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Gilde Nieuws, april 2012 
 

 

Excursie Cuneragilde naar het Openluchtmusem in Arnhem op 16 juni 2012 

 

Het Openluchtmuseum in Arnhem viert dit jaar het honderdjarig bestaan. Op 3 april werd dit 

bijzondere jaar ingeluid door Koningin Beatrix met de feestelijke opening van een stukje Jordaan in 

het museum. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat Jan Blaas al enige jaren als vrijwilliger 

verbonden is met het museum, bleek een leuke aanleiding om het Openluchtmuseum dit jaar te 

kiezen voor onze jaarlijkse  excursie. 

 
afbeelding  van de nieuwe Westerstraat in het Openlucht Museum  

http://www.openluchtmuseum.nl/ 

 

Zeer waarschijnlijk heeft ieder van ons het museum al vaker 

bezocht en mogelijk bestaan er al herinneringen van vele jaren 

geleden. Door de jaren heen is er veel veranderd en veel 

bijgekomen. Het is onmogelijk om in een dag alles te 

bekijken. Het probleem bij een bezoek is het maken van 

keuzen en het programma niet te overladen. Er staat nog niets vast en ik heb alleen een algemene 

lijn in mijn hoofd.  Ik wil jullie graag gedurende de morgen en een klein deel van de middag 

meenemen met een route naar mijn keuze. Daarbij zal ik aandacht besteden aan de geschiedenis van 

het museum zelf. Vanaf de eerste huisjes in het park, de oorlogsperiode, de groei, de moeilijke 

periode van verzelfstandiging, de nieuwe ontwikkelingen en natuurlijk ruim aandacht voor de meest 

recente uitbreiding met de Westerstraat.  In de middag kunnen jullie eigen keuzen maken. Dat kan 

zijn door lekker ontspannend met de tram mee te gaan of nog een flinke wandeling. Holland Rama 

is natuurlijk ook een aanrader en wanneer je een speciale interesse hebt dan hoor ik dat graag. 

Jullie ontvangen nadere informatie over de inschrijving en kosten, maar reserveer alvast de 

zaterdag 16 juni in de agenda. 

 

Jan Blaas 

 

Verslag jaarvergadering op 1 februari 2012 

De jaarvergadering in ’t Rondeel werd goed bezocht door ruim 30 leden. Voor de tweede keer 

waren we weer te gast, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Willy Hoorn, 

Theo Peek, Jan Blaas blikten terug op een goed jaar: het aantal 

rondleidingen was toegenomen. We konden dus meer geld aan onze 

“goede doelen” doneren, te weten: Vrienden van het Rondeel, st.Beiaard 

Cuneratoren, restauratiefonds Cunerakerk en de Gedachteniskerk voor 

de aanschaf van een vitrine in de hal.  De kascommissie bestaande uit 

Han van Goethem en Ton van Drunen keurde de jaarrekening 2011 

goed. 

Na de pauze gaf Toine Maas een geanimeerde lezing met beelden over 

de verdedigingswerken van Rhenen. Aardig hierbij was de 

wisselwerking tussen hem en de aanwezige gidsen. We weten nu veel 
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meer over onze stadsmuren, steunberen, grachten en de rondelen bij de stadspoorten.  

Ook werd het bekende schilderij De belegering en inname van Rhenen uit 1499  uitvoerig 

besproken, o.a. de functie van de schrijn met Cunera binnen in de kerk. 

 

Het is gebruik dat we lezingen/informatie  ook schriftelijk ter beschikking stellen  aan alle gidsen. 

Hierop zullen nog even moeten wachten. Toine Maas is en blijft uitgever (uitg. Matrijs) en lid  van 

de Stichting Publicaties Oud Rhenen (SPOR). Deze stichting is van plan om in voorjaar 2013, ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwbouwproject Binnenstad-Oost,  een boekuitgave  te laten 

verschijnen gewijd aan de historische stadsverdediging van Rhenen. Op het moment van uitgave zal 

het dan ook mogelijk zijn om de opgegraven stadsmuur in de ondergrondse parkeergarage te 

bezoeken.  

 

Nieuwe gecombineerde rondleiding: monumentenwandeling met Oude Raadhuis + 

Cunerakerk + Het  Rondeel. 

