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Het
museum
opent haar
deuren weer
op zaterdag
5 februari

De hele maand februari is
het museum en dus ook
de tentoonstelling gratis
te bezoeken!

Het museum is weer open!

Ru Paré is geboren op 14 juli
1896 op de Waalbandijk 113 in
Druten. In 1899 verhuisde het
gezin naar Nijmegen. In 1911
vertrok zij van Nijmegen naar
Arnhem voor haar opleiding
aan de MMS. In 1919 vertrok
ze naar Den Haag waar ze haar
schildersopleiding kreeg en er
de rest van haar leven bleef wonen en werken als zelfstandig
kunstenares.

Zo begonnen wij de nieuwsbrief
nr. 14 van september 2021. We
zijn een half jaar verder en zeggen opnieuw: het museum is
weer open. We waren nu ruim
zes weken gesloten. Alleen gesloten voor het publiek want binnen
was er meer bedrijvigheid dan
ooit. Een museum dat zichzelf
respecteert is voortdurend aan
het vernieuwen. Op de begane
grond hebben we een prachtige
tentoonstelling samengesteld
over de kunstenares Ru Paré die
in 1896 in Druten werd geboren.

Tentoonstelling
Ru Paré

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is ze zich gaan bezig
houden met het laten onder-

duiken van Joodse kinderen.
De schrijver, Wim Willems, die
in 2018 een boek over haar
schreef noemt het aantal van
52, een getal dat Zus, - zoals Ru
als kind werd genoemd - vlak
voor haar dood ook zelf noemde. Ze overleed in maart 1972.
Vanaf 5 februari is in Museum Tweestromenland de
tentoonstelling te zien van
41 van haar schilderijen en 9
van haar tekeningen. Daarnaast wordt ook haar rol in
de Tweede Wereldoorlog belicht. De tentoonstelling is
heel 2022 te zien.

TENTOONSTELLING RU PARÉ
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VERVOLG RU PARÉ
Op haar geboortehuis, Waalbandijk 113 te Druten onthulde in december Gérard de
Wildt, wethouder van Cultuur
van de gemeente Druten, het
bordje naast de voordeur
waardoor dit feit over Ru Paré
aandacht krijgt.

De eerste verdieping
verbouwd!
Op de eerste verdieping werken we aan de vernieuwing van
de totale vaste opstelling. Zaal
1 over Prehistorie en Romeinse tijd kwam vorig jaar gereed.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de tweede zaal. Hier
komt de tentoonstelling over de
eeuwigdurende strijd tegen het

water. Deze zaal, waarvan de
verbouwing wordt betaald door
drie Rotaryclubs (Wamel Maas
en Waal, Wijchen-Beuningen
Tweestromenland en Tiel Waalstreek), en zal omstreeks 1 april
gereed zijn.

DE TENTOONSTELLING PREHISTORIE EN ROMEINSE TIJD
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Het museum doet voor iedere
nieuwe tentoonstelling een
beroep op allerlei fondsen,
zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds en de
M.A.O.C. Gravin Van Bylandtstichting. Ondanks hun bijdragen blijft er altijd een bijdrage
van de Vrienden noodzakelijk
omdat subsidieverstrekkers
vaak een eigen bijdrage als
voorwaarde stellen.

Inrichting zaal
prehistorie en
Romeinse tijd

Bijdrage van ‘De vrienden’
in 2021 aan het Museum
Tweestromenland
In 2021 leverden De Vrienden een bijdrage van € 17.000,00 aan het
Museum. Deze bijdrage werd als volgt besteed:
Inrichting zaal Prehistorie en Romeinen
Inrichting receptie/hal
Aanschaf vaatwasser
Aanbrengen akoestische plafondplaten
Aanschaf wandgarderobe		
Aanschaf luchtontvochtiger

