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Gilde Nieuws, editie juli 2014 
 

De zomeropenstelling van kerk en toren voor 2014 is weer rond  
 

Een kort verslag van de zomercommissie  
De zomercommissie bestaande uit Jan Blaas, Frank Ganzevles en Tineke Jansen, heeft de roosters 

voor de zomeropenstelling  voor de kerk en de toren weer rond gekregen. Ook dit jaar was het weer 

een heel gepuzzel om voor alle dagen de bezetting in de kerk met gastvrouwen/heren en gidsen voor 

de toren te regelen. Duidelijk is dat ons ledenbestand aan het vergrijzen is. We komen mensen te 

kort. Nieuwe leden zijn nodig willen we ook in de toekomst onze diensten als gilde blijven leveren.  

Het is te hopen dat de noodkreet "Cuneragilde luidt alarmklok over zomeropenstelling"geplaatst in 

de Rhenense Betuwse Courant op woensdag 18 juni j.l. zijn vruchten zal afwerpen en we hierdoor 

enkele nieuwe leden kunnen gaan begroeten.  

Voor de beeldvorming nog wat getalletjes. Het zomerseizoen loopt van 25 juni t/m Open 

Monumentendag op zaterdag 13 september 2014 waarbij de kerk 

elke week van woensdag t/m zaterdag open is van 13.00 uur t/m 

17.00 uur en met op deze dagen om 14.30 uur een 

torenbeklimming. 

Voor deze periode van 48 dagen hebben we de beschikking over 

14 gastvrouwen/heren en 11 torengidsen.  

Om een indruk te geven over de tijdsbesteding van de commissie. 

We hebben een 3 tal vergaderingen gehad en in totaal zijn 

ongeveer 36 mensuren nodig geweest om de roosters op te stellen 

en te versturen. Naast de roosters bestaat het takenpakket van de 

zomercommissie nog uit de volgende activiteiten : Regelen 

bemensing voor Koningsdag, Cuneradag en open 

Monumentendag. Idem voor de openwandelingen op de 

Grebbeberg. En tot slotte het houden van evaluaties en het komen 

met voorstellen voor nieuwe activiteiten en verbeteringen. 

Kortom een uitgebreid takenpakket waar veel tijd in gaat zitten. 

         Frank Ganzevles 

P.S. Naar aanleiding van bovengenoemde noodkreet in de RBC hebben zich inmiddels zes nieuwe 

gidsen/gastvrouw/-heren aangemeld. We zijn hier erg blij mee. Met de meesten zijn al afspraken 

gemaakt om zich in te werken tijdens deze zomerperiode. We zijn dus druk bezig met wederzijdse 

kennismaking.  In een volgende editie van  het  Gilde Nieuws hopen we onze nieuwe gildeleden voor 

te kunnen stellen. 

 

Inrichten expositie in de Cuneratoren ( voortgang) 
 

Zoals al in het vorige Gilde nieuws aangekondigd zijn we bezig met het inrichten van een exposite 



2 

 

over ( vorige en huidige) restauraties in de Cuneratoren. Inmiddels is er toestemming van de 

gemeente gekomen en is dus het licht definitief op groen gezet. Hoewel de gemeente 

een kleine subsidie heeft toegezegd is dit bij lange na niet genoeg om de expositie te kunnen 

inrichten. Met name het verplaatsen van de beelden, spuwer, pinakel en ander materiaal uit het 

museum naar de toren vormen een aanzienlijke kostenpost. 

Middels een nieuwe subsidieaanvraag bij het Cultureel platform Rhenen willen we hiervoor de 

benodigde middelen zien te verkrijgen. Wel hebben we al wat fotomateriaal overgebracht naar de 

toren en hangt er op de 1e verdieping een metershoge wandposter met een foto waarop de vernielde 

binnenstad in de oorlogsjaren is te zien.  

Het zal zeker nog wel enige tijd gaan duren voordat we de expositie volledig hebben ingericht. 

