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Een voor onze toekomst belang-
rijk moment was het bezoek van 
drie Rotarygroepen op 14 juli. Zij 
verrasten ons  met in totaal een 
cheque van € 7.500,-.

Op de begane grond organise-
ren wij twee keer per jaar een 
tijdelijke tentoonstelling. De 
tentoonstellingen die nu te zien 
zijn: ‘Joden in het land van Maas  

en Waal’ en ‘Metamorfose’.  Op 
de eerste verdieping hebben we 
vier zalen waarin de geschie-
denis van het land van Maas en 
Waal permanent wordt belicht. 
De herinrichting van de eerste 
zaal waarin we de Romeinen en 
de Prehistorie belichten is ge-
reed. De feestelijke heropening 
van deze zaal plannen we in 
laatste kwartaal van dit jaar. De 
Rotarians betalen het leeuwen-
deel van de herinrichtingskos-
ten van de zaal die het ‘water’ 
als thema heeft. Deze zaal  zal 
naar verwachting in het voorjaar 
2022 gereed zijn. Dat wij enorm 
blij zijn met deze geste zal dui-
delijk zijn.

De vernieuwde zaal is al open en 
krijgt veel complimenten van be-
zoekers. In het vierde kwartaal 
openen we deze zaal officieel. 
Deze zaal is te vinden op de eer-
ste verdieping van het museum. 
In de prehistorie, de tijd voor het 
begin van onze jaartelling en in 

de Romeinse tijd was het land 
van Maas en Waal bewoond. Van 
die bewoningsgeschiedenis res-
ten nog vele voorwerpen. Een 
deel daarvan is te zien in onze 
(vaste) tentoonstelling

HET
MUSEUM 
IS WEER 
OPEN!
Beste Vrienden,

Het museum is gelukkig weer 
open! Vanzelfsprekend hante-
ren wij de actuele coronaregels 
zodat ons museum weer veilig is 
voor bezoek. Met andere woor-
den: jullie zijn allemaal van harte 
welkom! Het is zomer en het mu-
seum bruist van de activiteiten! 

PREHISTORIE EN
ROMEINSE TIJD



Op stap met Rhijn:  Ontdek  
Rivierenland met gratis puzzel-
tochten voor het hele gezin
Ontdek Rivierenland met gra-
tis puzzeltochten voor het hele  
gezin! Fietsen en wandelen zijn 
dit jaar ongekend populair ge-
worden. Wil je een leuke route 
fietsen en meteen wat wijzer 
worden? Ben je benieuwd naar 
de relatie van Rivierenlanders 
met water? Stap dan op de 
fiets met ‘Rhijn’. Deze smart- 

phonespeurtocht is leerzaam en 
grappig voor het hele gezin en 
is ontwikkeld door Erfgoedrou-
tes in opdracht van Cultuurpact  
Rivierenland. Het is een initiatief 
van erfgoed educatoren Jaco-
line Zilverschoon en Lucienne 
Bartels die in samenwerking met  
de educatiecommissie van  
museum Tweestromenland 
de route voor Wamel - Bene-
den-Leeuwen hebben samen-
gesteld. Haal het gratis puz-

zelboekje op bij ons museum, 
Pastoor Zijlmansstraat, Bene-
den-Leeuwen.  Dit boekje heb 
je nodig om de vragen te be-
antwoorden waarmee je extra 
punten kan verdienen. Check 
de uitslag na afloop weer in het 
museum.
Check voor de openingstijden 
museumtweestromenland.nl. 
Succes en heel veel plezier! 
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De werkgroep educatie maakte 
een nieuwe speurtocht: Speur-
tocht naar Sporen. Dit is een 
speurtocht Prehistorie en Ro-
meinen voor kinderen vanaf 
10 jaar. Deze is ook leuk om te 
doen met je (klein)kinderen. Er 
zijn meerdere speurtochten be-
schikbaar, vraag ernaar bij de 
receptie van het museum
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NIEUWE 
SPEURTOCHT 

