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Gilde Nieuws, editie september 2019 

 

 

UITNODIGING  Dank je wel avond 

 

Tijd:   Donderdag 24 oktober 20:00 uur, inloop met koffie 19:30 uur 

Locatie:  Hal van de Gedachteniskerk 

Spreker: Jos de Weerd, mediëvist met specialisme religiegeschiedenis.  

Thema: Twijfel en vernieuwing in de kerk in het midden van de 16e 

eeuw. 

Het hoogtepunt van de Cuneraverering speelt zich af in een tijd van religieuze verandering, 

twijfel en risicovolle uitlatingen . De middeleeuwse mens zoekt enerzijds aansluiting bij 

heilige relieken terwijl er anderzijds twijfel is over de sacramenten. In deze periode van 

grijstinten kan de godsdienst nog alle kanten op. Een lezing over mens en kerk vlak voor de 

reformaties.  

 

Van de voorzitter 
 

Bij het schrijven hiervan is het seizoen nog niet ten einde. Als u dit leest al wel. Een 

allereerste evaluatie van onze vrijwilligerswerkzaamheden dit jaar : 

- meer bezoekers op alle rondleidingen 

- door uitval Cunera-dag minder bezoekers in de kerk, maar verder heel erg druk 

- veel beiaard bespelingen en 4 geslaagde concert bespelingen. 

- financieel gezond jaar. 

 

Tevreden dus, of toch net niet - dit jaar (te) weinig nieuwe gidsen. We zijn dit jaar net als onze 

bezoekers gemiddeld wat  grijzer,  maar toch vooral ook wijzer, geworden.  

Een oproep aan allen is  om vooral eens in uw nabije kring bekenden te kijken of er 

vrijwilligers voor het Gilde tussen zitten.  Geef namen door aan bestuur of activiteiten 

commissie, dan kunne we komende winterperiode gebruiken om voor te lichten en in te 

werken.  

 

Op 24 oktober houden we onze jaarlijkse “dank-je-wel” avond in de Gedachtenishal.  Daar 

gaan we wat uitgebreider in op de resultaten van 2019.  

 

Verderop in dit Gildenieuws veel om te lezen.  

Om alvast een tipje van de sluier voor volgende Gilde berichten op te lichten hieronder wat  

korte trivia en varia om later uitgewerkt te publiceren. 

 

- Torenbeelden: Er zijn via allerlei omzwervingen,  drie gipsen beelden uit de nalatenschap 

van architect Boeinga opgedoken. Kennelijk beelden uit de ontwerpwedstrijd van 

beeldhouwers  die uiteindelijk door Meindert de Boer is gewonnen. Deze beelden zouden 

kunnen zijn van de Amsterdamse school beeldhouwer Vreelink.  Nader onderzoek is nog 
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nodig .    Het wordt een hele verzameling:  - heel oude beelden (nog in het Rondeel) en een 

Paulus op de verdieping in de toren. - Fotos van enkele beelden van na het brandherstel na 

1897.  - De beelden van na 1945 van Meindert de Boer en van wellicht Vreelink.  - En ook 

nog drie grote beelden in de tuin van het museum.   Kortom er zijn zomaar ineens 

bijvoorbeeld 6 Paulusbeelden in en om Rhenen. 

 

- Doksaal: Eind dit jaar wordt er gepubliceerd over het unieke doksaal in de kerk.  Uniek 

omdat het renaissance bouwwerk er nog is. En het is er nog omdat het koor -  in verhouding 

tot de ruime kerk -  klein is. Ook omdat het koor in de hervormde kerk nauwelijks een rol 

heeft, is er nooit behoefte gevoeld  om het af te breken. In 1864 nog werd het oksaal van de 

St. Jan in Den Bosch afgebroken en verkocht, omdat men vond dat de ruimte nodig was.  

Zoals u weet moet er aan het doksaal onderhoud gepleegd worden. Volgens de Rijksdienst 

valt het relatief gesproken wel mee.  