Het Oude Raadhuis was een tijd gesloten, maar is nu weer opengesteld voor rondleidingen door het 

Cuneragilde.  Omdat het gebruik van het Oude Raadhuis niet altijd zeker is i.v.m. trouwerijen of 

gebruik door de gemeente, hebben we besloten tot een  nieuwe rondleiding: een zgn. flexibele 

monumentenrondleiding langs Oude Raadhuis + Cunerakerk + bezoek aan museum ’t Rondeel.  We 

denken hierbij aan een rondleiding van 1 ½ uur, waarbij de groep bezoekers het zwaartepunt van de 

route mag bepalen.  Daarbij moeten we ook rekening houden met de openingstijden van het 

museum. 

 

De huidige gidsen voor stadswandelingen, Oude Raadhuis en Cunerakerk krijgen binnenkort 

bericht hierover.  Het is de bedoeling om gezamenlijk deze nieuwe rondleiding te lopen, waarbij 

praktische instructies worden gegeven over de opening van het met een code beveiligde Oude 

Raadhuis en over een route door Het Rondeel. Bert Huiskes zal hiervoor nog informatie 

samenstellen over de schilderijen in het museum. Nieuwe gidsen voor deze gecombineerde 

rondleiding zijn natuurlijk welkom.  

 

Korte Monumentenwandeling in de zomerperiode. 

De nieuwe monumentenrondleiding willen we ook wekelijks gaan aanbieden tijdens de periode van 

openstelling van de Cunerakerk op iedere woensdagmiddag vanaf 14.30 uur, met een duur van ca 

1 uur. Doelgroep zijn de vakantiegangers die in de zomerperiode Rhenen bezoeken of passeren en 

meer monumenten willen bekijken dan alleen de Cunerakerk.  

Deze rondwandeling, zonder vooraanmelding,  is een aanvulling op cq alternatief voor ons huidige 

aanbod van wekelijkse torenbeklimmingen op woensdag t/m zaterdag om 14.30 uur.   

In de praktijk betekent dit dat Riki in het zomerrooster wekelijks op de woensdagmiddag een gids 

voor deze wandeling zal inroosteren. 

 

Geplastificeerde afbeeldingen voor gebruik bij rondleidingen. 

Gidsen van stadswandelingen en Cunerakerk beschrijven meestal 

mondeling of aan de hand van eigen afbeeldingen aan bezoekers 

hoe Rhenen er vroeger uitzag, bijv. het oude interieur van de 

Cunerakerk, de oude stadsmuren, stadspoorten, Agnietenklooster, 

Koningshuis etc.   

Gijs Jonkers, Ingrid Tinbergen en Arnold van Hooft hebben een 

fotocollectie samengesteld met afbeeldingen over Oud Rhenen en 

beelden van de stad tijdens WO II voor gezamenlijk gebruik.  

De merendeels A4- afbeeldingen zijn geplastificeerd en regenbestendig. Ze komen te liggen bij de 

VVV. Gidsen kunnen dan voor aanvang van de rondleiding of torenbeklimming een setje 

afbeeldingen uitzoeken en na afloop weer inleveren bij de VVV.   Dank aan Gijs, Arnold en Ingrid 

voor hun vele werk hieraan. 
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Voortgang werkgroep 

Grebbebergrondleiding  

De werkgroep die belast is met het opstellen 

van een handleiding voor de Grebberondleiding 

is enige malen bij elkaar geweest. Om 

praktische tips en ervaringen uit te wisselen 

heeft de werkgroep onder leiding van de twee 

werkgroepleden Anton van der Hooft en Han 

van Goethem een rondwandeling op de 

Grebbeberg gemaakt. Rode draad in de  hand-

leiding is het overbrengen van de beleving en 

het gevoel dat onze soldaten destijds hebben 

gehad bij de mobilisatie en de gevechten op de 

Grebbeberg.  
Werkgroepleden: Han van Goethem, Theo Peek, Jan Blaas,  

Arnold van Hooft en Pieter de Vries 

 

Inmiddels ligt er een eerste concept met o.a. documentatie, filmbeelden en aansprekende verhalen  

voor kinderen. Alle informatie zal binnenkort op DVD worden gezet ten behoeve van alle gidsen 

voor deze rondleiding, waarschijnlijk eind mei. 