NAAR SPOREN: 
SPEURTOCHT 
PREHISTORIE 

EN ROMEINEN 
VANAF 10 JAAR

OP STAP MET RHIJN:  
ONTDEK RIVIERENLAND 
MET GRATIS PUZZEL-
TOCHTEN VOOR HET 
HELE GEZIN



Dit jaar organiseert ons mu-
seum het open monumenten-
weekend. Daarvoor hebben 
we alle monumenteigenaren 
aangeschreven met de vraag of 
zij hun monument willen open-
stellen in dit weekend en 24 ei-
genaren hebben aan dit verzoek 
gehoor gegeven. Bent u nieuws-
gierig om ook eens in een mo-

nument te kijken? Kom dan op 
zaterdag 11 september om 10.00 
uur langs in de RK kerk van Bo-
ven-Leeuwen. Daar opent bur-
gemeester Vincent van Neerbos 
het weekend. Daarna zal Jaap 
van der Veen een lezing houden 
over het thema van het week-
end: gebrandschilderde ramen. 
Iedereen is welkom.
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Remy van Kesteren (harpist) 
treedt op 17 oktober op in Be-
neden-Leeuwen! Erfgoed Gel-
derland selecteerde ons mu-
seum Tweestromenland voor 
deelname aan het Erfgoedfes-
tival en zo was Remy van Kes-
teren (harpist) begin augustus 
enkele dagen ‘in residence’ in 
ons museum. 

Hij laat zich inspireren door het 
museum en de omgeving en 
componeert een speciaal mu-
ziekstuk.  Alle facetten van het 
water boeien hem. Tijdens het 
Erfgoedfestival op 3 oktober in 
de Vereniging in Nijmegen, ook 
digitaal te volgen, zal hij deze 
speciaal voor ons gecompo-
neerd muziek voor het eerst uit-
voeren.  

Op 4 augustus trad Remy on-
verwacht ook even op in ons 
museum met zijn unieke harp.  

Het was een geweldige middag 
met veel bezoekers. 

Op 17 oktober om 15.30 (inloop 
vanaf 15.00 uur) uur organiseren 
wij een concert met Remy van 
Kesteren in de kerk naast ons 
museum. Tijdens dit concert 
speelt hij ook de speciale com-
positie waarin je het museum en 
de streek zult herkennen. In het 
voorprogramma staat mezzo 
sopraan Gery Vermeulen (Dru-
ten).

De verkoop van de toegangs-
kaarten is gestart. Een kaartje 
kost € 18,50 en kan besteld wor-
den via https://www.ticketkan-
toor.nl/shop/RemyvanKeste-
ren Het belooft een bijzondere 
middag te worden. Bestel tijdig 
want vol = vol.
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OPEN MONUMENTENDAG 11 EN 12 SEPTEMBER

concert 
remy van 
kesteren 
zondag
17 oktober
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Er is een wedstrijd uitgeschreven 
voor het maken van een bouw-
werk wat bij de prehistorie en/
of Romeinse tijd hoort in lego. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een jager, een hut van de eer-
ste boeren, een trechterbeker 
of misschien wel een Romeinse 
krijger of het Romeinse kasteel. 

Het is de bedoeling dat men een 
foto van het bouwwerk instuurt 
met een kleine toelichting. Een 
deskundige jury bekijkt dan de 
inzendingen en bepaalt wie de 
winnaar of winnares wordt.

Het winnende kunstwerk zal in 
het museum tentoongesteld 

gaan worden en men krijgt na-
tuurlijk een leuke prijs.

Voor de kinderen
Lego wedstrijd Prehistorie en/of
Romeinse tijd

Onze mensen hebben tijdens de 
‘coronatijd’ heel hard doorge-
werkt!  De entree is vernieuwd, 
de zaal Prehistorie en Romeinse 
Tijd is verbouwd en nu wordt er 
in de kelder hard gewerkt aan de 
escape room. Houdt de website 
in de gaten want op 18, 19, 25 
en 26 september kun je (kinde-
ren en kleinkinderen) de escape 
room in en leer je alles over de 
roofridders de ‘Swartmaakers’, 
een prachtig project van onze 

jongerenraad. Hoewel het af-
gelopen jaar een naar jaar was, 
komt de loop in ons museum 
weer voorzichtig op gang en de 
jongeren, de vrijwilligers en alle 
betrokkenen in de verschillen-
de werkgroepen en het bestuur 
hebben hard doorgewerkt aan 
de realisatie van de ingezette 
transitie. ‘Google’ op ‘museum 
Tweestromenland’ en lees de lo-
vende berichten in de media. 