Vanuit cultureel historisch oogpunt zullen de door de beeldenstorm kapotgemaakte panelen 

niet hersteld worden. Het zijn nog zichtbare bewijzen van een cruciale omwenteling. Wel is 

inmiddels bekend welke afbeeldingen er gezeten hebben. De resten zijn te koppelen aan laat 

middeleeuws voorbeeldenboek.  

We kijken uit naar de publicatie van het boek over het doksaal van uitgeverij Matrijs.  

 

- Tot op  5 mei 2020 wordt landelijk 75 jaar bevrijding gevierd. Onderdeel hiervan is een 

landelijke estafette van beiaards en beiaardiers die spelen op de dag dat het precies 75 geleden 

is hun stad bevrijd is. Dat is inmiddels gestart in Maastricht en eindigt op 5 mei in 

Wageningen. Ook onze beiaardier Klaas de Haan en de beiaard van de Cuneratoren doen 

hieraan mee.  We doen die bespeling op 3 mei. Die dag trok een geallieerd voedseltransport 

vanaf de  Nude door Rhenen en Elst richting Utrecht. De stad was verder vrijwel leeg omdat 

de bevolking geëvacueerd was. 

De toren was 75 geleden net  een week eerder gebombardeerd door,  naar het schijnt,  een 

franse (!) jager.      

 

Ook hierover in latere nummers meer ! 

 

- Log ook eens in op www.cuneragilde.nl.  Als vrijwilliger kunt u oude nieuwsbrieven  en 

schema's  terug vinden achter het wachtwoord “MooiRhenen”.   Ziet u onjuistheden aarzel 

dan niet om dat door te geven. Het blijkt enorm moeilijk om de inhoud foutloos en eenduidig 

te publiceren.  Kritisch meelezen wordt dus gewaardeerd ! 

 

 

Het reisgenootschap van Cunera  
 

Het boek Emo's reis beschrijft de voettocht van Emo, 

proost van een nieuw kloostertje in  Nijeklooster (nu 

in Groningen), naar Rome en terug.  De schrijver, 

Dick E.H. de Boer,  vult de historische beschrijvingen 

van de voetreis aan met dagelijkse etappegegevens en 

geeft cultuurhistorische context.  

Hieronder een klein stukje van pagina 299 over 

Ursula als Emo op de terugweg naar het noorden op 

24 juni 1212  Keulen passeert.  

 

“Elfduizend maagden”  
Het heiligenleven van de christelijke prinses Ursula die in 383 voor haar geloof gestorven is, 
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was heel populair. Ursula zou door haar vader – koning Dynod (Dionotus) van Cornwall – 

tegen haar zin zijn uitgehuwelijkt aan een heidense vorst. Op weg naar, of op de vlucht voor 

haar huwelijk, voer zij met 11.000 dienstmaagden de Noordzee over en de Rijn op. Bij Keulen 

werd het gezelschap door de Hunnen – die de omgeving onveilig maakten - gevangen en met 

pijlen doorzeefd. Ze stierven allemaal de marteldood.  

Het enorme aantal martelaressen dat Ursula's lot deelde, voorzag een samenleving die naar 

contact met het heilige snakte van een onuitputtelijke reliekenschat.  

Het Romeinse grafveld waar Ursula zou zijn begraven was al in de 11de  eeuw doorploegd 

door reliekenjagers. Die hadden geen boodschap aan de gedachte dat waar in de oude teksten 

XI M. stond de afkorting M. niet voor 1.000 maar voor martyrae (martelaressen) moet worden 

gelezen. Zo komt het dat zich bij talloze relieken in het convent van St. Ursula ook botjes van 

mannen en zuigelingen bevinden. Even oprecht vereerd.     

