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Gilde Nieuws, juli 2011 

 
Excursie naar Sonsbeek op 31 augustus a.s. 

 

Voor woensdag 31 augustus heeft onze gids Arnold van Hooft alle 

leden van het Cuneragilde uitgenodigd voor een rondleiding door 

Sonsbeek. Onderdeel van deze rondleiding is de beklimming van de 

Belvedère. Deze toren is een stuk lager en gemakkelijker te 

beklimmen dan de Cuneratoren. Op de uitkijkpost boven is een 

wijds uitzicht over de omgeving. Niet onbelangrijk is dat er nabij 

een gezellige gelegenheid is om koffie of thee  te drinken.   

 

Aanvang van de wandeling om 13.30 uur vanaf het 

bezoekerscentrum aan de Zijpendaalse weg 24A in Arnhem.  

I.v.m. het maximum aantal personen van 15 personen en 

gezamenlijk vervoer vanuit Rhenen graag van te voren opgeven bij 

Arnold van Hooft of bij Willy Hoorn, tel. 616369 of 

info@cuneragilde.nl  Vóór 15 augustus.  Behoudens kosten voor 

een versnapering en vervoer is deze excursie voor medewerkers van 

het Cuneragilde gratis.  Kosten voor introducés  € 3,00.                                                                                                    
Foto Paul Jarko 

  

Rode Kruis reanimatiecursus  
De reanimatiecursus door het Rode Kruis is op zaterdag 5 november.   

Aanvang 8.30 uur tot ca 15.00 uur. Bij de cursus is inbegrepen materiaal, cursusboek, koffie & thee 

en een certificaat. De kosten voor de cursus zijn Euro 40,-- per persoon bij minimale aanmelding 

van 5 personen.  

Na de oproep in het vorige Gilde nieuws hebben 5 leden zich aangemeld. Wie ook nog mee wil 

doen, kan zich aanmelden bij Willy Hoorn (tel. 616369) of via info@cuneragilde.nl 

 

Restauratie oude doopvont Cunerakerk 

Tijdens de zomeropenstelling staat op de balie een 

collectebus bestemd voor de restauratie van het oude 

doopvont.  Als dank/waardering stoppen bezoekers hier 

vaak geld in. Na afloop van het seizoen wordt de opbrengst 

geteld en gedoneerd aan het bestuur van de Cunerakerk. Tot 

nu toe is er  €5.300 via het Cuneragilde ingebracht voor de 

restauratie. 

Het doet ons dan ook groot genoegen dat het College van 

kerkrentmeesters onlangs  heeft besloten om het doopvont 

te laten restaureren bij Hoefakker Kunst- en siersmederij. 

De totale kosten bedragen € 5.801,25.  

Het zou mooi zijn als deze zomer via de collectebus zoveel 

geld wordt ingezameld dat we als Cuneragilde                           

geheel voor onze rekening zouden kunnen nemen.    Foto Willy Hoorn 
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OPROEP NIEUWE TORENGIDSEN  

Door ziekte zijn een paar torengidsen uitgevallen. Omdat een aantal gidsen alleen op zaterdag 

beschikbaar is vanwege hun werk, was het lastig om het rooster voor de zomeropenstelling  vol te 

krijgen en moeten we helaas te vaak een beroep doen op dezelfde mensen. Daarom een verzoek aan 

allen: kent u  in uw omgeving fitte personen die bereid zijn om torengids te worden? 

 

Verslag uitstapje naar Wijk bij Duurstede op 7 mei 2010 

 

Het jubileumuitstapje naar Wijk bij Duurstede 

was zonnig en gezellig. Een gids verzorgde een 

geanimeerde rondleiding in de kerk, door de 

oude stadskern, het park met kasteel Duurstede 

met Donjon en de haven. Na een lunch in De 

Engel, wandelden we naar Museum Dorestad.  

Het is aardig om de aanpak en verhalen van 

stadsgidsen elders te ervaren. Tijdens de 

rondwandeling door de autovrije oude stadskern  

en prachtige laan naar een open plein (zie foto) 

merkten we op dat de gemeente Wijk bij 

Duurstede toch zeer zorgvuldig en trots omgaat 

met haar cultureel erfgoed.   

 
Foto Dirk Prins 

 

Lezing en instructie voor gidsen over de Gedachteniskerk 

Tijdens de Gildeavond op 16 april 2011 hield Theo Peek een lezing/rondleiding over Ontwerp en 

Realisatie van de RK Gedachteniskerk Rhenen. Mede vanuit zijn persoonlijke ervaringen en 

betrokkenheid vertelde hij over de niet altijd gemakkelijke tot standkoming van de huidige 

Gedachteniskerk. Het begin met de  landelijke steentjes-actie op 25 april 1954, die ’s avonds via de 

KRO radio uitgezonden werd. Deze eendaagse bliksemactie bracht maar liefst ca f. 450.000 op. De 

hierop volgende architecten-prijsvraag en aanbesteding. De opzet met de eigenlijke Kerkruimte en 

de Gedachtenishal. Daarna de uitleg van de inrichting van Gedachtenishal (zie foto) en Kerkruimte.  

 

Theo en ook andere gidsen 

verzorgen rondleidingen door de 

Gedachteniskerk voor het 

Cuneragilde.  In onze 

informatiemap (en/of op CD) voor 

gidsen ontbrak praktische 

informatie over de Gedachtenis-

kerk. Daarom heeft Theo zijn 

lezing, aangevuld met foto’s, op 

papier gezet bij wijze van instructie 

voor nieuwe gidsen.  

 

Deze lezing (10 pagina’s) zullen we 

digitaal aan onze medewerkers 

mailen.         Foto Ingrid Tinbergen 

Goedkoper voor ons dan honderden kopieën + voor u het voordeel van foto’s in kleur. U kunt er dan 

zelf voor kiezen om de lezing uit te printen of op uw computer in een digitaal Cuneragilde mapje te 

bewaren. 


