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Gilde Nieuws, editie september 2017 

 

 

Uitnodiging Dank-je-wel avond 

Donderdag 26 oktober 20:00 – 22:00. Inloop en koffie vanaf 19:30 uur  

met Cuneralezing door Tom Leker 

en na afloop hapje en drankje 

Locatie:  Rondeel 

 

 

Van de voorzitter 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief na de afsluiting van het toeristenseizoen. We hebben het druk 
gehad in de afgelopen maanden. De steeds toenemende vraag naar rondleidingen zorgt 
daarvoor.  Binnenkort hebben we ook weer een “dankjewel avond”  (donderdagavond 26 
oktober). Ik heb geen moeite om als bestuurder  'dankjewel' te zeggen tegen alle 
vrijwilligers die het Cuneragilde dragen.  Maar ik hoop altijd maar dat het niet alleen 
eenrichtingverkeer is van bestuur naar vrijwilligers. Het is een avond niet alleen om 
'dankjewel' te zeggen maar ook een avond om met z'n allen even uit te hijgen na het 
drukke seizoen;  een avond ook om even te reflecteren waar we staan en wat we denken 
te gaan doen. Niet te lang, want ook heel belangrijk is de ontmoeting van alle gidsen 
onderling. Gidsen doen we immers vaak alleen.  
We nodigen dit jaar natuurlijk ook onze donateurs uit. Ook de donateurs zorgen ervoor 
dat het Cuneragilde doelen kan bereiken die anders niet haalbaar zijn.  
In ieder geval kom ik die avond met een symbolische verrassing voor jullie allemaal. Wat 
het is hoor je pas op die avond.  
 
Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe engine en vormgeving van de website. 
Waarschijnlijk gaat die op maandag 23 oktober de lucht in. Kan zijn dat die dag onze 
website onvindbaar is . Dat hoort bij deze omschakeling.  In de daarop volgende tijd zal 
ook de inhoud van de website geleidelijk wijzigen.  Suggesties en kritiek op de huidige 
teksten: aarzel niet om erover te  mailen. Alternatieve of nieuwe stukjes tekst zijn altijd 
welkom.  
 
Als altijd zoeken we nieuwe vrijwilligers.  Ken jij mensen die het werk van het 
Cuneragilde zijn toegedaan,  praat dan eens met ze en maak samen met iemand van het 
bestuur een keer een afspraak. Als het volgend jaar weer drukker wordt in Rhenen dan 
mogen er best wel wat gidsen bij.  
 
In dit Gildenieuws veel verschillende onderwerpen. Ik ben er trots op dat we als 
Cuneragilde zoveel verschillende doelgroepen kunnen bedienen.  
Veel leesplezier en ik zie u graag op donderdag 26 oktober 
 
Tom Leker 



2 

 

Trivia en Varia  
 
Windbreker 
Als laatste tastbaar aandenken aan deze restauratieperiode van de toren  
is het restant van een onderstuk van een pinakel in de torenhal geplaatst. 
Een dergelijk onderstuk heet een windbreker. 
 
 
Ledverlichting 
Van onder af niet zichtbaar, maar op de toren zelf al wel: een paar nieuwe armaturen  met 
led verlichting. Deze verlichting zal de toren meer “reliëf“ geven. We zijn benieuwd naar 
het resultaat. 
 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Agniet 
Het Agnietje is onderdeel geweest van de “Reformatie” 
tentoonstelling in de Cunerakerk deze zomer. De pop is gemaakt 
door de dames T. Gieszen en  T. Kars.  Zonde om weg te gooien na 
afloop van de tentoonstelling.  
Wij hebben de zorg voor haar overgenomen. Ze staat voorlopig 
opgesteld in de “gevangenis” annex “retraîtecel” in de toren. Voor de 
torengidsen dus een waarschuwing: schrik niet als je als eerste  
daar naar binnengaat.  
Wat we volgend toeristenseizoen doen is nog een punt van overleg 
met de kerk.  Wellicht dus in 2018 terug naar de ingang van de 
onderaardse gang.  
 
Beiaardconcert 16 oktober 

Na afloop van het beiaard concert met trompet  op 
zaterdag 16-9 ontvingen de beide beiaardiers Klaas de 
Haan en Anne Kroeze en trompettist Esther Simon-
Grolleman van Tom Leker een bos bloemen.  
 
Het beiaardconcert is mogelijk gemaakt door een 
sponsoring van het Cultuurplatform Rhenen.  
De bloemen werden gesponsord door bloembinderij 
“Buitenomme”.  
 