(Wordt vervolgd) 

Frank Ganzevles 

Instructie kerkgidsen  - sleutel ophalen in het museum 

De sleutel van de Cunerakerk ligt sinds kort niet meer bij het VVV maar in het museum. 

Het is van belang om op de openingstijden van het museum te letten wanneer u de sleutel voor een 

rondleiding nodig hebt. 

Maandag – de hele dag gesloten 

Dinsdag t/m vrijdag – geopend van 12 tot 17 uur. 

Zaterdag geopend van 13 tot 17 uur. 

Bedenk goed wanneer de sleutel voor een rondleiding opgehaald moet worden. Vaak zal dat een 

dag van tevoren zijn. Mocht er een rondleiding op maandag zijn dan betekent dit dat de sleutel op 

zaterdagmiddag opgehaald moet worden. 

De gastvrouwen en gastheren bij de zomeropenstelling zijn hiervan reeds op de hoogte. 

Ans Pilkes, Frank Ganzevles,Tineke Jansen, Jan Blaas 

 

Graven in de Cunerakerk. 

Vorig jaar hebben Ans Prins en Ans Pilkes een rondleiding verzorgd 

over de graven. Voor de leden van het Cuneragilde is dit voorjaar 

een rondleiding gegeven. Het materiaal dat zij samen ontwikkeld 

hebben wordt nu uitgewerkt met foto’s van de Heer Deys. Dit 

materiaal zal aan alle gildeleden ter beschikking worden gesteld. 

Voor de bezoekers van de Cunerakerk tijdens de openstelling zal 

een verkorte versie worden gemaakt. 

Ans Pilkes 

 

Amerongen en bedevaarten. 

Op maandagavond 16 mei heb ik samen met ds Fokko Kuipers (Amerongen) en pastoor Henri ten 

Have een avond verzorgd over Cunera en de bedevaarten nar Rhenen. Ds Kuipers leidde de avond 

in met het schetsen van bedevaarten in het algemeen. Zelf heb ik een power point presentatie 

gehouden. Met daarin de Cuneralegende. Daarnaast afbeeldingen van allerlei beelden van en over 
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Cunera. Tot slot hield pastoor ten Have een inleiding over bedevaarten in deze tijd. Wat de 

betekenis ervan is, de beleving en het doel ervan. Een boeiende avond. 

En wie weet komen er van Amerongen naar Rhenen in de toekomst wandelingen met een beetje het 

karakter van een bedevaart waarin de gedachtenis aan Cunera centraal staat. De drie inleiders zijn 

gevraagd zich hierover te beraden. 

Ans Pilkes 

WAR –Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum 

Sinds een aantal maanden maak ik deel uit van deze groep die zich bezig houdt met het in kaart 

brengen van de belangwekkende architectuur van de tijd van de wederopbouw. De periode grofweg 

van 1941 tot 1966. Het gaat daarbij om het gebied dat zich uitstrekt van Rhenen tot Arnhem. In 

september zo is de planning komt er een wandel,- fiets,- autoroute kaart uit. Daarop de meest 

belangwekkende gebouwen. Voor Rhenen is dat het gebied ten noorden van de Cunerakerk. Heel 

hoog scoort de RK Gedachteniskerk. Een bijzonder gebouw uit de Bossche School. Na de 

routekaart volgt er een boek waarin alles beschreven wordt en waarbij getuigenissen van mensen 

die de wederopbouw hebben meegemaakt zullen worden opgenomen. 

Ans Pilkes 

 

Herdenking 75 jaar Slag om de Grebbeberg 
 

Deze herdenking zal bestaan uit een aantal evenementen in de periode vanaf 23 augustus 2014 tot 

eind mei 2015 en omvat niet alleen de Meidagen van 1940 en de Verwoesting van onze binnenstad, 

maar ook de daaraan voorafgaande Mobilisatietijd, die nog steeds zoveel indruk in onze gemeente 

heeft achtergelaten. 

