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Over de Zonnewijzerroute Geldermalsen  
  

De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen (hierna: de Zonnewijzerroute) is op 1 mei 2009 

opgericht. De doelstelling van de Zonnewijzerroute is het realiseren van een unieke 

zonnewijzer in elk van de kernen van de gemeente Geldermalsen (de dorpen Geldermalsen, 

Meteren, Buurmalsen, Tricht, Beesd, Deil, Rumpt, Enspijk, Rhenoy, Gellicum, Acquoy) en 

die zonnewijzers verbinden met een wandel/fietsroute. Bij de plannen voor en de 

totstandkoming van de zonnewijzers willen we diverse groepen inwoners betrekken (via 

basisscholen, middelbare scholen, dorpshuizen e.d.)  

  

Het bestuur wordt gevormd door: Astrid van der Werff (uit Tricht, voorzitter), Karine van 

Drunen (uit Deil, secretaris/penningmeester), Max Wiringa (uit Leuven). We hebben een 

adviesraad die gevormd wordt door Frans Maes (zonnewijzerexpert van de 

Zonnewijzerkring), Rob Rutten (emeritus hoogleraar zonnefysica), Karel van Koppen 

(recreatie en toerisme), Willy Leenders (zonnewijzerexpert Zonnewijzerkring Vlaanderen) en 

Cor van Dijk (beeldend kunstenaar). Zij staan ons, indien nodig, met raad en daad bij.  

  

De Zonnewijzerroute is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 

30260496. We hebben een ANBI-verklaring. Er zijn contacten met De Zonnewijzerkring, de 

gemeente Geldermalsen, Historische Kring West-Betuwe en Zonnewijzerkring Vlaanderen.  

  

Op de website (www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl) geven we informatie over de 

Zonnewijzerroute. Belangstellenden kunnen hier ook het proces van de totstandkoming van 

de zonnewijzers volgen. Bij elke zonnewijzer maken we waar mogelijk een informatiebord. 

Daarnaast is er van iedere zonnewijzer een folder beschikbaar, deze is te downloaden via de 

website. Ook kan er een routebeschrijving gedownload worden. 

  

 

Activiteiten 2018 
  

1. Fondsenwerving  

  

 Rabobank West-Betuwe: opnieuw doen we dit jaar mee aan de sponsoractie "Een Aandeel 

in de Betuwe' voor het informatiebord bij de zonnewijzer in Gellicum en om de website te 

actualiseren. 

 Werving van donateurs: voor €5,- p.j. kan men donateur worden van de Zonnewijzerroute.  



 

2. Een zonnewijzer maken en plaatsen   

In 2017 hebben we een unieke zonnewijzer voor Gellicum ontworpen. Deze is zover klaar dat 

de zonnewijzer in het voorjaar 2018 geplaatst en onthuld kan worden.   

  

3. Diversen  

 Informatiefolder ontwikkelen over de zonnewijzer in Gellicum.  

 Er moet een informatiebord ontworpen worden en geplaatst bij de zonnewijzer in Gellicum.  

 Informatiebijeenkomst Gellicum: in september tijdens het plaatsen van het informatiebord 

van de zonnewijzer in Gellicum willen wij een informatiebijeenkomst organiseren voor 

inwoners van Gellicum en andere belangstellenden.  

 In het tijdschrift van de Historische Kring West-Betuwe willen we een publicatie plaatsen 

n.a.v. de restauratie van de zonnewijzer in Acquoy.  

 In het bulletin van de Zonnewijzerkring willen we een artikel plaatsen over de zonnewijzer 

van Gellicum. 

 de zonnewijzer van Beesd moet worden nagekeken op leesbaarheid en roestvorming en 

daarna actie ondernomen worden.  

 De zonnewijzer in Tricht moet opnieuw geschilderd worden. 

 Ieder jaar zorgen we in het voorjaar dat alle zonnewijzers er weer picobello uitzien. 

 

  

Projecten  
 

'Een zonnewijzer voor Gellicum'  

De nieuwe zonnewijzer komt op de toren van de O.L. Vrouw Geboortekerk. In 2018 willen 

we de zonnewijzer in Gellicum plaatsen en feestelijk onthullen.  

  

Planning/Werkzaamheden: 

Voorjaar 2018: organisatie onthulling zonnewijzer Gellicum 

Zomer 2018: ontwikkeling informatiebord 

September 2018: onthulling informatiebord 

 

De restauratie van een armillosfeer. In 2015 zijn we in het bezit gekomen van een 

armillosfeer dmv een schenking. In 2018 willen wij deze zonnewijzer restaureren en zo 

mogelijk op een geschikte plek plaatsen. 

 

Waterberging Beesd 

Met de gemeente Geldermalsen zijn we in overleg om een zonnewijzer te plaatsen in een 

waterbergingsproject in Beesd. De eerste bijeenkomsten zijn geweest. 

 

Website aanpassen 

De website moet aangepast worden aan smartphone en tablet. Doordat onze huidige 

webmaster aangegeven heeft ermee te willen stoppen is het bouwen van een geheel nieuwe 

website ook een mogelijkheid. Wij kijken uit naar een nieuwe webmaster.  

 

 

 