 

 
Voor meer foto's zie ook de site van de Rhenens Betuwse Courant : 
https://www.rhenensebetuwsecourant.nl/nieuws/algemeen/244714/spelen-op-grote-hoogte  

https://www.rhenensebetuwsecourant.nl/nieuws/algemeen/244714/spelen-op-grote-hoogte
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Stand restauratie Cuneratoren, laatste loodjes 

De bouwkeet is weg bij de toren. De steigers gaan over 2 weken weg en dan nog wat 

"narooiwerk". Op 29 november vindt de officiële opening plaats en dan speelt natuurlijk onze 

beiaard. 
 

Route.nl Live Event op de Heuvelrug 

 

Op vrijdag 19 mei werd er door Route.nl in samenwerking met de regionale VVV een 

fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug georganiseerd. Thea Soetendaal, projectenmanager, 

organiseerde mede namens de gemeente Rhenen, deze fietstocht. De fietstocht startte en 

eindigde in Rhenen bij restaurant “Moeke”.  

Na een korte bergbeklimming, weliswaar op e-bikes, was voor 50 enthousiaste fietsers de 

eerste stop bij het monument van het Ereveld op de Grebbeberg. Hier stonden Hans Brons, 

Teun Jordaan en Ton Dijkstra klaar om de deelnemers een korte uiteenzetting te geven over 

het Ereveld. Het was een stukje voorlichting, maar ook promotie van de toeristische 

mogelijkheden van Rhenen. 

De eerste fietsers kwamen er aan tot er ook, 

tot ieders verbazing , zeker 25 gerestaureerde 

bromfietsen van het merk Zundapp 

aankwamen en bij het monument stopten. 

Een complete chaos van gestalde e-bikes, 

fietsers en stevige Zundapp-rijders. 

Er werd van de nood een deugd gemaakt en 

de Zundapp-rijders werden uitgenodigd om 

ook naar het verhaal van het Ereveld te 

luisteren. Daar werd enthousiast gebruik van 

gemaakt. De eerste stop van 10 minuten liep door dit alles natuurlijk behoorlijk uit. Maar het 

mes sneed aan twee kanten en een veel grotere groep belangstellenden uit alle hoeken van het 

land heeft kennis gemaakt met Rhenen en de Grebbeberg en komt misschien in de toekomst 

een keer terug. 

Aan het eind van de fietstocht werden de fietsers weer bij “Moeke” opgevangen en waar 

Pieter de Vries als afsluiting het verhaal van de Cuneralegende  vertelde. 

 

Ton Dijkstra 

 

 

Consuldag Oorlogsgravenstichting donderdag 21 september 

 
Zoals waarschijnlijk bekend, is de Oorlogsgravenstichting de eigenaar en 

beheerder van het Ereveld op de Grebbeberg.  De Oorlogsgravenstichting 

beheert echter nog twee andere erevelden in Nederland. Op het ereveld 

Bloemendaal in Overveen liggen 372 gefusilleerde verzetsstrijders begraven. Op het ereveld 

Loenen liggen gesneuvelde militairen van onder andere VN-missies en de uitzending naar 

Afghanistan, Engelandvaarders, verzetsstrijders en slachtoffers van de Arbeitseinsatz in nazi-

Duitsland. 

De Oorlogsgravenstichting beheert ook erevelden in Indonesië (voormalig Nederlands Indië). 

Daarnaast onderhoudt en beheert de Oorlogsgravenstichting op meer dan 1.300 plaatsen 

Nederlandse oorlogsgraven. Om dit mogelijk te maken doet de Oorlogsgravenstichting een 

beroep op een ‘consul’ binnen de gemeente. De consul is meestal een medewerker van de 

gemeente, die optreedt als vertegenwoordiger van de Oorlogsravenstichting. De consul wordt 
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officieel benoemd door de burgemeester. In Rhenen is de consul Roy Versteeg. 

Wat zijn de taken van een consul? 

- Op de hoogte zijn van de ligging van de oorlogsgraven in de gemeente en contact    

onderhouden met de administratie van de (bijzondere) begraafplaats(en) in de 

gemeente. 

- Het jaarlijks inspecteren van alle oorlogsgraven in de gemeente en het rapporteren 

daarover, inclusief foto's, aan de Oorlogsgravenstichting. 

- Het tijdig informeren van de Oorlogsgravenstichting over plannen tot bijzetting in - en 

ruiming van oorlogsgraven, herinrichting van begraafplaatsen etc.. 