Op de eerste verdieping heeft
het museum vier zalen tot haar
beschikking. De inrichting van
deze zalen is verouderd. Daarom is besloten de vier zalen te
vernieuwen en daarbij in vier
thema’s de geschiedenis van het
land van Maas en Waal over

poseerd: de prehistorie en de
Romeinse tijd. Met name de Romeinse tijd staat sterk in de aandacht doordat de Limes, de Romeinse bovengrens, benoemd
is tot werelderfgoed. De Limes
volgt ruwweg de loop van de
Rijn, (de bovenste rode lijn

het voetlicht te brengen. We zijn
in 2020 gestart met de vernieuwing van de eerste zaal. Hierin
is de oudste geschiedenis geëx-

op de kaart)net aan de bovenzijde van ons gebied. Bij veel
opgravingen de laatste jaren is
gebleken dat naast deze noor-

€ 9.500,00
€
800,00
€
300,00
€ 4.800,00
€
300,00
€ 1.300,00

delijke route er ook een zuidelijke route is geweest (de onderste
rode lijn) die door het land van
Maas en Waal liep en daarbij ongeveer al dorpen volgde die aan
de Waal liggen.
Talrijke opgravingen in dit gebied hebben even zovele sporen
van de Romeinse bezetting aan
het licht gebracht. Zo zijn in Druten een Romeinse villa blootgelegd en een schip uit de Romeinse periode. In 2023 vindt er in
Druten weer een belangrijke opgraving plaats. Vanaf het begin
zullen wij aan deze opgraving
veel aandacht gaan schenken.
Daarmee willen we ook de vaste tentoonstellingen dynamisch
houden zodat er steeds iets
nieuws te zien blijft. Deze tentoonstelling is gesponsord door
JUMBO en door onze Vrienden.
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Aanschaf
luchtontvochtiger

Inrichting receptie/hal
De inrichting van de receptie dateerde uit 2010 en was door de uitbreiding van alle apparatuur op de balie aan een dringende vernieuwing
toe. Tegelijk met die aanpassing is ook de routing door het gebouw
veel beter aangegeven.

Aanbrengen
akoestische plafondplatenstelling
Bij tentoonstellingen anno 2022
kan een museum niet meer om
toelichtende filmpjes en andere
bewegende beelden heen. In
de tentoonstelling Joden in het
land van Maas en Waal
Hebben wij drie schermen opgehangen met evenzoveel geluid. Dat bleek te leiden tot een
kakafonie aan geluid waardoor
de teksten slecht verstaanbaar
waren. We besloten om in deze

ruimte en de entree en het museumcafé akoestische platen op
te hangen. De akoestiek in deze
ruimten is enorm verbeterd. Een
structurele verbetering van het
museum dus! In de foyer zijn alle
bovenramen met dezelfde platen dichtgezet zodat ook daar
de akoestiek verbeterde, de
warmte in de zomer wordt getemperd en de zaal van bovenaf
geen daglicht meer ontvangt.
Vooral dat laatste is belangrijk
voor de tentoonstellingen.

Nu wij ook voorwerpen in bruikleen hebben van gerenommeerde
organisaties zoals het Rijkmuseum
voor Oudheden in Leiden, worden
ook de eisen die aan de ruimtes
worden gesteld hoger. Voor de
tentoonstelling Prehistorie en Romeinse tijd eiste dit museum een
airco om te zorgen dat de temperatuur nooit hoger komt dan 50 °
Celsius.
De eigenaar van de schilderijen
van Ru Paré de Ru Paré-stichting
eiste van het museum dat de luchtvochtigheid nooit hoger mocht
komen dan 50 %. Om aan deze
eisen te voldoen is geavanceerde
apparatuur noodzakelijk. Met een
bijdrage van de Vrienden wordt
een dergelijke aanschaf mogelijk.
Hierdoor kan het museum steeds
kwalitatief hogere tentoonstellingen organiseren.
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WIJZIGINGEN IN
HET BESTUUR
VAN HET
MUSEUM

KOSHER
BANKET
Een van de schrijvers van het
boek is Frans Buijs. Zijn vader,
Jules Buijs, wordt belicht in de
tentoonstelling Geen Joden in
het land van Maas en Waal? Het