 

Scholenfolder Grebbebergrondleiding 

We ervaren dat de laatste jaren vooral dezelfde scholen gebruik blijven maken van deze rondleiding 

voor groep 7/8.  Het aantal aanmeldingen blijft stabiel. Anderzijds hebben we vrij veel nieuwe 

gidsen voor deze rondleiding beschikbaar. Daarom hebben we, ter promotie,  een speciale 

scholenfolder opgesteld, die inmiddels  per post en via de mail verstuurd is  naar vele scholen in de 

regio.  Deze scholenfolder staat ook op onze website www.cuneragilde – rondleidingen – 

rondleiding over de Grebbeberg.  I.v.m. de jaarlijkse schoolwerkplannen zullen de effecten 

waarschijnlijk pas volgend jaar zichtbaar worden.  

 

Handleiding voor gidsen Cuneragilde. 

Het Cuneragilde werkt al jarenlang met ervaren gidsen, die ieder op eigen wijze invulling geven aan 

de rondleidingen. Dat blijft zo. Nieuwe gidsen ontvangen een CD met informatiemateriaal en 

lezingen over cultuurhistorisch Rhenen  en lopen een paar keer mee met ervaren gidsen om ervaring 

op te doen. Dat blijft ook zo.   

De handleiding is een checklist voor ervaren gidsen en een middel voor nieuwe, belangstellende en 

potentiële  gidsen  om inzicht te geven in de activiteiten van het  Cuneragilde en om structuur te 

bieden aan hun opleiding.  Jullie ontvangen een exemplaar van de handleiding als bijlage bij deze 

Nieuwsbrief. 

 

Artikel over  Aardkunde, archeologie en historie in Rhenen 

Ter aanvulling van alle eerdere informatie over de cultuurhistorie van Rhenen ontvangen jullie een 

artikel over  Aardkunde, Archeologie en Historie in Rhenen. Het artikel is geschreven door 

Rhenenaar Jules Scholten. Jules was lid van de Adviescommissie voor Natuur en Milieu. Deze 

multidisciplinaire commissie, bestaande uit “burgerspecialisten”  uit Rhenen werd in 2008 

geïnstalleerd  door de gemeente met het doel om het college gevraagd en ongevraagd te kunnen 

adviseren.  Deze commissie is kortgeleden helaas door het huidige college weer opgeheven.  

Het artikel van Jules Scholten was onderdeel van een ongevraagd advies door deze commissie en 

heeft door de opheffing dus nooit het college van B en W bereikt. Het Cuneragilde mag het artikel 

gebruiken als informatiemateriaal voor onze gidsen.  
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Gastvrouwen/heren gevraagd 

We hebben een behoorlijk aantal gastvrouwen/heren voor  de openstelling van de Cunerakerk in de 

zomerperiode en tijdens  Koninginnedag, Cuneradag en 

Open Monumentendag. Echter, dit jaar start Musica 

Cunera in de zomerperiode met vijf lunchconcerten op 

orgel en piano van 12.00 – 13.00 uur.   

Het Cuneragilde heeft toegezegd op die dagen ook 

eerder de kerk te openen. Vanwege de lange 

“zittingsduur” tot 16.30 uur overweegt 

zomerroostermaakster  Riki van der Werf op die 

concertdagen twee gastvrouwen/heren in te zetten.  

Dus hoe meer gastvrouw/heren, hoe beter.                        

 

Als jullie in jullie kennissenkring  gastvrije personen 

kennen die graag gastvrouw/heer willen worden, meldt              Gijs Timmerman heet bezoekers welkom 

dit aan Riki  tel.  61 37 40 of via info@cuneragilde.nl. 

De doelgroep van de zomeropenstellingen zijn toeristen/passanten. De gastvrouw/heer overhandigt 

de bezoekers een plattegrond en beantwoordt zo nodig vragen. Hiervoor is bij de balie een map met 

uitgebreide informatie over de kerk aanwezig 

 

Nieuwe gids 

We verwelkomen Evert van Vulpen. Hij wil zich gaan inwerken als torengids. 

 

 

            Komende activiteiten: 

- Koninginnedag op 30 april met vanaf 

13.00 uur torenbeklimmingen en 

openstelling Cunerakerk 

 

- Cuneradag op zaterdag 9 juni met 

kraam, torenbeklimmingen en 

rondleidingen 

 

- Uitstapje naar Openluchtmuseum 

Arnhem op zaterdag 16 juni 

 

- Zomerperiode: vanaf de laatste week 

in juni t/m Open Monumentendag op 9 

september met openstelling 

Cunerakerk op wo t/m za van 13.00 – 

16.30 uur + torenbeklimmingen op wo 

t/m za om 14.30 uur + kleine 

monumentenwandeling op woensdag 

om 14.30 uur 

 

- Open Monumentendag op 8 september 

 

 

 


