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Tegelijkertijd wordt de relatie 
tussen de maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals de toen
malige Vietnamoorlog, en de 
muziek gelegd. 

Daarbij kunt u denken aan  
Meneer de president van Boude
wijn de Groot. Tevens belichten 
wij de jeugdcultuur zoals die 
meegroeide met de muziek en 
andersom. De lange haren, de 
brommers; reed je op een Kreidler  
of een Tomos? 

De plaatsen waar de jeugd in 
het weekend verbleef zoals de 
Blauwe Sluis en De Stoep. Deze 
boeiende tentoonstelling opent 
op 15 januari aanstaande.
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Tentoonstelling  
De jeugd van vroeger

Van de 
voorzitter
Beste vrienden en sponsoren, 
kom naar ons museum om zelf te 
zien wat uw financiële bijdrage 
voor ons museum betekent! Wij 
ontvangen lovende reacties en 
goede publiciteit in de regionale 
media. 

Dit sterkt ons om door te gaan 
met de ingezette transitie: wissel
tentoonstellingen onder steund 
met activiteiten, alle ruimte  
voor onze jongerenraad met 
o.a. hun geweldige escaperoom 
project, hun frisse ideeën en 
de herinrichting van de vaste 
tentoons tellingen waarin de ver
halen centraal staan: inter actief 
en educatief. Van verzamelen 
naar het vertellen van verhalen. 
Tot zover zou je zeggen: goed.  

Lees verder op volgende pagina.

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van een 
tentoonstelling over de Jeugdcultuur 1960-2000. In een viertal 
ruimtes zal het geluid van 40 jaar muziek te horen zijn. 
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Vervolg 
Van de voorzitter

Maar dat is niet zo want de 
stijgende bezoekersaantallen 
van vóór corona zijn volledig 
ingestort. Wat we ook doen qua 
programmering en pr, het lijkt 
niet te veranderen. Daarom onze 
oproep nu aan u: kom langs en 
breng uw familie mee!  Geef ook 
uw ongezouten mening want dat 
helpt ons. We hebben ook deze 
steun van u nu heel hard nodig! 
Wij hebben hoge verwachtingen 
van de tentoonstelling ‘jeug d
cultuur’ die 15 januari as. opent.  
Ter ondersteuning is er iedere 
tweede zondagmiddag van de 
maand een activiteit, veelal een 
optreden. 

We gaan vol goede moed 2023 
in maar uiteindelijk bepalen de 
bezoekers aantallen ons bestaans
recht.

Tot ziens in ons museum! 
Wilma Willems, voorzitter 

In iedere plaats in Nederland 
zijn ze te vinden, die bruine 
bordjes die je leiden naar in-
teressante plaatsen. Zo ook in 
Beneden-Leeuwen. 

Ze vertonen een tekst en een 
tempellogootje (als ze naar een 
monument verwijzen) Zo zijn 
er ook een achttal die naar het 
museum verwijzen. Probleem  
is de tekst op die bordjes; niet  

zoals je zou verwachten het 
logo en de tekst ‘Museum Twee
stromen land’ maar alleen het 
woord ‘Tweestromenland’. 

Niet iedereen realiseert zich dan 
dat deze bordjes naar ons muse
um ver wijzen. Daarom hebben 
wij enkele aanvullende bordjes 
 besteld met daarop wel de tekst 
‘Museum Tweestromenland’.  
Ga maar kijken! 
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Bruine bordjes
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Het comité, ‘Bevrijding zonder  
vrede’, (Stichting 4 mei her-
denking, Oldskool Lauwe 50+  
vereniging en Museum Twee-
stromen land) dat aandacht 
heeft besteed aan 75 jaar  
bevrijding startte haar activi-
teiten in 2019, maar moest 
deze door corona gedeeltelijk 
afblazen. In oktober 2019 is de 
dijkbrand van 1944 herdacht 
met een wandeling langs 43 
informatieborden op de Waal-
bandijk. 650 mensen namen 
hieraan deel! 

Tegelijkertijd hebben wij des
tijds een tentoonstelling georga
niseerd over de gebeurtenissen  
in de Waaldorpen tijdens de  
periode van het oorlogsfront. Dit 
jaar heeft het comité “Bevrijding  
zonder vrede” op 8 novem
ber de activiteiten afgerond  
met het plaatsen van vijftien 
herdenkingstegels. 

Deze vijftien herdenkingstegels 
liggen verspreid in het dorp  
BenedenLeeuwen en 
op de Waalbandijk vanaf  
BenedenLeeuwen tot in  
BovenLeeuwen. Zij vertellen het 
oorlogsverhaal van Leeuwen.

De tegels liggen op betekenis
volle plaatsen in de bestrating 
van het dorp en in de berm van 
de Waalbandijk. Op deze plaat
sen zijn mensen gedood door 
granaatscherven of ze herinne
ren aan wat er geweest is, zoals 
bijvoorbeeld het commando

centrum van de stoottroepen, 
de veldgraven van de in Maas en 
Waal gesneuvelde stoottroepen  
of een stelling aan de dijk.