Emo's reis, Een historisch Culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212, Dick E.H. 

deBoer, ISBN 978 90 330 07 880  

 

Zoals bekend maakte Cunera deel uit van dit reisgenootschap.  Ook in onze vertelling – 

voornamelijk gebaseerd op het “Cunera promotie boekje” uit 1515 -  worden de Elf dusent 

maechdekens  genoemd.   

Het verhaal van de 11.000 'maechdekens' verteld  meer over de middeleeuwer dan over de 

legende.  Wat mij betreft vertellen we de Cunera legende zoals oorspronkelijk opgetekend– 

dus met 11 martelaressen (XI. Martyrae) als reisgenoten. Vertellen we toch over 11.000 

maagden dan hoort daar dus een verhaal over de middeleeuwse behoefte aan contact met het 

heilige en dus met relieken bij.  

   

Tom Leker 

 

Herdenking monument neergestort vliegtuig aan de Oude Veensegrindweg. 
 

75 jaar geleden crashte de bommenwerper LM134 in een weiland langs de Oude 

Veensegrindweg. Ter nagedachtenis werd op 17 juni 2016 een klein monumentje opgericht in 

het bos, aan het begin van het pad naar Remmerstein. Sindsdien is er jaarlijks een herdenking. 

Dit jaar bijzonder vanwege de aanwezigheid van familie van sergeant Arthur Alexander Paget. 

Indirecte familie weliswaar. Arthur Paget was 3 maanden voor zijn dood getrouwd met Olive. 

Na zijn dood hertrouwde zij en kreeg kinderen. Maar bij de kinderen uit haar tweede huwelijk 

hield zij de herinnering aan haar eerste en tragisch verongelukte echtgenoot levend.  

De Veenendaalse onderzoeker Gerard van Vliet was gefascineerd door deze vliegtuigcrash en 

publiceerde een brochure over de 6-koppige bemanning. Informatie over Arthur Alexander 

Paget ontbrak nog. Via internet kwam hij in contact met nazaten van Paget. Zij waren zeer 

geïnteresseerd en ook geëmotioneerd. Zijn bruid Olive was helaas enkele jaren geleden 

overleden, maar de dochter van Olive kwam met echtgenoot, dochter en zoon en kleinzoons  

enkele dagen naar Rhenen. Zij verbleven in het Paviljoen.  
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Voor de officiële kranslegging door de familie, burgemeester Hans van der Pas en leerlingen 

van de Willem Teelinckschool en met erehaag van veteranen, gaf het Cuneragilde de familie 

een Engelstalige rondleiding over het Militair Ereveld en de kazematten in de eerste 

verdedigingslinie. Gidsen waren Pieter de Vries en Willy Hoorn. 

Het was een interessante belevenis. Altijd weer imposant hoe de herinnering aan de helden 

van WO-2 levend wordt gehouden. 

 

Willy Hoorn 

 

Afscheid Pim Strous 
 

Vanaf  2002 is Pim Strous gastheer geweest bij 

de zomeropenstelling van de Cunerakerk.  Na 

ruim 17 jaar vrijwilligerswerk bij het 

Cuneragilde vond hij het welletjes geweest. 

Pim was en is al heel lang betrokken bij de 

cultuurhistorie in Rhenen als bestuurslid van 

de Historische Vereniging en auteur van vele 

artikelen in Oud Rhenen. Zijn archiefwerk is 

legendarisch. Na zijn pensionering koos hij in 

2002 ook voor actief vrijwilligerswerk bij het 

Cuneragilde. In het logboek  waren er toen nog 

kolommen voor gastheer/vrouw, 

sleuteldiensten open en sluiten. Allen 

verschillende vrijwilligers. Anno 2019 is er 

gekozen voor duo gastheren/vrouwen achter de balie en er is een assistent van de week, die zo 

nodig een handje helpt bij openen en sluiten van de Cunerakerk. 

 

 

Een helm die een nieuwe taak krijgt 

 
Schoolkinderen die met gidsen van ons Cuneragilde het 

ereveld bezoeken vinden relieken uit 1940 bar interessant. 

