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Gilde Nieuws, editie maart 2014 
 

 

UITNODIGING  
 

Het bestuur nodigt u allen graag uit voor onze voorjaarsexcursie op  

zaterdagmiddag 12 april 2014. 
 

We blijven dit jaar dicht bij huis: de Cunerakerk. Ans Pilkes en Ans Prins zullen uitleg geven over 

de graven in de Kerk. Zij doen hier al jaren onderzoek naar en hebben tijdens de afgelopen Open 

Monumentendagen hierover al rondleidingen gegeven.  Het is ook nuttige informatie voor de 

gastvrouwen/heren die vaak vragen krijgen van bezoekers over de graven in de kerk. 

 

Start: 14.00 uur bij de zijdeur van de kerk 

Na afloop gaan we een drankje drinken bij de Koning van Denemarken. 

In verband met mogelijke reservering van een tafel graag opgave voor 5 april 2014 

 

 

Continueren van de beklimming van de Cuneratoren  

 
Zoals een ieder inmiddels weet en kan zien staat onze toren sinds eind 2013 volop in de steigers. Dit 

betekent echter ook dat de torenbeklimmingen in de oorspronkelijke opzet niet meer mogelijk zijn. 

Dat is niet alleen jammer voor ons als gidsen maar ook een 

teleurstelling voor de vele toeristen die Rhenen jaarlijks bezoeken en 

natuurlijk ook voor de schoolklassen die jaarlijks een gecombineerd 

bezoek brengen aan de kerk en de toren.  

Daarom hebben we recent overleg gehad met onze burgemeester en 

contact gezocht met het architectenbureau die de restauratie begeleidt . 

Inmiddels is er een toezegging van dit bureau dat een beperkte 

beklimming tot aan het carillon mogelijk gemaakt kan worden.  

Ook willen we, nu de mogelijkheid er kan zijn om de toren te blijven 

beklimmen, de restauratie van de toren nadrukkelijk gaan belichten. 

Ondermeer denken we aan het plaatsen van informatieborden, foto's en 

brokstukken etc op de verdiepingen. Hierbij kunnen we mogelijk 

gebruik maken van het materiaal van de huidige expositie in het 

Rondeel over restauraties van de Cuneratoren. Overleg met het 

museum en met het architectenbureau heeft inmiddels plaatsgevonden 

waarbij medewerking voor de inrichting is toegezegd.  

Voordat we echter definitief aan de slag kunnen gaan zal de gemeente toestemming moeten 

verlenen voor de benodigde aanpassingen en het plaatsen van materiaal voor de expositie in de 

toren. Na deze toestemming zal een werkgroep aan de gang gaan om een en ander te gaan 

realiseren.  

 

Frank Ganzevles 
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Als bouwvakker de toren op: een TOP ervaring! 
 

Zaterdag  1 maart kregen wij, de  torengidsen van het Cuneragilde, met 18 mensen in totaal, de kans 

op met de bouwkundig adviseur Joop Jansen met de bouwlift de toren op te gaan: wat een 

spectaculaire en unieke ervaring werd. 

 

Na de nodige waarschuwingen van Joop over een schokkende lift, smalle werk trappen en vallende 

brokstukken, bleek onze nieuwsgierigheid toch groter dan de hoogtevrees; moedig gingen we in 

twee groepen de open bouwlift in, met helmen op, dat wel, 

Van zeer dichtbij zagen we aan ons voorbijtrekken de scheuren, de ontbrekende voegen , het 

gehavende lood en de verweerde versieringen van de toren. Herstel en reparatie is hard nodig, dat 

wisten we al wel, maar dat ZAGEN we nu met eigen ogen, geopend door de aanwijzingen van de 

aannemer. 

 

Dat we boven de hoogste trans zouden komen, hadden we gehoopt, maar dat we ook nog tot de 

houder van de vergulde haan zouden klimmen, doodeng via de bouwvakkers trappen, was een 

absoluut HOOGTE-PUNT! 

Het uitzicht bood zelfs voor ons ervaren torenbeklimmers op die hoogte verrassingen zoals achter 

de berg kunnen kijken naar Achterberg, en over de Grebbeberg naar Wageningen, laat staan de 

details in Rhenen zelf, die toch nog weer meer te zien waren. 