De tentoonstelling Metamorfo-
se, op het snijvlak tussen cul-
tuurhistorie en moderne kunst: 
twintig  beroepskunstenaars 
hebben één of enkele voorwer-
pen uit het depot van ons muse-
um gekozen om een kunstwerk 

van te maken. Geïnspireerd door 
dat voorwerp hebben zij dat een 
tweede leven gegeven: moderne 
kunst. Hierdoor is er een boeien-
de symbiose ontstaan tussen 
oud en nieuw met verrassende 
resultaten.

‘Corona’ 
naast
narigheid 
ook veel 
energie  

Verlenging
tentoonstelling 
Metamorfose
tot eind 2021
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Op 20 augustus waren een groot 
deel van de kunstenaars die de 
kunstwerken maakten in het 
museum aanwezig om met het 
publiek in gesprek te gaan. Thea 
Zweerink vertelde over haar 
proces van keuze tot kunstwerk. 

Daarna belichtte kunstfilosoof, 
Laura Stoop, het begrip ‘meta-
morfose’ en zette de objecten in 
het perspectieven van vroeger, 
de kunstenaar en de kijker nu. 
We zijn benieuwd wat jullie van 
deze tentoonstelling vinden.
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Nu de regels weer wat losser zijn 
en wij weer open zijn doen we er 
alles aan om bezoekers naar ns 
museum te trekken: activiteiten 
maar ook ‘gratis openstelling op 

de zondagen in augustus met 
als doel meer bezoekers en wie 
weet ook meer vrienden.  Wij 
ontvangen mooie mailberichten 
van bezoekers…  Mensen die de 
moeite nemen ons te laten we-
ten hoe verrast te zijn over de 
ontwikkeling die het museum 
doormaakte (en we zijn pas hal-
verwege!). De deelname aan het 
Erfgoedfestival past hier ook in 
net zoals het concert van Remy 
van Kesteren op 17 oktober om 
15.30 uur, in de naastgelegen 
kerk.  

OM DE LOOP 
ER WEER IN TE 

KRIJGEN...



STICHTING VRIENDEN MUSEUM TWEESTROMENLAND

museum nieuwsbrief

Van Wamel B.V.
De Agave Natuurlijk Wonen
Keurslager Maarten Kocken
Brandschoon Beveiliging
HTR Security Systems B.V.
Kocken Accountancy
Nezzo Print & Creatie
GroenRijk Beneden-Leeuwen
Blijdesteijn Mode Tiel
Handelsonderneming van Dinteren
Eric Scholten
Van Tiem Elektro B.V.
Verschuure Koudetechniek Dreumel 
Story Event Engineering
VDH Specialistische Reiniging
Jumbo Beneden-Leeuwen
Jumbo Dreumel
Jumbo Druten

Autobedrijf van Oyen B.V.
Kuypers Zorg voor Vastgoed
Vero-Bio B.V.
Verkeersschool van Thiel
Willems Boven-Leeuwen
Beddenspecialist De Vries
Triple i Investment B.V.
Rezon Metselwerken B.V.
Van Tiem Optiek
Buitengoed Ruysbos
Van Erp Makelaardij/Van Erp Advies
De Leeuwense Arend BV
Acam Assurantiën B.V.
Van Ark en Van der Waaij Notarissen
Curis
Constructiebedrijf van der Donk
Bouwmarkt Alex van Gruijhuijsen
RTP Elektrotechniek BV

De Kock Kozijntechniek BV
Glashandel A. van Haagen
Brandschoon Beveiliging
Slechtziend.nl
Renard Automobiles
Van Raaij Groenverzorging B.V.
Eqeep
Van Gelder OliehandelB.V.
Janine Mode
Profile Romijnders
Fa. Lemmers Zaadhandel
Eyewish Opticiens
Jumbo Loeffen Winssen
RAZND Brands + Design
Fysiotherapie/sportfysiotherapie 
Frank Roelofs
Lighthouse Worldwide Solutions  
Benelux B.V.

leden van de club van honderdsponsors in natura

Ook prijzen wij ons zeer gelukkig met een aantal anonieme sponsoren die ons museum een warm hart toedragen en 
uiteraard met de fondsen die ons blijven steunen bij de organisatie van permanente- en tijdelijke tentoonstellingen. 


