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Gilde Nieuws, december 2011 
 

Uitnodiging Gilde-avond/jaarvergadering op woensdag  1 februari 2012 

Net als vorig jaar wordt de Gilde-avond/ jaarvergadering gehouden in Museum Het Rondeel.  

We willen de financiële stukken (begroting 2012 en jaarrekening 2011) en het jaarverslag van 

2011met jullie bespreken. Daarna zal Toine Maas, historicus en lid van de gemeentelijke 

monumentencommissie, een presentatie houden over de Verdedigingswerken van Rhenen. Hij zal 

zich hierbij richten op praktische informatie  die de gidsen bij stadswandelingen kunnen gebruiken. 

 

Samenvatting Toine Maas: Aan de rand van de binnenstad van Rhenen is begin maart zowel een 

deel van de middeleeuwse stadsmuur als de daarnaast gelegen stadsgracht teruggevonden. Dat de 

funderingen van de stadsmuur met een hoogte van drie tot vier meter nog in de grond zouden zitten, 

was niet bekend. Ook de royale breedte van de stadsgracht was een verrassing. De gracht was 

enkele tientallen meters breed en blijkt een minimale diepte van vier meter beneden het maaiveld 

bezeten te hebben. Omdat de gracht droog stond, werd deze extra diep gemaakt. Dit zorgde ervoor 

dat het extra lastig was om pal naast deze diepe gracht een hoge muur te bouwen. De fundamenten 

van de stadsmuur moesten extra diep worden ingegraven om te voorkomen dat de muur afgleed of 

omviel in de droge gracht. De teruggevonden stadsmuur maakte deel uit van een uitgebreid 

verdedigingsstelsel dat de stad moest beschermen tegen indringers.  

Over alle aspecten van de stadsverdediging zal op 1 februari aanstaande een presentatie worden 

gegeven. 

 

Half januari 2012 ontvangen jullie hiervoor nog een aparte uitnodiging met bijlagen. Reserveer 

alvast de datum van 1 februari 2012 in de agenda’s. 

 

Vooraankondiging excursie 16 juni 2012 naar het Openluchtmuseum 

Op zaterdag 16 juni gaan we een uitstapje naar het Openluchtmuseum in Arnhem organiseren.  Jan 

Blaas werkt als vrijwilliger aan speciale projecten voor dit museum en hij zal ons rondleiden. 

Partners zijn welkom. Gratis toegang met museumkaart. Jullie ontvangen hierover t.z.t. meer 

informatie. Reserveer  alvast de datum van 16 juni in de agenda’s. 

 

Nieuw bestuurslid Frank Ganzevles 

We zijn heel blij met de versterking van het bestuur door Frank Ganzevles, per november 2011. 

Frank is actief als gids torenbeklimmingen en bereidt zich voor op rondleidingen over de 

Grebbeberg. Vanuit het bestuur heeft hij al de coördinatie op zich genomen van de werkgroep 

rondleidingen Grebbeberg (zie hierover de alinea elders in dit Gilde Nieuws).  

 

Nieuwe gidsen 

We verwelkomen 2 nieuwe gidsen: 

Jenny de Boer. Zij wil zich als gids inwerken voor de stadswandeling, rondleiding Cunerakerk en 

torenbeklimming.  

Wim Verhoeks. Voor zijn verhuizing naar Ede was hij torengids en gids Cunerakerk. Nu hij meer 

tijd heeft wil hij graag zijn gidsenwerk in Rhenen weer oppakken. 
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Verslag reanimatiecursus 

In de Cunerakerk hangt een AED (naast de 

toegangsdeur). Een AED is een Automatische 

Externe Defibrillator, die bij hartstilstand een 

elektrische puls geeft. Het is echter  noodzakelijk 

dat de patiënt tussen de pulsen door ook  

gereanimeerd wordt. In sommige gevallen kan dit 

hopelijk levensreddend zijn. Omdat de AED in de 

kerk niet toegankelijk is vanuit de toren, hebben 

we bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een 

AED in de toren.                                                          

 Jenny en Frank bezig met reanimatie en AED. 

Op 19 november namen 6 gildeleden deel aan  

een reanimatiecursus van het Rode Kruis in Rhenen. Ingrid Tinbergen,Teun Jordaan, Jenny de Boer, 

Frank Ganzevles, Jan Blaas en Willy Hoorn kregen van 8.30 – 15.30 uur instructies van cursusleider 

Henk de Bruin over de techniek van het reanimeren en het bedienen van een AED.  Na afloop ont-

vingen alle cursisten het diploma Reanimatie (BLS) en AED. 

 

 

   Lezing over PKN en Ontmoetingskerk   

   door Ans Pilkes 

 

   De Gilde-avond op 5 oktober 2011 was    

   druk bezocht.  Jullie hebben al eerder een    

   verslag van het overleg met de gidsen  

   ontvangen en als bestuur zijn we bezig met  

   het verwerken van alle goede suggesties. 

 

   De lezing van Ans Pilkes over het ontstaan    

   van de PKN en de bouw van de Ontmoe- 

   tingskerk aan de Anjerlaan kan opgevraagd  

   worden bij Ans, tel. 74 10 82 of via    

   anspilkes@casema.nl 
 Ans Pilkes geeft uitleg over de  kerkzaal van de Ontmoetingskerk 
 

Nieuwe versies speurtocht Cunerakerk en Gedachteniskerk 
De puzzeltocht van Rijk Willemse met tekeningen voor rondlei- 

dingen door de Cunerakerk heeft vele jaren goed dienst gedaan.  