 

Ook wij hebben de organisatie onze diensten aangeboden, die 

binnenkort in het programmaboekje zullen staan vermeld. Er zal dan 

ook in genoemde periode vast vaker dan we gewend zijn een beroep 

op ons worden gedaan:  

- Allereerst bij onze bekende reguliere rondleidingen-op-

afspraak vooraf via het VVV-kantoor (binnenstad, 

Cunerakerk, torenbeklimming, Gedachteniskerk, Grebbeberg); 

- Daarnaast hebben we een 12-tal ‘open rondleidingen’ gepland 

– aansluitend op de al vaststaande data in juli en augustus - in 

de maanden september, oktober, maart, april en mei, steeds de 

eerste woensdag om 14.00 uur en de daarop volgende zaterdag 

om 19.00 uur.  

Voor deze rondleidingen is het niet nodig zich vooraf aan te melden en vertrekken ook vanaf 

de parkeerplaats naast het Ereveld. Het zullen onze cultuur-historische wandelingen zijn met 

extra aandacht aan wat er op de Grebbeberg is gebeurd, de monumenten en de begraafplaats.  

- Alleen op de officiële Openingsdag op 23 augustus zullen we onze gebruikelijke 

zomeractiviteiten niet aan kunnen bieden: er is dan een uitgebreid programma in en rond de 

Cunerakerk (opening tentoonstelling met lezing, boekpresentatie, informatiekramen enz.). 

Daarom dan geen zomeropenstelling Cunerakerk en torenbeklimming.  

 

Maar verder zullen we ons steentje bijdragen aan de herdenking van die gedenkwaardige tijd, 75 

jaar geleden.   

 

Theo Peek  
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Agenda 
 

25 juni  t/m 13 september zomeropenstelling  

Cunerakerk 

 

9 juli  Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg 

woensdagmiddag 14.00 uur 

 

26 juli Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg,  

zaterdagavond om 19.00 uur 

 

16 aug Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg ,  

zaterdagmiddag om 14.00 uur 

 

23 aug Opening 75 slag om de Grebbeberg in de  

 Cunerakerk. Cuneragilde is hierbij aanwezig  

 met een kraam. 

 
23 aug 2014 t/m 29 mei 2015  

Activiteiten rond 75 jaar Slag om de Grebbeberg. Het Centrale thema is ‘herdenken en 

gedenken 
 

27 aug Rondleiding Cultuurhistorie Grebbeberg, woensdagavond om 19.00 uur 

 

3 sep Rondleiding op de Grebbeberg, woensdagmiddag om 14.00 uur  (in kader 75 jaar slag om de 

Grebbeberg) 

 

6 sep Rondleiding op de Grebbeberg,  zaterdagavond om 19.00 uur (in kader 75 jaar slag om de 

Grebbeberg) 

 

1 okt Rondleiding op de Grebbeberg, woensdagmiddag om 14.00 uur (in kader 75 jaar slag om de 

Grebbeberg) 

 

4 okt Rondleiding op de Grebbeberg, zaterdagavond om 19.00 uur (in kader 75 jaar slag om de 

Grebbeberg) 

 

 

 

 

 

Sociale media 
 

Het Cuneragilde heeft sinds kort een eigen twitteraccount  twitter.com/cuneragilde.  Hierop zetten 

we onze aankondigingen.  We hebben nog niet zoveel volgers en dat moeten er meer worden.  

 

De bedoeling van twitter is dat bezoekers met een twitteraccount deze aankondigingen gaan 

retweeten om zo een groter publiek op de hoogte te stellen van onze rondleidingen.  Het 

sneeuwbaleffect. Dus ….. heeft u een eigen twitter account?  Of heeft u kinderen of kennissen met 

een twitteraccount? Wordt dan volger van ons twitteraccount en retweet onze aankondigingen. 

 