De zittingstermijn van onze
penningmeester Cor Sonneveldt eindigde en Ed Pas is hem
opgevolgd. Twan van Lith, lid
van de Jongerenraad, is recent
toegetreden tot het bestuur. Zo
kan de stem van de jongeren
nog sterker doorklinken in de
richting van het museum! Ook
de belangstelling van nieuwe
vrijwilligers voor het museum
groeit. Wij zijn blij met deze ontwikkeling!

is een 240 pagina’s tellend boek
met veel recepten van koekjes,
gebakjes etc.
De opbrengst gaat naar stichting ALS. Frans Buijs heeft zelf
deze nare ziekte. Het boek kost
€ 24,95 en is bij de balie van het
museum te koop.
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Verhoging
vrienden
bijdrage 2022
Eind 2021 hebben alle vrienden het toegangspasje voor
2022 ontvangen. In de daarbij
gevoegde brief hebben wij onder andere melding gemaakt
van de verhoging van de vriendenbijdrage voor nieuwe vrienden van € 15,00 naar minimaal

€ 20,00 met ingang van 2022.
Ook hebben wij aangegeven dat
wij het heel fijn zouden vinden
wanneer wij ook de bijdrage
van de bestaande vrienden mogen aanpassen naar minimaal €
20,00. Hierop zijn ongeveer 90
positieve reacties ontvangen,
waarvoor wij u hartelijk bedanken.
Indien u dit verzoek tot verhoging van de vriendenbijdrage

naar minimaal € 20,00 heeft gemist en hiertoe alsnog bereid
zou zijn, kunt u een aanpassing
van uw vriendenbijdrage per
mail kenbaar maken aan onze
penningmeester:
vrienden@
museumtweestromenland.nl Bij
voorbaat onze hartelijke dank.
Wanneer we geen reactie van u
ontvangen, blijft uw vriendenbijdrage op het door u eerder
toegezegde bedrag.

Vriendenbijdrage en
bijdrage Club van 100 voor 2021
Hebt u de Stichting Vrienden
toestemming gegeven de Vriendenbijdrage of de Bijdrage Club
van 100 jaarlijks van uw bankrekening af te schrijven, dan zal
deze bijdrage voor 2021 in de 2e
helft van mei 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.

Vrienden en Leden van de Club
van 100, die geen gebruik maken van automatische incasso,
ontvangen in de 2e helft van mei
een factuur (via de mail of per
post) met het verzoek de bijdrage voor 2021 over te maken op
het hiervoor genoemde rekeningnummer.
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sponsors in natura

leden van de club van honderd

Blijdesteijn Mode Tiel
Brandschoon Beveiliging
De Agave Natuurlijk Wonen
Groenrijk Beneden-Leeuwen
HTR Security Systems
Kocken Accountancy
Maarten Kocken Vleesspecialist
Nezzo Print & Creatie
Perfect Van Wamel
Romijnders Bouwbegeleiding &
Advies
Story Event Engineering
Van Tiem Elektro
VDH Specialistische Reiniging
Verschuure Koudetechniek Dreumel

Acam Assurantiën
Autobedrijf van Oyen
Beddenspecialist de Vries
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen
Brandschoon Beveiliging
Buitengoed Ruysbos
Constructiebedrijf van der Donk
Curis
De Kock Kozijntechniek
De Leeuwense Arend
Eqeep
Eyewish Opticiens
Glashandel A. van Haagen
Handelsonderneming van Dinteren
Janine Mode
Jumbo Beneden-Leeuwen
Jumbo Dreumel
Jumbo Druten
Jumbo Loeffen Winssen
Kuypers Zorg voor Vastgoed

Foto Eric Scholten

Laurant Totaalbouw
Lemmers Zaadhandel
Lighthouse Worldwide Solutions
Benelux
Profile Romijnders
Raznd | visual design studio
Renard Automobiles
Rezon Metselwerken
RTP Elektrotechniek
Slechtziend.nl
(Sport) fysiotherapie Frank Roelofs
Triple i Investment
Van Ark en Van der Waaij Notarissen
Van Erp Makelaardij en Advies
Van Gelder Oliehandel
Van Raaij Groenverzorging
Van Tiem Optiek
Vero-Bio
Verkeersschool van Thiel
Willems Boven-Leeuwen

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.
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