 

Toen we met de lift halt hielden bij de galmborden en via het werkers platform langs de beelden 

konden lopen, kregen we een sensatie zoals je voelt als je de Sagrada Familia in Barcelona beklimt: 

oog in oog te staan met de heiligen en Maria met kind van zo dichtbij te kunnen bewonderen, is een 

ervaring die je eigenlijk elke Rhenenaar en toerist zou gunnen…. eventueel met behulp van foto’s  

bij toekomstige rondleidingen. 

 

Om het compleet te maken ben ik die middag nog even het museum ingelopen om de vergulde 

haan, die daar nog geëxposeerd staat, een hulde en groet te brengen. Ook een ervaring die uniek is  

in je leven want in de toekomst zal ook de haan weer onbereikbaar zijn, als hij op de herstelde toren 

van boven af weer op ons neer kijkt.  

 

Dank aan de aannemer voor zijn  vrije tijd  en uitleg aan ons en aan het bestuur van het 

Cuneragilde,  die dit georganiseerd heeft. 

 

                                                
 

   Jantje Struif Bontkes, torengids  
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Cunera Feesten in Amerongen 
 

Niet alleen in Rhenen is de legende van de Heilige Cunera bekend. Ook in Amerongen werden 

vroeger Cunerafeesten gehouden. De pelgrimstochten deden ook wel Amerongen aan. Dat 

betekende voor Amerongen dat er ook daar geld in het laatje kwam. 

De historie van de Cunerafeesten wil de Stichting Amerongen Inspireert weer actualiseren. Dit jaar 

zal daar een bescheiden begin mee gemaakt geworden. En wel op het octaaf, de achtste, aflsuitende 

dag van de Cunerafeesten. Een week na de Cuneradag in Rhenen. Op 21 juni. Er zal dit jaar een 

beperkt programma zijn. Hoe dat er precies uit 

zal komen te zien staat nu nog niet vast. Men 

werkt aan een Cunerawandeltocht, een 

oecumenische dienst in de Andrieskerk, een 

een feestelijk afsluiting in het oude cafe op de 

Hof. 

De gesprekken die in Amerongen over de 

Cunerafeesten gehouden werden en worden 

gaan zeker ook over de inhoud en de betekenis 

van Cunera. Casper Staal, oud conservator van 

het Catharijneconvent in Utrecht is als 

deskundige deelnemer aan het beraad. Zelf 

ben ik als bestuurslid van het Cuneragilde 

betrokken bij de gesprekken.                

 
                                                                                  Muurschildering in Andrieskerk: wurging van de  

                                                                                                  H. Cunera.  Links van Cunera  de H. Ursula met pijl voor  

                                                                                                 haar borst en kinderen aan haar voeten                                                                 

Ans Pilkes - van Delft 

 

 

Cultuurhistorische wandeling over de Grebbeberg 
 

Vorig jaar bleken de vier “vrije”, zonder vooraanmelding bij VVV,  zomer rondleidingen, een groot 

succes. Zowel de middag- als de avondwandelingen. Dus we herhalen ze dit jaar: 

 

9 juli   woensdagmiddag 14.00 uur 

26 juli   zaterdagavond om 19.00 uur 

16 augustus zaterdagmiddag om 14.00 uur 

27 augustus woensdagavond om 19.00 uur 

 

Kosten: € 2,50 pp – kinderen € 1,00 

 

 

Vacature(s)  bestuur – Ans Pilkes voorzitter ad interim 
 

Door mijn vertrek naar de politiek  is de functie van voorzitter vacant.  Gelukkig heeft bestuurslid 

Ans Pilkes zich bereid verklaard om voorzitter ad interim te worden totdat er een nieuwe voorzitter 

is gevonden. Om u een beeld te geven hieronder een taakomschrijving.  

 

Voorzitter zijn is het leukste baantje binnen een bestuur, want je hebt overzicht, delegeert en 

coördineert zo nodig. De taakomschrijving is bij het Cuneragilde niet expliciet. Motto binnen ons 

bestuur is: ieder neemt die taken op zich die hij/zij leuk vindt om te doen. 
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Zo doet nu Frank Ganzevles alle zaken met betrekking tot de toren; Jan Blaas, Frank Ganzevles en 

Tineke Jansen (niet-bestuurslid)  vormen samen de zomercommissie, die de roosters maakt  voor de 

zomeropenstelling van de Cunerakerk en de torenbeklimmingen . Jan is penningmeester, maar 

onderhoudt ook de contacten met het museum. Theo Peek is, behalve secretaris en notulist, ook  

vertegenwoordiger bij de gemeentelijke voorbereidingen voor 75 jaar Slag om de Grebbeberg.  Ans 

organiseert excursies en vertegenwoordigt het Cuneragilde in Amerongen.   

