
Gilde Nieuws, december 2010

Nieuwsbulletin binnen het Cuneragilde onderling

Om de onderlinge band tussen leden en bestuur van het Cuneragilde te versterken, hebben we

besloten om regelmatig een Nieuwsbulletin te maken. Voor en door onze leden.  Verslagen van

gebeurtenissen, ervaringen van gidsen, foto's, introductie nieuwe leden, aankondigingen van

lezingen en excursies etc. Met name de inbreng en bijdragen van gildeleden zelf zijn zeer welkom.

Verspreiding van het Gilde Nieuws?  De meeste leden hebben een e-mailadres.  De meest snelle en

goedkope manier is om dit nieuwsbulletin in kleur digitaal te verzenden.  Degenen onder u zonder

e-mailadres ontvangen uiteraard een papieren versie.  Vraag aan u allen: wilt u dit bulletin toch

liever schriftelijk ontvangen? Geef dit door aan Willy Hoorn, 0317 – 61 63 69

Nieuwe voorzitter en bestuursamenstelling

Jan Blaas is al 4 jaar voorzitter ad interim. Sinds we in oktober 2008 een stichting zijn geworden is

Jan formeel penningmeester. Volgens de statuten zijn het voorzitter- en penningmeesterschap

onverenigbaar. We zoeken dus al 4 jaar naar een voorzitter. Tot nu toe is dit onder het ledenbestand

niet gelukt. 

Om Jan te verlossen van zijn dubbele functie hebben we besloten tot een interne bestuurswisseling.

Willy Hoorn zit  een paar jaar in het bestuur en hield zich vnl. bezig met PR en website. Als loyaal

bestuurslid is ze voldoende ingewerkt om  het voorzitterschap van Jan over te nemen.  

We zijn inmiddels begonnen met een herverdeling van taken. Daarnaast willen we ons meer gaan

richten op versterking van de onderlinge contacten met gidsen en medewerkers. 

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Willy Hoorn-de Vries, voorzitter, PR, contact VVV

Theo Peek, secretaris, contact Gedachteniskerk

Jan Blaas, penningmeester, coördinator torengidsen

Riki van de Werf, zomeractiviteiten

Ans Pilkes-van Delft, contact museum, excursies 

Henk Gieszen, vertegenwoordiger Historische Vereniging

Verslag Open Monumentendag 11 september 2010 

met vernieuwde Cunerakraam   

Bij evenementen in Rhenen delen we meestal een  kraam  met de Historische Vereniging. Dit jaar

hebben we ons  gedeelte wat “opgepimpt”. Dat was een goed  idee van een van onze leden.

Marktgangers willen meestal niet alleen  praten, maar  graag iets bekijken of  kopen en dan komt

het praatje vanzelf.  

Ter illustratie van  het werk dat we als  gidsen doen, hebben we een fotocollage gemaakt van

rondleidingen. In de kerk stond nog een schaalmodel van hout van de Cunerakerk, dat voor de

rommelmarkt bestemd was. Daarnaast hebben we de Cuneralikeur en Cuneramix van ons gildelid

Matthijs Smits te koop aangeboden. Volgens ons werkte deze combinatie prima.  

Belangrijk effect van de vernieuwde kraam was dat er zich ter plaatse twee nieuwe leden hebben

aangemeld! 

Nog meer creatieve ideeën voor de inrichting van de kraam of representatie naar buiten zijn

welkom.



Voor de torenbeklimmingen hebben we vier kleurenposters met

verschillende uitzichten vanaf de toren gemaakt en op meerdere plaatsen

opgehangen. De kaartjes voor alle torenbeklimmingen waren begin van de

middag al uitverkocht.

Viering 10 jarig bestaan

Het Cuneragilde is op 12 juni (Cunerafeestdag) 2000 opgericht, met als

eerste bestuursleden: Rijk Willemse, Herman Kars, Elly Kamerbeek, 

Marja de Jongh en Henk Deys. Spoedig daarna voegden zich 

Riki van de Werf en Theo Peek daarbij. 

Dit jubileum wilden we op 2 oktober 2010 vieren met een uitgebreide

excursie naar Wijk bij Duurstede met stadswandeling, lunch en

museumbezoek. Helaas bleken er in die periode te veel leden met vakantie te zijn. Dit uitstapje is

verschoven naar voorjaar 2011. Nadere informatie volgt op de Gilde-avond op 2 februari 2011.

Lezing

In het voorjaar 2011 geven Rijk Willemse en Kees van de Waal een lezing, waarbij Rijk gaat

vertellen over zijn studie naar de afgebeelde symbolen aan de binnen- en buitenkant van de

Cunerakerk. De definitieve aankondiging met de juiste titel, datum en plaats van deze lezing wordt

verstuurd met de uitnodiging voor de Gilde-avond op 2 februari 2011.

Gilde-avond op 2 februari 2011

De gilde-avond voor alle leden wordt gehouden op woensdagavond 2 februari 2011.  We zijn dan

welkom in museum Het Rondeel.  Bert Huiskes zal een inleiding houden met de titel “Wat doet een

museum?”  U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. Noteer alvast de datum 2 februari 2011.

Nieuwe gildeleden

Er hebben zich vier nieuwe leden aangemeld voor  gidsenwerk:  Willem Klaassen, Frank

Ganzevles, Hans van Hoorn en Peter Labee. Frank Ganzevles is inmiddels actief als torengids. De

andere nieuwe leden zullen worden ingewerkt.


