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Gilde Nieuws, editie mei/juni 2013 
 

 

Zomeropenstelling en torenbeklimmingen (woensdag-  t/m zaterdagmiddag 26 juni t/m  

14 september) 
Na het vertrek uit het bestuur van Riki van der Werf (zij verzorgde 

jarenlang  het rooster met gastvrouwen/heren) is er een zomercommissie 

gevormd, bestaande uit Jan Blaas, Frank Ganzevles en Tineke Jansen. Op 

dit moment zijn de zomerroosters voor gastvrouwen/heren en torengidsen 

praktisch rond.  

Desondanks blijven we op zoek naar versterking van de gastvrouw/heren, 

die deze zomer ingewerkt kunnen worden.  We hebben een oproep gedaan 

in de RBC en geprobeerd te werven in de kraam op Cuneradag (8 juni 

a.s.), beide zonder resultaat.  De ervaring leert dat zoeken via via in de 

kennissenkring met een aanbeveling altijd het beste werkt.  

Dus het zou mooi zijn als iedereen in de eigen omgeving (zangkoor, 

verenigingen, etc) ook op zoek zou gaan aanvulling van onze 

gastvrouwen/heren  

 

 

Open wandelingen  en oproep nieuwe gidsen voor Op zoek  naar de Koningstafel. 
 

Onze nieuwe rondleiding “Op zoek naar de Koningstafel” is 

gestart op 13 april met een excursie voor de eigen gildeleden.  

Er is een folder gemaakt (zie bijlage), die bij de VVV en 

diverse horecalocaties neergelegd zijn.  We hopen natuurlijk 

op grote belangstelling. 

Tot nu toe hebben we een klein aantal gidsen, die natuurlijk 

zelf ook nog ervaring moeten opdoen met groepen, hun 

vragen en reacties.  Niettemin hierbij een oproep voor leden 

die belangstelling hebben voor deze rondleiding en opgeleid 

willen worden. Voor hen is er een CD met informatie 

beschikbaar. 

 

Ter promotie van deze nieuwe rondleiding bieden we in de 

zomerperiode via persberichten vier “open wandelingen” aan, 

waarvoor geen vooraanmelding nodig is. We moeten dus maar afwachten of er bezoekers op 

afkomen. De start is bij de parkeerplaats bij het Ereveld. Kosten €2,50 pp., te betalen aan de gids. 

Voor gildeleden, die belangstelling hebben om als gids opgeleid te worden, is de rondleiding 

uiteraard  gratis. De open rondleidingen zijn op: 

- Woensdagmiddag 10 juli om 14.00 uur 

- Zaterdagavond 27 juli om 19.00 uur 

- Zaterdagmiddag 17 augustus om 14.00 uur 

- Woensdagavond 28 augustus om 19.00 uur 
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Herstelwerkzaamheden aan de toren 

Vanwege vallende stenen heeft de gemeente voor de veiligheid van passanten hekken geplaatst rond 

de toren met overkappingen voor de hoofdingang en de torendeur. Deze overkappingen (zie 

afbeeldingen) zullen nog worden verstevigd, want de valsnelheid van brokken steen van onze 82 m 

hoge toren is 185 km per uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de onzekerheid over het doorgaan van torenbeklimmingen hebben Ans Pilkes, Wim 

Hulsman en Willy Hoorn op 5 juni overleg gehad met de gemeente over de veiligheid van onze 

torenbeklimmingen en de komende grote restauratie . We spraken met Joop Jansen, extern adviseur 

monumenten en projectleider restauratie en met Walter van Zwolgen, ambtenaar onderhoud 

gemeentelijke gebouwen.  

De verwachting is dat de toren in de steigers komt in september 2013. De torenbeklimmingen 

tijdens de zomeropenstelling van 26 juni t/m 14 september kunnen gewoon doorgaan, zij het met 

enige beperkingen. Het grootste gevaar voor vallende stenen komt van de tweede omloop, met de 

meeste schade aan de natuurstenen. De eerste omloop is daarom afgesloten. Op de tweede omloop 

is een net geplaatst en dus gedeeltelijk toegankelijk. De derde omloop is geheel publiek 

toegankelijk. De torengidsen worden geïnformeerd over de beperkingen. 

