Nieuwsbrief nr. 11, oktober 2020,
Beste Vriend(in),

Nieuwe tentoonstelling Metamorfose; een groot succes!
Afgelopen zaterdag is de nieuwe tentoonstelling Metamorfose van start gegaan, tegelijk met
de Kunstroute 2020. De combinatie van deze twee bleek een groot succes. Beide dagen was
de belangstelling van het publiek overweldigend. Zonder het maximum Corona-aantal te
overschrijden was het vermoedelijk aan de combinatie van deze beide tentoonstellingen te
danken dat het publiek in grote getale ons museum wist te vinden.
De kunstroute 2020 is ook het komende weekend geopend. Aanstaande zaterdagmiddag en
zondagmiddag van 12 tot 6 kunt u in ons museumcafé nog een twintigtal kunstvoorwerpen
bewonderen van kunstenaar van stichting Kunstbakens en hun gastkunstenaars.
Dezelfde kunstenaars hebben in onze foyer gezorgd voor een bijzonder fraaie en
aansprekende tentoonstelling over het hergebruik van cultuurhistorische voorwerpen in een
moderne jas.

Onze mammoet, ingepakt door de kunstenares Jacqueline van Bergeijk

Rabobank Clubsupport: geef ons je stem!
De Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe organiseert jaarlijks haar Rabo clubsupport. Alle
verenigingen en stichtingen kunnen hieraan meedoen. Het aantal uitgebrachte stemmen
bepaalt de hoogte van het bedrag. Vorig jaar bracht deze actie voor ons bijna € 1200,00 in
het laadje. Uiteraard willen we dit jaar dat bedrag overschrijden. Dat kan alleen met jullie

Beste Vrienden,
Misschien heb je een bankrekening bij de Rabobank? We hopen dan dat je ons,
Museum Tweestromenland, met je stem wilt steunen. Ons speerpunt is om jongeren
meer te interesseren voor de geschiedenis van het land van Maas en Waal. Immers
de jeugd is de toekomst. Onze presentatie willen we daarom eigentijdser maken
om ook de jongeren meer aan te spreken.

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
Hoe kunt je stemmen?
Als je een bankrekening hebt bij de Rabobank kun je meedoen. Je moet dan wel lid
zijn of worden van de Rabobank Over-Betuwe/Druten, wat overigens gratis is.
Stemmen kan online via rabobank.nl/clubsupport of gebruik de Rabo App. Als je over
een rekening beschikt kun je daar lid worden van de Rabobank en meteen stemmen
door in te loggen in de Rabobank app of op de Rabobankwebsite en via ‘Zelf regelen’
en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ te klikken op Rabo ClubSupport. Je kunt dan je
stem uitbrengen. Van de vijf stemmen mag je er twee uitbrengen op ons museum.

Je kunt stemmen tussen 5 en 25 oktober. Mogen wij op je rekenen? Alvast onze
hartelijke dank!

Het monument van Jac Maris is geplaatst.
Als u het museum gaat bezoeken in verband met de tentoonstelling Metamorfose en/of de
kunstroute kijk dan op het museumplein even goed om u heen.
Op de grens van het trottoir en het museumplein staat sinds vorige week het monument
VISSEN van Jac Maris. Over het hoe en wat schreven we reeds in de vorige nieuwsbrief. We
willen nogmaals de directie van de basisschool De Leeuwenkuil danken voor hun genereuze
geste om het monument aan ons museum te schenken. De gemeente West Maas en Waal in
de persoon van Joey van Rooij willen we bedanken voor het transport. De firma Theo
Gruijthuisen willen we bedanken voor het graven van het gat en onze sponsor Rene van Zon
voor het beton. Zo kun je gezamenlijk iets tot stand brengen!
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1. Het monument op de gemeentewerf
2. Het monument hangend in de kraan
voor de plaatsing
3. Het uiteindelijke resultaat met de trotse
vrijwilligers: Jan van Kruisbergen, Willy
Beck en Lambert Wakker. (niet op de
foto: Henk Huiskens)