Dat ontdekte Ton Dijkstra, toen hij eens een oude helm 

meenam. Kinderen wilden er graag mee op de foto. Sinds 

juli zijn er drie helmen beschikbaar voor gidsen. Het 

jongste exemplaar ontvingen we na een oproep in De 

Gelderlander. In de gratis advertentierubriek ‘Lezers 

helpen Lezers’ las Jan Lunshof uit Varsseveld (rechts op 

de foto) over het doel van de helm. Hij reageerde prompt: 

‘Ik heb een helm, die ik vijftig jaar geleden op het 

Waterlooplein heb gekocht. Ik las dat de helm wordt 

gebruikt bij voorlichting aan schoolkinderen over de Slag 

om de Grebbeberg. Dat vind ik een betere bestemming 

dan dat die helm op mijn studeerkamer staat te 

verstoffen’’. 

 

We hebben Jan Lunshof uitgenodigd voor een 

rondleiding, zodat hij ziet en hoort wat we doen. Vrijdag 

12 juli liep hij mee over ereveld en slagveld met een 

school uit Sommelsdijk. Hij bleek zelf goed ingevoerd in 
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de historie van de gebeurtenissen van mei 1940, maar was hij toch verrast en onder de indruk 

van de verhalen die wij de kinderen vertellen. Op de foto neemt onze gids Pieter de Vries de 

helm ‘officieel’ in ontvangst. Als dank kreeg Jan Lunshof een fles wijn, de DVD van veteraan 

Ben Brus, met zijn ooggetuigenverslag van de strijd en het stripboek voor scholieren over de 

slag. En we moesten Jan Lunshof beloven dat we hem uitnodigden als er weer een 

herbegraving is op het ereveld. 

 

Pieter de Vries en foto Frank Ganzevles 

 

Ervaring van een gastvrouw in de Cunerakerk 
 

Als gastvrouw in de Cunerakerk, maak je soms 

leuke, soms ook aparte dingen mee.  

Donderdagmiddag 11 juli kwamen 2 zwaarbepakte 

mannen de Cunerakerk binnen. De rugzakken 

werden op de grond gezet , en de heren stelden zich 

voor aan Thomas en mij. Ze waren onderweg naar 

Rome! Ze maakten een voettocht naar Rome. 

“Voettocht naar Rome”. Dat is ook de titel van een 

boek van Bertus Aafjes. Dat wist ik. Ze kwamen 

van Heiloo en zochten nu onderdak in Rhenen. 

Rhenen was toch een Pelgrimsplaats? Daar moest je 

zeker onderdak kunnen krijgen was hun gedachte.  

Ja, de Heilige Cunera werd hier ooit vereerd, maar dat is lang geleden. En onderdak voor 

Pelgrims in Rhenen? Ik zou het niet weten. De heren hadden wel contact gezocht met de 

leiding van de Cunerakerk, maar hadden nog niet vernomen of er ergens een slaapplaats voor 

hen was.  

De tijd ging door, en het was bijna sluitingstijd na de middagopenstelling van de kerk. Ik 

vertelde dat ik wel een logeerkamer had, en als het via de kerk niet lukte, ze bij mij thuis 

konden slapen. We wisselden tel. nummers uit en de heren vertrokken. Enkele uren later kreeg 

ik een telefoontje dat ze mochten slapen in de Koningskamer op de v.d.Paltshof. Nou dat was 

dus geregeld.  

’s Avonds in bed kon ik de slaap niet vatten. De reden was dat er een muziekoptreden van de 

Rijnweek was, met een enorm volume. De wind was richting Grebbeberg waar ik bovenop 

woon. Boenka, boenka, boenka, yeah, yeah, yeah! Dat ging zo door tot 12 uur ’s nachts. Och 

heden, arme mannen in de Koningskamer! Als ik boven op de berg al zo’n last had van de 

harde muziek , hoe zou dat dan wel in de Koningskamer zijn?  