 

Grote restauratie 
De steigers worden 80 meter hoog, waarschijnlijk voor de duur van 3 jaar. Omspannen door gazen 

doeken tegen de wind. Afgesproken is dat tijdens deze grote restauratie de toren niet op slot gaat, 

maar  te beschouwen als een kans om Rhenenaren te betrekken bij de voortgang. Joop Jansen zal 

samen met de torengidsen de toren opgaan en overleggen  op welke plekken in het gaasdoek 

uitzichtgaten gemaakt kunnen worden. Namens het Cuneragilde hebben we voorstellen gedaan voor 

bijv  speciale “restauratiebeklimmingen” waarbij een restaurateur meeloopt om uitleg te geven, een 

informatieboekje over de bouwmaterialen, etc., een expositie op een van de etages met 

bouwtekeningen en andere informatie over de toren i.s.m. met Het Rondeel, een webcam, helmpjes 

voor beklimmingen met schoolkinderen, verkoop van ornamenten die vervangen worden. 

Afgesproken is om elkaar goed te blijven informeren. 

 

Afscheid André Karper, torengids en gids cultuurhistorische rondleiding Grebbeberg 

Helaas gaat André Karper het Cuneragilde verlaten. André was jarenlang een solide torengids en hij 

had het voortouw bij de werkgroep over de nieuwe Grebbebergwandeling “ Op zoek naar de 

Koningstafel”. Maar er kwam een nieuw avontuur op zijn pad, dat hij begrijpelijk niet kon laten 

lopen. Het bestuur dankt André voor zijn jarenlange inzet voor het Cuneragilde.  
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Beste Gilde-vrienden, 

 

Ik heb aan het bestuur laten weten dat ik per dit nieuwe seizoen ga stoppen als vrijwilliger van het 

Cuneragilde.  

De aanleiding heeft te maken met een lang gekoesterde wens die in vervulling lijkt te gaan; zoals 

een aantal van jullie weten ben ik al geruime tijd met mijn Border Collie Emma bezig met het 

schapendrijven. Ik heb er voor gekozen 

niet de richting van het schapendrijven in 

wedstrijdverband op te gaan, maar meer 

de kant op van het "hoeden" van 

schapen, inclusief de zorg en kennis van 

schapen. Ik heb nu de kans gekregen om 

schaapherder te worden bij de Rhedense 

Schaapskudde die er dagelijks op uit 

trekt in het Nationaal park de 

Veluwezoom. Er was zelfs nog even 

sprake van een betaald dienstverband, 

maar dat doen we voorlopig niet, omdat 

ik ook nog regulier werk heb en 

bovendien het vak nog moet leren, 

evenals Emma. 

Dit alles gaat een groot deel van mijn 

"vrije tijd" kosten. Ik heb daarom 

besloten te stoppen als Torengids en gids voor de (nieuwe) wandeling over de Grebbeberg voor het 

Cuneragilde. 

Wie weet komen jullie in de toekomst nog eens op excursie bij de schaapskudde en anders blijven 

we elkaar gewoon tegenkomen in Rhenen. 

 

Hartelijke groet, 

André Karper, Spoorbaanweg 5. 

www. schapendrijver.nl (eigen website) 

www.schaapskudde.nl (Rhedense Schaapskudde) 

  

 

Impressie van Cuneradag 8 juni 2013 
 

Tussen het Cuneragilde en Cuneradag boter het nog niet helemaal, ondanks  

dat het onze naamdag  en stichtingsdatum is.  Cuneradag is een lokaal 

Rhenens gebeuren: voor en door Rhenenaren. Een gelegenheid voor 

verenigingen om zich te presenteren en Rhenenaren enthousiast te maken 

zich aan te sluiten bij hun verenigingen.  Tot nu toe heeft het Cuneragilde 

zich gepresenteerd met een kraam en betaalde torenbeklimmingen. Dit jaar 

waren de avondbeklimmingen om 19.00 en 20.00 uur nieuw. 

Helaas moeten we constateren dat de afgelopen jaren  het aantal 

beklimmingen op Cuneradag  altijd redelijk teleurstellend geweest is. 

Zaterdag nog geen 40 klimmers en de avondbeklimmingen leverde 1 

aanmelding op voor 20.00 uur. Terwijl op Open Monumentendag en 

Koninginnedag de torenbeklimmingen meestal volgeboekt zijn.  Ligt het aan het Rhenense karakter 

van deze dag? Of aan onze kraam? Betaalde torenbeklimmingen? De presentaties van andere 

verenigingen zijn korter, geprogrammeerd op een bepaalde tijd en gratis.  Wellicht nuttig om 

volgend jaar onze presentatie te heroverwegen. Een of twee gratis beklimmingen? Een kennisquiz 

over de Rhenense cultuurhistorie? Een speurtocht door de stad? 


