld is er de afgelopen tijd hard gewerkt in een overigens stil museum. Het museumcafé is
compleet vernieuwd. Alles, het timmerwerk, schilderwerk, elektriciteitswerk en loodgieterswerk is
door de vrijwilligers gezamenlijk uitgevoerd. Op dit moment zijn we bezig om een groep speciale
gastvrouwen/heren horecakennis bij te brengen zodat we de gasten in ons café professioneel

kunnen assisteren. Wij gaan al onze museale voorwerpen herwaarderen. Lijkt het u leuk om daar
aan uw medewerking te verlenen? Meld u aan.
Wij zoeken nog steeds naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u wat om in een gemotiveerd team van
mensen te werken aan de cultuurhistorie van het Land van Maas en Waal meldt u dan aan. Kunt u
niet timmeren maar bent u administratief onderlegd? Dan willen we ook graag van uw diensten
gebruik maken. Maar ook gastheren en -vrouwen suppoosten en baliemedewerkers zijn van harte
welkom.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden van het museum bestaat uit:
Helma Lagarde
voorzitter
Cock Janssen
secretaris
Jan Leenders
penningmeester
Freek van Wamel
club van 100

Vriendenbijdrage voor 2020
Hebt u de Stichting Vrienden toestemming gegeven de Vriendenbijdrage jaarlijks van uw
bankrekening af te schrijven, dan zal deze bijdrage voor 2020 volgende week automatisch door ons
worden geïncasseerd. Uw bijdrage wordt bijgeschreven op rekeningnummer NL07 RABO 0130 8924
08 ten name van Stichting Vrienden Museum Tweestromenland. Op uw rekeningafschrift ziet u ons
Incassant ID (NL32ZZZ410574070001) en het kenmerk van de machtiging. Maakt u geen gebruik van
automatische incasso, dan ontvangt u binnenkort een mail met het verzoek om de bijdrage voor
2020 over te maken op het hiervoor genoemd rekeningnummer.

Bijdrage Club van 100
De bijdrage 2020 van de Club van 100 zal in de eerste helft van september 2020 worden
geïncasseerd.