Door de nieuwe technieken is de speurtocht geactualiseerd door  

Ans Pilkes, Theo Peek en Willy Hoorn, waarbij de tekeningen  

zijn vervangen door foto’s uit de kerk en de meerkeuze vragen  

wat bijgesteld. 

 

Voor de Gedachteniskerk heeft Theo Peek een speurtocht ge- 

maakt.  

We willen de Gedachteniskerk als herinneringsmonument meer  

onder de aandacht o.a. van scholen brengen.  

 

Bij de kerstattentie ontvangen alle gildeleden exemplaren en 

antwoordbladen van beide speurtochten.  
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Informatie Pim Strous over een rouwbord in de Cunerakerk  

Tijdens het gidsenoverleg op de Gilde-avond op 5 oktober werd gesproken over de aanwezigheid 

van een Rouwbord in een hoekje van de Cunerakerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouwbord Coen 1641, collectie Het Rondeel, foto W.H. Strous 

  

Gewaarschuwd door de opmerkingen ben ik de volgende dag naar de Cunerakerk gegaan om te 

kijken waar men het over had. Ik trof daar de voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de 

Protestantse Gemeente te Rhenen, en samen hebben wij het bord een veilige plaats gegeven. Na de 

restauratie van de ramen wordt het bord weer op zijn plaats gehangen, in de doopkapel.    

Het is een rouwbord van de familie Coen. Dit rouwbord is een jaar of twintig geleden door de 

Stichting Gebroken Lente gekocht uit de nalatenschap van Ramspek (kandidaat-notaris in Rhenen 

rond 1900-1920), en in bruikleen afgestaan aan museum Het Rondeel. Het museum heeft het 

blijkbaar weer langdurig afgestaan aan de Cunerakerk. Het is dus geen eigendom van de kerk!  

Ad de Jong heeft in een tweetal artikelen gepoogd de herkomst van dit rouwbord te achterhalen, 

met name de band van de familie Coen met Rhenen.  Hij is daar niet in geslaagd, wel zijn er sterke 

vermoedens. Waarschijnlijk heeft het bord nooit in de Cunerakerk gehangen omdat het zou dateren 

uit 1641 en er bij de inventarisatie in 1789 door Hangest D´Yvoy geen melding van wordt gemaakt.                 

Zie verder: 

1.      Jong, dr. A.J. de, en C.L. van Otterlo, Genealogie en Heraldiek te Rhenen, Voorthuizen 1996 

2.      Jong, A.J. de, ´Genealogie en Heraldiek, en de relatie Rhenen/Schoonhoven, in: Oud Rhenen   

          27
e
 jrg nr 1 januari 2008, p. 32-42  

Willem H. Strous 

 

 

Plan voor het opstellen voor beschrijving rondleiding 

Grebbeberg  

 

Binnenkort gaat een werkgroep van start om een 

beschrijving te maken voor de rondleiding over de 

Grebbeberg. Hiervoor zijn een aantal collega-gidsen 

benaderd om een bijdrage te leveren. Daarnaast zal de 

werkgroep worden bijgestaan door de historicus Toine 

Maas.  

Zoals bekend verzorgt ons gilde naast Stichting De Greb 

de rondleiding over het ereveld en de oorlogsresten op 

Rondleiding door Gijs Jonkers                            de Grebbeberg. Waar Stichting De Greb dit doet voor de 

volwassenen richten wij ons op de hoogste klassen van de basisschool. De beschrijving zal 

beschikbaar worden gesteld aan alle gidsen die de rondleiding op de Grebbeberg verzorgen. 

Verwachte oplevering eind 1e kwartaal 2012.  

Frank Ganzevles 
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Landelijke gildedag Deventer   

Ieder jaar vindt er een landelijk Gildetreffen plaats. Hiervoor 

worden uitgenodigd bestuursleden en (wandel)coördinatoren 

van de aangesloten Gilden. Het Deventer Gilde nam  

8 november 2011 de organisatie van dit treffen op zich. Dat 

betekent: het Gilde stelt ruimte beschikbaar en de verzorging 

van de gasten. De Gilden Zutphen, Zeist (zie de afbeelding 

hiernaast met een dia uit hun Powerpoint presentatie), Breda 

en Deventer gaven een “inkijk “in hun organisatie.  

De manager van  VVV Deventer toonde  zich voorstander van een goede samenwerking tussen  

cultuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties en commerciële instellingen in de stad. Het Deventer 

Gilde verzorgde een korte rondleiding om en in de kerk. Voor mij de tweede keer dat ik een lande-

lijke Gildetreffen meemaak. En beschouw het ook als een voorrecht zo’n dag te mogen meemaken. 

Het treffen met de Gildeleden uit verschillende regio’s maakt mij steeds weer duidelijk dat de ver-

schillen in werkwijze van de Gilden, het aanbod van diensten, de samenwerking met de plaatselijke 

VVV’s mensenwerk is. Meestal vrijwilligers met een enorme staat van dienst, met ervaring op 

velerlei terrein. De kunst Gildeleden binden en Gildeleden  kennis en kunde te laten delen. 

Arnold van Hooft 

 

Oproep  bestuur: we zijn van plan ten behoeve van de PR ook een Powerpoint Presentatie van het 

Cuneragilde te maken en liefst ook bewegende beelden van rondleidingen, te gebruiken op onze 

website en die van de VVV.  Als er leden zijn die hiermee  ervaring hebben of zin hebben om hieraan 

mee te werken? Meld  je aan bij Willy Hoorn (tel 61 63 69) of Frank Ganzevles (61 43 86) of via 

info@cuneragilde.nl  De Powerpoint presentatie van Gilde Zeist kan opgevraagd worden bij Frank. 

 


