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Gilde Nieuws, editie december 2012 
 

Voorjaarsbijeenkomst op donderdag 7 februari 2013 

Wij nodigen alle gildeleden uit voor de voorjaarsbijeenkomst op 7 februari 2013. 

Locatie: Museum Het Rondeel; 

Aanvang: 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur). 

 

Op deze voorjaarsvergadering worden de (financiële)  

jaarverslagen behandeld en is er gelegenheid voor het 

stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën.  

 

Vervolgens wordt een presentatie gegeven over onze 

nieuwe cultuurhistorie rondleiding op de Grebbeberg. 

Deze presentatie wordt verzorgd door de voorberei-

dingswerkgroep, bestaande uit André Karper, Theo 

Peek, Pieter de Vries en Frank Ganzevles.  

Mogelijk ook een Powerpoint presentatie over de acti-

viteiten van het Cuneragilde en een vernieuwde folder.   
                                                                                                               “De Koningstafel/voormalige  

                                                                                                                                               boswachterswoning” in het Grebbebos 

Jullie ontvangen half januari 2013 een aparte uitnodiging +  

de jaarstukken voor deze vergadering. NOTEER ALVAST DE DATUM VAN 7 FEBRUARI 2013.       

 

Fotoboek voor de VVV- medewerkers 

De boekingen voor rondleidingen worden door de VVV gedaan. Bij ver-

zoeken benaderen Lenie Nissen of één van de zes vrijwilligsters telefo-

nisch een gildelid. Vervolgens sturen zij een digitale bevestiging aan de 

gids. In veel gevallen verlopen de contacten tussen VVV en onze gidsen 

zonder dat zij onderling “een gezicht” hebben van elkaar. 

Om de anonimiteit tussen VVV- vrijwilligers en gidsen te doorbreken zijn 

we bezig met de samenstelling van een fotoboek van alle gidsen en gastvrouw/heren.  

We zullen zorgvuldig omgaan met de afbeeldingen, alleen bestemd voor intern gebruik. We zijn van 

plan om het fotoboek digitaal in pdf te verspreiden onder de leden en VVV, maar de afbeeldingen 

zullen niet op internet, op onze website of  sociale media vertoond worden. 

 

Cultureel Platform Rhenen 

De gemeente Rhenen heeft een Cultuurnota 2013 vastgesteld.  Het afgelopen jaar heeft een 

tijdelijke cultuurcoördinator,  Katrijn Kuypers,  gewerkt aan de opzet van een nieuw cultuurbeleid 

in Rhenen.  Een cultuurbeleid dat uitgaat van zelfredzaamheid, samenwerking en creatief onderne-

merschap van organisaties, die zich bezig houden met cultuur in de breedste zin des woords. 

Gemeentelijke subsidies zijn grotendeels afgeschaft. Er komt een cultuurfonds dat jaarlijks max.  

€ 15.000 mag toewijzen, bestemd voor workshops, samenwerkingsprojecten etc.   

Dit fonds zal beheerd worden door het Cultureel Platform Rhenen, dat bestaat uit vertegenwoordi-

gers van cultuurmakers uit Rhenen. Tot nu toe zijn er al drie Culturele Cafés geweest in het Hof van 

Rhenen, met presentaties van organisaties, en er is een informatieve website met aanbod en vraag.   
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Het Cuneragilde gaat dit nieuwe beleid volgen. Kijken jullie ook eens op de website 

www.cultuurinrhenen.nl , waarop je je ook kunt abonneren op de digitale Nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven van ontwikkelingen en culturele evenementen in Rhenen.  

 

Fotorapportage over de Maand van de Geschiedenis, oktober 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagavond 5 oktober 2012 werkten Gera Fieren, Frank Ganzevles, Ans Prins, Jan Blaas,  

Ton van Drunen en Jantje Struif Bontkes mee aan een speurtocht in het kader van de Maand van de 

Geschiedenis met het thema Arm en Rijk. Zij bevonden zich verspreid in de benedenstad en lazen, 

gehuld in Dickiaanse kleding, bij lamplicht een stukje voor uit Olivier Twist.   

De speurtocht was samengesteld door Marja de Jongh en Pim Strous. De route bevatte informatie 

over de straatnamen in de benedenstad en hun geschiedenis. Vanwege deze informatiewaarde voor 

onze stadswandelingen is deze benedenstadroute al eerder gemaild/rondgebracht bij alle gildeleden. 
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12 ½ jaar Cuneragilde 

 

In december 2012 bestaat ons Cuneragilde alweer  

12 ½ jaar. 

 

Om dit koperen jubileum enigszins te vieren heeft het 

bestuur besloten de kerstattentie voor de vrijwillige inzet 

van gidsen en gastvrouwen/heren iets groter te maken dan 

gebruikelijk.  

 

We hebben gekozen voor een zgn. promoparaplu met het 

logo van het Cuneragilde.   

 

Handig voor de herkenbaarheid van ons als gids bij regen 

of zon, maar ook multifunctioneel te gebruiken als 

wandelstok of zelfs als aanwijsstok.  

Het zal wellicht een vrolijk tintje geven als we ons met 

een groep door onze binnenstad begeven!! 

 

  

 

 

 