En allen doen we gidsenwerk, want het veldwerk en contact met de gidsen is belangrijk.  

Maar er zijn wel een aantal taken  die typisch behoren bij een voorzittersrol en het overzicht 

houden: 

- Het maken van de maandelijkse agenda en leiden van de bestuursvergadering 

- Controleren of alle actiepunten uitgevoerd zijn 

- Contactpersoon VVV 

- Contactpersoon kerkbestuur Cunerakerk en kerkelijk bureau over het zomerrooster 

- Vertegenwoordigende taken: gemeente, andere gilden 

 

Een aantal van mijn taken, die ook ondergebracht kunnen worden bij nieuwe toegevoegde 

bestuursleden zijn: 

- PR – maken van flyers voor zomeropenstelling etc.  (Voorlopig blijf ik dit doen, maar is ook 

een leuke klus voor niet-bestuurslid). 

- Persberichten maken 

- Website bijhouden, samen met webmaster Kees van der Waal 

- Gilde Nieuws maken (blijf ik ook voorlopig doen, maar is ook een leuke klus voor niet-

bestuurslid) 

 

Kortom, ik kan iedereen de rol van voorzitter van harte aanbevelen. 

 

Willy Hoorn 

 

 

Verslag voorjaarsvergadering 6 februari 2014 
 

Met 28 aanwezigen hielden wij de jaarlijkse Dank-je-wel avond. Zoals gebruikelijk in het museum 

Het Rondeel. Na de ontvangst met koffie/thee en cake heette voorzitter Willy Hoorn ons welkom en 

kondigde daarbij haar afscheid aan i.v.m. haar overstap naar de politiek.  

Daarna gaf Jantje Struif Bontkes een korte stand van zaken inzake de ontwikkelingen rond de VVV 

Rhenen en nodigde belangstellenden uit zich als vrijwilliger te melden.  

 

Toen kwamen de Jaarverslagen aan de orde. Secretaris Theo Peek lichtte zijn 5
de

 verslag toe rond de 

activiteiten en het functioneren van het bestuur en de leden in het vorig jaar en gaf penningmeester 

Jan Blaas toelichting omtrent het financiële verslag over 2013 en de begroting 2014. 

Frank Ganzevles deed mededelingen over de torenrestauratie en de mogelijke gevolgen voor de 

torenbeklimmers, en hoe een aangepaste beklimming er mogelijk uit zal gaan zien.  

 

Bert Huiskes, conservator van het museum aan verrassende presentatie van (gescande) affiches die 

in 1939 door de plaatselijke drukkerij Waiboer werden vervaardigd en gaf daarmee een kijkje in het 

Rhenense leven in die tijd. Zo zagen we diverse aankondigingen van politieke partijen en 

(muziek)verenigingen, tot zelfs het menu van een feestelijk diner van Ouwehand!  

In de aanloop naar de herdenking van 75 jaar Slag om de Grebbeberg zullen eind van dit jaar 

verschillende afbeeldingen in het museum tentoongesteld worden.  

 

Met (zelfgemaakte) hapjes en drankjes (niet zelf gemaakt) werd deze interessante bijeenkomst in 

een zeer gezellige sfeer afgesloten.  
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Hartelijk dank aan degenen, aan deze avond meewerkten en die hielpen met de verzorging ervan! 

 

Theo Peek.    

 

 

 

Agenda: 
 

26 maart  vanaf 19.30 uur in Hof van Rhenen. Lezing Historische Vereniging door Johan Smit 

over “De familie Smit en de begrafenisonderneming”. 

 

12 april Voorjaarsexcursie met rondleiding langs de graven in de Cunerakerk (alleen 

Gildeleden + familie) 

 

9 juli   Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg - woensdagmiddag 14.00 uur 

 

26 juli   Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg - zaterdagavond om 19.00 uur 

 

Eind juni Begin zomer openstelling Cunerakerk en  torenbeklimmingen 

 

16 augustus Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg - zaterdagmiddag om 14.00 uur 

 

27 augustus Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg - woensdagavond om 19.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