- Het begeleiden van de medewerkers van de Oorlogsgravenstichting bij hun periodieke 

controlebezoek. 

- Het actief onder de aandacht brengen van de activiteiten van de 

Oorlogsgravenstichting, eventueel in samenwerking met de gemeentelijke afdeling  

Voorlichting, van de lokale bevolking. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor de 

scholen in de gemeente. 

Op donderdag 21 september organiseerde de Oorlogsgravenstichting een speciale consul- 

contactdag. Een vol programma met een ontvangst op het stadskantoor door de burgemeester 

van Utrecht, een lunch in Doorn, een bezoek aan Paleis Soestdijk en… een rondleiding op het 

Militair Ereveld op de Grebbeberg. Maar liefst 160 consuls hadden zich ingeschreven! Het 

Ereveld is dan meteen vol. Om dit goed te kunnen organiseren deed de Oorlogsgraven-

stichting een beroep op Stichting De Greb om gidsen te leveren. Hans Brons benaderde op 

zijn beurt weer het Cuneragilde. Wij hebben vier gidsen (Frank Ganzevles, Jan Blaas, Gijs 

Jonkers en Ton Dijkstra) geleverd. 

Gezien de beperkte beschikbare tijd, ongeveer drie 

kwartier à een uur, is besloten de consuls te verdelen in 

acht groepen en langs acht locaties op het ereveld en het 

informatiecentrum te laten rouleren. Per locatie is er een 

vaste gids die ongeveer 4 minuten ter beschikking heeft 

voor zijn verhaal.  Er is door het Gilde gekozen voor 

locaties als de ‘in memoriam-graven’,  ‘het graf van de 

in 2011 geïdentificeerde Wim Brummelhuis’, ‘het 

monument voor de vermisten’ en het  ‘graf van majoor Landzaat’. 

Door een lange file op de A12 kwamen de twee touringcars via een grote omweg een half uur 

later dan gepland aan op de parkeerplaats van het ereveld. Met enige spoed liepen de acht 

groepen daarom van locatie naar locatie, waar men kort en krachtig een toelichting kreeg. 

Toch werd de gehele rondleiding door zowel de consuls als de Oorlogsgravenstichting als 

interessant en een succes ervaren. 

Ton Dijkstra 

 

Ontmoeting tijdens zomeropenstelling Cunerakerk 

 

Vandaag was ik - samen met Harry Barrau - gastvrouw in de Cunerakerk. Ongeveer 50 

mensen kwamen de kerk bekijken.  
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Er waren leuke ontmoetingen bij. O.a. deze jongeman die 

net een kleine harp opgehaald had bij de nieuwe 

Harpenwinkel in de voormalige Hof van Rhenen. Voorbij de 

kerk komende dacht hij: “Waarom ga ik hem hier niet even 

uitproberen? Ik ken de kerk met de goede akoestiek”.  

Zodoende kon ik deze foto maken. Het klonk best leuk.  

Ook sprak ik nog een van oorsprong Nederlandse Canadees 

met zijn zoon. In de oorlogstijd woonde hij tussen Rhenen 

en Veenendaal, en hij wilde naast andere dingen in 

Nederland, aan zijn zoon iets van Rhenen laten zien.  

Al pratende over Canada , waar ik vele malen ben geweest, bleek dat de zoon gewerkt had in 

Smithers . Een klein plaatsje, eigenlijk een dorp, in het uiterste Noord-Westen van Canada. 

Laat daar nu een zus en een broer van mij wonen!  

 

Tiny Walstra 

 

 

Verslag activiteitencommissie  

 
2017 was een druk en enerverend jaar voor de commissie. Gelukkig is de commissie, zoals 

bekend bestaande uit Jan Blaas, Tineke Janssen en Frank Ganzevles, dit jaar uitgebreid met 

Pieter de Vries die de Grebbeberg als aandachtsgebied heeft en dit al heeft vertaald in extra 

aandacht voor de rondleidingen op de berg; daarover later meer. 

 

Ondanks dat de Cuneratoren nog steeds niet in volle glorie staat te pronken, hebben de 

steigers geen slechte invloed gehad op de bezoekersaantallen van de toren en de kerk. 

In 2017 hebben maar liefst 1526 bezoekers de kerk bezocht. In 2014 was dat 760, 2015: 878, 

2016: 830. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat het seizoen dit jaar twee weken eerder 

begon. Bovendien was er in de kerk de Luther-tentoonstelling. 