Ik heb ze niet meer gesproken, maar ik bedacht later dat ik ze beter door had kunnen sturen 

naar b.v. Wageningen.  

Tini Walstra  

Nieuwe kast Cuneragilde in Cunerakerk 

Goed nieuws voor de gastvrouwen/heren in de Cunerakerk. De Cunerakerk is in de 

zomerperiode t/m Open MonumentenDag op 14 september geopend op woensdag t/m 

zaterdag van 13:00 – 16:30 uur. De balie bij de ingang moet wekelijks opgezet, ingericht en 

afgebroken worden. Het opbergen van alle attributen was altijd pas- en meetwerk in het te 
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kleine kastje. Elders in de Cunerakerk stond een soortgelijke kast, alleen hoger en groter. 

Aanvankelijk in gebruik door de PKN, sinds kort leeg. Het transport van de eikenhouten kast 

van de ene muur naar de andere muur was zwaar werk en liep op inventieve rolletjes (zie 

foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst donateurs Vrienden behoud Cultureel Erfgoed Stadsmuseum 
 

Het Cuneragilde is een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengsten van rondleidingen 

worden jaarlijks verdeeld over goede doelen, die allen een relatie hebben met het behoud van 

Cultureel Erfgoed in Rhenen. Een van die goede doelen was de Stichting Vrienden van het 

Rondeel.  Doel van deze stichting was de aankoop van nieuwe kunstwerken op veilingen en 

internet en in bruikleen geven aan het Rondeel.  

Sinds de komst van het nieuwe Stadsmuseum Rhenen is de naam van deze stichting gewijzigd 

in Stichting tot Behoud van de Collectie Erfgoed Rhenen. Het blijft een inhoudelijke stichting 

voor verwerving kunstwerken. Daarnaast is een nieuwe stichting opgericht Vrienden van het 

stadsmuseum. Deze stichting richt zich op de meer zakelijke en financiële aspecten. 

 

Op 1 augustus waren alle donateurs van de oude/nieuw stichting uitgenodigd voor een hapje 

en drankje.  Voorzitter Lidy Bultje en directeur Maike Woldring hielden inleidingen. Lidy 

over de wijziging van de naam van de stichting. Maike over het functioneren en de ambities 

van het nieuwe Stadsmuseum. Er werken nu 35 vrijwilligers. Haar opdracht als directeur was 

om “het museum weer nieuw leven in te blazen in dit oude raadhuis, dat niet gebouwd is als 

museum”. De volgende uitdaging was om binnen het kleine budget laagdrempeligheid te 

behouden: een lage toegangsprijs en toegang met museumjaarkaart. De toekomstplannen zijn 

“hoe kunnen we de collectie nog beter presenteren?” Bijvoorbeeld via digitale 

toegankelijkheid. Daarnaast is de ambitie om ook de geschiedenis van het gebouw (het Oude 

Raadhuis is een Rijksmonument) levend te houden en te benadrukken, zoals de oude 

rechtbank in de hal. 
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Daarna was er een rondleiding door het museum en de tijdelijke expositie Rembrandt tekent 

Rhenen. En er was een uitdagende zoekopdracht zoek de 

verschillen tussen 2 schilderijen van Dirk Jansen. Deze 

schilder was gefascineerd voor de Cunerakerk. Hij 

maakte er rond 1909 tal van schilderijen en schetsen van. 

Recent kreeg het stadsmuseum een portret in bruikleen 

van de Stichting tot Behoud Collectie Erfgoed Rhenen, 

dat als twee druppels water lijkt op een schilderij dat het 

museum al in de collectie heeft. Maar bedriegt de schijn? 

 

Willy Hoorn 

 

 

 

 

75 jaar na Market Garden 
 

Gilde Nijmegen en Gilde Arnhem organiseerden een bijzondere Gilde-excursie op de plaatsen 

waar in 1944 de slag Market Garden plaats vond. Een battlefield tour. 

