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De organisatie 

Het bestuur wordt gevormd door Astrid van der Werff (voorzitter), Karine van Drunen 

(secretaris en penningmeester) en Max Wiringa (bestuurslid). Afgelopen jaar hebben er zich 

geen wijzigingen voorgedaan. De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven. 

 

Financiën 

In 2017 hebben we de werkzaamheden rondom de zonnewijzer in Gellicum kunnen starten 

dankzij toezeggingen van Stichting Jan Nieuwenhuyzen, Prins Bernhard Cultuur Fonds en de 

gemeente Geldermalsen. 

Daarnaast deden we mee met ‘Een aandeel in de Betuwe’. De verkregen bedragen zullen 

besteed worden aan de zonnewijzer in Gellicum. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

De cursus ‘Zonnewijzerkunde’, die De Zonnewijzerkring aangeboden heeft voor zijn leden, 

heeft Astrid eind april 2017 met goed gevolg afgesloten. 

 

Zonnewijzer Gellicum 

In het najaar 2016 werd gestart met het nieuwe project 'Een zonnewijzer voor Gellicum'.  

We hebben enkele keren overleg gehad met Paul van Mook, dorpsbewoner van Gellicum en 

historicus, om aanvullende informatie te krijgen over de historie van Gellicum en zo een 

geschikte plek te kunnen vinden. Ook het ontwerp is met hem doorgesproken. 

We vonden een mooie plek op de steunbeer van de toren van de Onze Lieve Vrouw Geboorte 

kerk. De toren is van de gemeente Geldermalsen, die we toestemming gevraagd hebben en 

verkregen. Het gebouw is een monument waarvoor een vergunning aangevraagd moest worden 

bij de Omgevings Dienst Rivierenland. Nadat we het ontwerp in augustus gepresenteerd en 

besproken hebben is, na het laten maken van een constructierapport, de vergunning verstrekt.  

Voor de berekening van de zonnewijzer zijn we verschillende keren in Gellicum geweest om de 

stand van de zon ter plekke te bepalen. Deze meetgegevens zijn uitgewerkt door Analemma in 

Amsterdam. 

Bij Fa. van Luijn, steenhouwerij in Tiel hebben we een mooie Welsh leisteen uitgezocht. Fa. van 

Luijn zal de zonnewijzer hierop uithakken en nadat ie gereed is, ook plaatsen. 

Begin december hebben we tussentijds overleg gehad met de dorpsambtenaar Annemieke Gerris 

en de begeleidend ambtenaar van het leefbaarheidsproject 2016 van de gemeente Rolf van Os 

om de vorderingen te bespreken.  

Met kunstenaar Cor van Dijk uit Acquoy hebben we regelmatig overleg over de schaduwwerper, 

die door hem uitgevoerd wordt.  

 

Schoonmaak 

Om de zonnewijzers goed te onderhouden, hebben we begin april een schoonmaakrondje 

gedaan, zodat ze weer toonbaar waren voor het nieuwe seizoen. Bij de zonnewijzer van Beesd 

hebben we zorgen om de roestvorming en de veel te snelle verbleking van de zwarte lijnen. In 



februari hebben we het bedrijf erbij gehaald dat de zonnewijzer gemaakt heeft. We hopen dat ze 

snel met een oplossing komen.  

 

Promotie  

In april heeft Frans Maes van de Zonnewijzerkring voor de Historische Kring West-Betuwe en 

het NUT (Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen) een lezing gehouden over zonnewijzers. 

Tijdens deze avond konden we ook de Power Point presentatie laten zien van de 

Zonnewijzerroute Geldermalsen en zo onze route promoten. 

De website werd zoveel mogelijk up-to-date gehouden door Niek Braam. Eind 2017 is hij 

begonnen aan de aanpassing van de website voor smartphone en tablet. 

Regelmatig promoten we ons zonnewijzerproject en de route en de vorderingen daarvan via de 

sociale media Facebook. 

 

Publiciteit 

Enkele leden van Stichting Geocaching Nederland zijn bezig met het plaatsen van een geocache 

in de buurt van de zonnewijzer in Acquoy. Zij zorgen ook voor het onderhoud van de andere 

caches. Zodra Gellicum klaar is komt daar ook een cache te liggen. 

Begin februari hebben we met de ambtenaar van de gemeente Monumentendag 2016 

geëvalueerd. 

Ook hebben we bij buurthuis ’De Heerlijckheyt’ in Gellicum tijdens een open eettafel 

bijeenkomst in februari onze plannen voor de zonnewijzer van Gellicum laten zien middels een 

Power Point presentatie.  

In april zijn we aanwezig geweest bij een voorlichtingsavond van Prezi, georganiseerd door de 

gemeente, over het maken van presentaties. 

 

Gesprekspartner 

De gemeente Geldermalsen heeft ons uitgenodigd om met hen mee te denken over de inrichting 

van een waterbergingsproject in de Garstkampen in Beesd, samen met Bij Bewust en 

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (Vanl-

TCW). De werkgroep is afgelopen jaar verschillende keren bij elkaar geweest. We hebben 

samen de mogelijkheden bekeken om er een educatieproject van te maken en daar een 

zonnewijzer te realiseren. 

 

Overig 

-We bezochten 3x de vergadering van De Zonnewijzerkring. Astrid is bestuurslid van De 

Zonnewijzerkring. Daarnaast gingen we in juni mee met de jaarlijkse excursie, die dit jaar 

gehouden werd in het Planetarium in Haarzuilen. 

-We waren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 

-Ook zijn we in februari aanwezig geweest bij een voorlichtingsavond van het VSB-fonds om in 

de toekomst gerichter sponsoraanvragen te kunnen doen. 

-In mei werden we door de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van het 

nieuwe station Geldermalsen, waar we een rondleiding kregen. 

-Eind 2017 hebben we meegedaan aan een wedstrijd, een initiatief van PressArt uit Doorn, om 

een picknicktafel met opzetbord te winnen voor een van de kerkdorpen. Van dat opzetbord zou 

een zonnewijzer gemaakt kunnen worden. In het voorjaar 2018 horen we wie de gelukkige is.  

 

 

Met dank aan onze adviseurs en donateurs, die ons het afgelopen jaar weer in raad en daad 

hebben bijgestaan. 

 

Karine van Drunen, secretaris 