 

In vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste activiteiten : 

- Het zomerseizoen liep van 14 juni t/m 9 september 2017. Dit seizoen zijn we op 

verzoek van Pim Strous  2 weken eerder gestart vanwege de Luther-tentoonstelling, 

die half juni van start ging. In totaal dus 52 dagen waarvoor bezetting met 

gastheren/vrouwen geregeld moest worden.  

- De torenbeklimmingen konden na een onderbreking van 3 jaar weer worden hervat. 

Nieuw zijn de beklimmingen met een bezoek aan onze beiaardier Klaas de Haan. Deze 

beklimmingen vinden het hele jaar door buiten het zomerseizoen plaats op de 2e en de 4e 

zaterdag van de maand.  Veel positieve reacties van bezoekers, maar ook van Klaas die graag 

uitleg geeft en verzoeknummers speelt. Het beklimmen van de toren en het bespelen van de 

beiaard gaat voorlopig op zaterdag nog door, dus zal dit aantal nog groeien. 

Helaas is de expositie over de restauraties van de toren tijdelijk ontruimd vanwege het 

aanbrengen van de nieuwe verlichting op de toren. 

- Organiseren van de openstellingen van de kerk en torenbeklimmingen op Koningsdag, 

Cuneradag en OMD (Open Monument Dag). Op de OMD heeft het Cuneragilde ook 

nog 2 stadswandelingen en een rondleiding op de Grebbeberg verzorgd. 

- Uitbreiding ‘open rondleidingen’ op de Grebbeberg. 
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De open rondleidingen “Op zoek naar de Koningstafel” zijn uitgebreid van 7 naar 10. In het 

begin viel de belangstelling wat tegen, maar door meer publiciteit in diverse media is de 

belangstelling gegroeid. Als proef organiseert de commissie nu ook in het najaar op zaterdag 

en zondag herfstwandelingen op de Greb met nadruk op het gezin. Eind dit jaar zullen we 

deze proef evalueren en bij succes continueren. Ook het onder de aandacht brengen van onze 

rondleidingen zal de commissie nog gaan evalueren.  

- Uitbreiding gidsenbestand. 

Dit jaar hebben we onze gidsenbestand kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe leden : 

Olga Krips (torengids, gids Grebbeberg), Peter Burghouts (torengids, gastheer kerk), Bertil 

Goosmann (torengids) en Dick Verkaar (gids Grebbeberg). De leden van de activiteiten-

commissie hebben - vanuit hun rol als mentor – deze nieuwe leden begeleid en zijn inmiddels 

volledig inzetbaar.  

Nog enkele cijfers : 

Bezoekers  Kerk zomerseizoen:  1503 ( exclusief koningsdag en OMD) 

                              Koningsdag       :  1521 

                              OMD                 :    231 

                        Toren zomerseizoen   :   173 (26 volwassenen en 47 kinderen) 

                                   OMD               :    78 

Rondleiding Ereveld (schoolkinderen) 

en Koningstafel      : 1680   

   

 
             Open Monumentendag 2017 
 

Deze bijzondere foto maakte Tineke van der Sluis op 9 

september 2017 vanaf het terras van de Koning van 

Denemarken.   

Na afloop van Open Monumenten Dag en het ontruimen van 

alle kramen in de Cunerakerkgenoten genoten hier enkele 

leden van het Cuneragilde van een drankje.   

 

De foto is genomen ca 18:30 uur, toen plotseling en heel 

kort een dreigende grijze lucht de Cuneratoren in verrassend 

mooi licht zette. Je kunt de goudvergulde punten op de 

“kroon” van de toren zien glinsteren. 

 

 

 

AGENDA 

 

Dinsdag 10 okt. 20:00 uur  “Kind van het Ereveld”, presentatie journalist Remco Reiding. 

Activiteit van de Historische Vereniging in de hal van de 

Gedachteniskerk 

 

Donderdag 26 okt. 20:00 uur Dank-je-wel avond Cuneragilde in het Rondeel 
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Donderdag 9 nov. 19:30 uur Jubileumavond Historische Vereniging in de Cunerakerk. Met 

feestrede door Maarten van Rossem over “Een eeuw Nederland” 

 

Vrijdag 17 nov. 20:00 uur Lutherlezing en luitmuziek in Cunerakerk –Vrienden Cunerakerk 

 

Najaar Extra torenbeklimmingen en data beiaardbespelingen in het 

najaar en extra rondleidingen over de Grebbeberg: zie informatie 

op de flyers  

 

 