Ook Rhenen heeft de naweeën van Market Garden ondervonden. Na het mislukken van  

vooral de luchtlandingen bij Arnhem (One bridge too far) lag het front ineens langs de Rijn. 

De Duitsers verwachtten dat de geallieerden de Rijn zouden oversteken en oprukken naar 

West-Nederland. Daarom werd er een verdedigingslinie ingericht in de Gelderse Vallei: de 

Pantherstellung.  Daarbij maakten ze dankbaar gebruik van de resten van de Grebbelinie. De 

Grebbelinie was na de capitulatie in 1940 voor een belangrijk deel gesloopt. De opgeblazen 

kazematten op de Grebbeberg zijn nog te zien. Er werden nieuwe Duitse bunkers gebouwd. 

Bovendien werd de bevolking in het najaar van 1944 voor de tweede keer geëvacueerd. 

De rondleiding in Nijmegen voerden ons langs de locaties waar zwaar gevochten is door 

parachutisten van de 82ste Airborne divisie. Zij landden op 17 september 1944 bij Groesbeek 

om 10.45 uur. Toen onze excursie in de buurt van de Waalbrug was, het belangrijkste doel van 

deze luchtlanding, gingen alle kerkklokken in Nijmegen luiden. Een erg imponerend geluid! 

 

 

 

De parachutisten slaagden in eerste 

instantie er niet in de brug in handen 

te krijgen. Daarom staken 600 

parachutisten van de 82d Airborne 

Brigade in canvasbootjes de Waal 

over. Daarbij sneuvelden 48 

soldaten. De Amerikanen slaagden 

erin toch aan land te komen en de 

Duitsers aan de noordzijde van de 

Waalbrug uit te schakelen.  
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Deze aanval noemt men ‘The Crossing’ oftewel ‘De 

Oversteek’. Op deze plaats van de oversteek is een 

nieuwe brug gebouwd en die heet natuurlijk “De 

Oversteek”!  Als eerbetoon aan deze mannen is de 

brug uitgerust met 48 paren lichtmasten die na het 

aanschakelen van de stadsverlichting paar na paar van 

zuid (Nijmegen) naar noord aangaan, in het tempo 

van een trage mars. Sinds 19 oktober 2014 lopen, als 

dagelijks eerbetoon, elke avond bij zonsondergang 

een of meerdere veteranen de zgn. Sunset March over 

de brug tijdens met het ontsteken van de 48 lichten.  

Iedereen kan aan deze mars meedoen.  

 

Dit eerbetoon doet denken aan het blazen 

van de Last Post in Ieper. Het wordt elke 

dag om 20 uur gespeeld onder de 

Meenpoort door de leden van  de Last Post 

Association, als eerbetoon aan hen die 

sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Dit 

doet men al sinds 1928. 

Van Nijmegen gingen we met de bus de 

Betuwe over. Er is op de Betuwe tussen 

Nijmegen, Lent , Heteren, Driel, Huisen en 

Bemmel zwaar gevochten.  Er waren 

diverse slagen tussen Engelsen, 

Amerikanen, Polen en de Duitsers. Vooral 

in Driel zijn de Polen erg populair. De inzet van de Poolse Parachutistenbrigade onder bevel 

van generaal Stanislaw Sosabowski wordt elk jaar herdacht.. 

 

We eindigden in Arnhem bij de John Frost-

brug.  

Deze brug is vernoemd naar de commandant 

van het Engelse parachutistenbataljon dat er 

in slaagde na de landing op de Ginkelse Hei 

de Rijnbrug in Arnhem te bereiken. Deze 

eenheid was snel afgesneden van de 

hoofdmacht en kreeg gebrek aan munitie en 

eten. Noodgedwongen moest men zich 

overgeven. 

Op het moment van de excursie  waren de 

voorbereidingen van de herdenking in volle 

gang. De herdenkingsceremonie begint op het 

Airborneplein op 20 september. Prins Charles 

wordt ook verwacht. 