Op elke tegel staat een QR 
code. Met behulp van een 
mobiele telefoon is daarmee 
het volledige verhaal van de 
tegel te lezen. Er kan ook ge
kozen worden voor een au
dioversie; men kan dus het 
verhaal ter plaatse beluisteren!  
De route van de wandeling 
langs alle herdenkingstegels 
kunt u krijgen in het museum.

Herdenkings
route
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Van het  
vriendenbestuur
Onze vereniging heeft ook in het 
afgelopen jaar niet stilgezeten. 
Binnen het museum hebben wij 
aan een aantal zaken financiële 
ondersteuning verleend zoals 
de aanpassing van de Romeinse  
kamer op de eerste verdieping. 

Ook de tentoonstelling Jeugd
cultuur die op 15 januari aan
staande van start gaat, kon alleen  
worden gerealiseerd met een 
substantiële bijdrage van onze 
stichting. Deze ondersteuning 
kunnen wij alleen verrichten 
door uw bijdrage. Met 540 vrien
den en ruim 50 bedrijven die 
het museum steunen, zijn wij in 
staat om mooie tentoonstellin
gen te realiseren.

Uiteraard willen wij u daarvoor 
bedanken. Op vrijdag 27 januari 
en zaterdag 28 januari bent u 
’s avonds welkom in ons museum.  
Wij willen u dan bedanken voor 
uw steun. Er zal een lezing wor
den gehouden over de tentoon
stelling Jeugdcultuur waarna u 
onder het genot van een hapje 
en een drankje kunt genieten 
van deze tentoonstelling. U ont
vangt hiervoor nog een nadere 
uitnodiging. Noteer alvast de 
data in uw agenda. 

Verslag van de Provinciale 
textielbijeenkomst
Op maandag 7 november was 
ons museum gastvrouw/heer 
voor een bijeenkomst van  
textiel beheerders van ver-
schillende musea uit Gelder-
land. Deze bijeenkomst is één 
keer per jaar en wordt gecoör-
dineerd door Kelly Witteveen 
van Erfgoed Gelderland.

Na de opening en welkom was er 
een voorstelronde. Onze gasten  
kwamen uit Winterswijk, Aalten, 
Zelhem, Lichtenvoorde, Epe, 
Nijkerk en Putten.

Jaap van der Veen heeft verteld 
over het verleden, heden en toe
komst van ons museum.

Na de koffie heeft Wies Berris een 
presentatie gegeven over his
torische mutsen. Zeven dames,  
volledig in klederdracht show
den de mutsen en poffers, waar 
Wies uitleg bij gaf. 

Daarna leidde Kelly Witteveen 
een kringgesprek waarbij zaken 
aan de orde kwamen als: de 
energiecrisis; Wat is het effect op 
het kwetsbare oude textiel als 
de verwarming lager gedraaid 
wordt en de luchtvochtigheid 
hoger wordt. En hoe geven we 
onze kennis van het oude textiel 
door aan onze opvolgers?

Na de lunch zijn we naar de 
tweede verdieping gegaan waar 
wij onze mooie kazuifelcollectie 
hadden uitgestald. Mirjam Smit 
uit Puiflijk die jaren op een ate
lier heeft gewerkt dat kazuifels 
maakt gaf tekst en uitleg. Onze 
gasten vonden dit interessant 
en indrukwekkend.

Het was een gezellige en leerzame  
dag voor ons. 
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Het museum heeft in de af-
gelopen jaren een intensieve 
relatie opgebouwd met de 
plaatselijke Jumbo. Op aller-
lei manieren ondersteunen zij 
het werk van het museum. 

Vorig jaar mochten wij een half 
jaar met grote borden reclame 
maken voor het museum in hun 
winkel. Dit jaar kwamen zij met 
het idee van een ganzenbord
spel voor het museum. Met een 
groep kinderen hebben wij op 
diverse plaatsen in de omge
ving foto’s gemaakt zoals bij een 
hooiberg, een waterput en op 
de molen in BenedenLeeuwen.  
Helaas strooide hierbij de wet 
op de privacy wat roet in het 
eten. Angst voor claims ver
krampt onze maatschappij.  

Uiteindelijk is het toch een  
vrolijk geheel geworden. Met 
name de kinderen hangend in 
de wiek van de molen was een 
succes. En als je wint, op nr. 69, 
sta je plotseling in het museum! 
Nu maar hopen dat veel men
sen in de kerstmaand dit gan
zenbord kopen bij de JUMBO  
en na het bereiken van het 
eindpunt ook daadwerkelijk 
het museum met een bezoek 
vereren.

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

Acam Assurantiën
Autobedrijf van Oyen
Beddenspecialist de Vries
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen
Brandschoon Beveiliging
Constructiebedrijf van der Donk
Curis
De Kock Kozijntechniek
De Leeuwense Arend
Eqeep
Eyewish Opticiens
GBM Materieel B.V.
Glashandel A. van Haagen
Handelsonderneming van Dinteren
Janine Mode
Jumbo BenedenLeeuwen
Jumbo Dreumel
Jumbo Druten
Kuypers Zorg voor Vastgoed
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
VeroBio
Verkeersschool van Thiel
Willems BovenLeeuwen

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. 