Operatie Market Garden had tot doel de bruggen over de Maas, Waal en Rijn in handen te 

krijgen om door te kunnen stoten naar het hart van Duitsland. Rhenen heeft ook een brug over 

der Nederrijn. De geschiedenis van ‘onze brug’ loopt voor een deel  parallel aan de 

geschiedenis van de bruggen van Nijmegen en Arnhem. 

De Waalbrug bij Nijmegen werd op 10 mei 1940 door het Nederlandse leger opgeblazen om 

de Duitsers tegen te houden. Diezelfde Duitsers repareerden de brug. In 1943 was de brug 

weer te gebruiken. Deze brug viel onbeschadigd in handen van de geallieerden. 

De Spoorbrug bij Nijmegen was ook door de Nederlanders in 1940 opgeblazen. De brug werd 
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gerepareerd met brugdelen die bestemd waren voor de brug bij Schalkwijk. In september 

1944 werd de spoorbrug voor de tweede keer, nu door de Duitsers, opgeblazen. 

In Arnhem is de Rijnbrug (John Frost brug) in eerste instantie tijdens de meidagen van 1940 

opgeblazen. De brug werd weer gerepareerd, maar na de slag van Market Garden alsnog door 

de geallieerde luchtmacht stuk gebombardeerd. 

De spoorbrug bij Arnhem werd in de meidagen van 1940 opgeblazen, maar gerepareerd met 

brugdelen van de brug bij Zaltbommel. Tijdens Market Garden werd de brug voor de tweede 

keer opgeblazen. 

 

Tenslotte onze Rijnbrug. Deze brug was een 

spoorbrug. De brug werd op 13 mei 

opgeblazen. Met de laatste artilleriegranaat 

werd de springladingen geraakt.  

De brug werd gerepareerd, maar op 2 oktober 

1944 door de geallieerden weer vernietigd. 

Op de fundamenten van de oude spoorbrug 

werd in 1955 de nieuwe verkeersbrug 

gebouwd. Door de toenemende verkeersdruk 

op de brug en de files aan beide zijden ervan 

werd al sinds begin 21e eeuw gekeken naar 

een vergroting van de capaciteit. 

Ton Dijkstra 

 

Foto-impressie beiaardconcerten en luistertuin in augustus 2019 

 
De gastbeiaardiers en onze vaste beiaardier Klaas de Haan speelden prachtig en kregen na 

afloop bloemen.  De luistertuin in de achtertuin van Kerkplein 18 beviel prima. Met dank aan 

de eigenaars van het pand. Het aantal bezoekers vertoonde een opgaande lijn. Bij de laatste 

bespeling was het topdrukte. Dezelfde stijgende lijn was te zien bij de verkoop van wijn en 

hapjes door Mathijs Smits. De bloemen zijn gratis geleverd door bloemisterij de Buitenomme 

aan de Herenstraat. 
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Agenda 
 

Zaterdag 5 oktober. Najaarsexcursie HVOR naar stedendriehoek Asperen, Leerdam, 

Heukelom. Per touringcar om 8.30 uur. Informatie www.oudrhenen.nl 

 

Donderdag 17 oktober om 20:00 uur in de Gedachteniskerk 

Historische Vereniging: verschillende sprekers in kader van het thema ZIJ/HIJ, het thema van 

de Maand van de geschiedenis 2019 

 

Donderdag 24 oktober om 20:00 uur. Dank-je-wel avond voor vrijwilligers Cuneragilde 

in de Gedachteniskerk.  Inloop vanaf 19:30 uur 

 

Vrijdag 1 november om 19:00 uur. Stadsquiz Rhenen in Huis van de gemeente Rhenen 

 

Dinsdag 19 november om 20:00 uur in de Gedachteniskerk 

Historische Vereniging: presentatie “95 jaar Vrijwillige Brandweer in Rhenen” door Piet 

Hovestad en Johan Smit  

 


