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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 2018 hebben we de werkzaamheden rondom de zonnewijzer in Gellicum kunnen afronden 

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

gemeente Geldermalsen. 

Daarnaast deden we mee met ‘Een aandeel in de Betuwe’, een actie van Rabobank West 

Betuwe. De verkregen bedragen zijn besteed aan de zonnewijzer in Gellicum en zullen verder 

besteed worden aan een nieuwe website. 

Ingaande januari 2020 willen we het donateurschap verhogen van € 5,- naar € 10,- per jaar. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

 

Zonnewijzer Gellicum 

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

de berekening van de zonnewijzer zijn we meerdere keren in Gellicum geweest om de stand 

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

Amsterdam, waarna wij een werktekening en mal hebben gemaakt voor de Fa. van Luijn en 

Cor van Dijk. Fa. van Luijn, natuursteenbedrijf in Tiel heeft de zonnewijzer uitgehakt in 

leisteen uit Wales en op 19 maart 2018 is de zonnewijzer door hen bevestigd aan de steunbeer 

van de toren van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Gellicum.  

Kunstenaar Cor van Dijk uit Acquoy heeft de messing schaduwwerper met veel precisie 

uitgevoerd.  

Bij van Wijk Verf en Henk van Wijk in Tiel hebben we ons laten adviseren over verf op 

leisteen voor buiten. 

Bij Linova in Zwolle kregen we advies over het vergulden van bladgoud op leisteen voor 

buiten. Astrid van der Werff heeft beide technieken uitgevoerd. 

Pastoor Hogenelst van de kerk in Gellicum hebben we uitgebreid geïnformeerd over het 

project. 

Ook met de dorpsambtenaar Nathalie Hordijk en Annemieke Gerris hebben we overleg gehad. 

 

Op 25 maart 2018 is de zonnewijzer op feestelijke wijze onthuld. Karine van Drunen 

verwelkomde een vijftigtal gasten, gevolgd door een Power Point presentatie van Astrid van 
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der Werff over de totstandkoming van de zonnewijzer. Vervolgens ging men in optocht naar 

de kerk, waar Dhr. Wiendels, wethouder van de gemeente Geldermalsen de zonnewijzer met 

motiverende woorden en onder tromgeroffel van Gerrit Hakkert onthulde. Iedereen genoot 

daarna van de enthousiaste sprekers, Dhr. Arendsen van Stichting Jan Nieuwenhuijzen en 

pastoor Hogenelst.  

Na het officiële gedeelte heeft de Fa. van Luijn aan de belangstellenden gelegenheid gegeven 

om zelf leisteen te splijten.  

 

Om het project af te ronden hebben we een bijpassende folder gemaakt, waar de werking en 

de symboliek van de zonnewijzer in uitgelegd worden. Deze werd aan iedereen uitgereikt. 

 

Op 8 september 2018 is tijdens Open Monumentendag het informatiebord onthuld (zie onder 

publiciteit). 

 

Schoonmaak 

Om de zonnewijzers goed te onderhouden, hebben we begin april het jaarlijkse schoonmaak-

rondje 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. Overleg met het bedrijf wat de zonnewijzer heeft gemaakt, heeft geen verdere 

oplossing gegeven voor het roestprobleem.  

 

Promotie  

De website wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden door Karine van Drunen.  

We hebben geprobeerd om een aanpassing van de website voor smartphone en tablet te 

maken. Dit blijkt helaas niet mogelijk. Daarnaast heeft de websitebouwer aangegeven te 

willen stoppen.  We zullen een nieuwe website moeten bouwen. 

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

sociale media Facebook. 

 

Publiciteit 

Enkele leden van Stichting Geocaching Nederland zullen ook in de buurt van de zonnewijzer 

van Gellicum een geocache plaatsen. Zij zorgen tevens voor het onderhoud van de andere 

caches. Er wordt nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Begin februari 2018 hebben we met de ambtenaar van de gemeente de Open Monumentendag 

2017 geëvalueerd.  

 

De gemeente heeft ons in juni uitgenodigd voor het organiseren van een fietstocht voor de 

ambtenaren van de nieuwe gemeente West Betuwe. Helaas hebben we dit wegens ziekte en 

vakantie af moeten zeggen. De tocht is onder de bezielende begeleiding van Dhr. Wiendels 

gelukkig toch door kunnen gaan. 

 

In het tijdschrift ZENIT sterrenkunde-weerkunde-ruimteonderzoek juni 2018 wordt aandacht 

geschonken aan Zonnewijzercollecties. Naast het Zonnewijzerpark Genk, het Rijksmuseum 

Amsterdam, het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Rijksmuseum Boerhaave Leiden en het 

Eise Eisinga Planetarium Franeker wordt de Zonnewijzerroute Geldermalsen vermeld. En 

daar zijn we trots op! 
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Op dinsdag 10 juli hebben we in het kader van de DDD-avond van Dorpshuis Tricht een 

fietstocht georganiseerd langs de zonnewijzers van Gellicum en Acquoy. Hier deden zo’n 15-

tal mensen aan mee. 

 

De gemeente Geldermalsen heeft ons tijdens de door hen georganiseerde bustour langs 

monumenten op Open Monumentendag 2018, gelegenheid gegeven het informatiebord bij de 

zonnewijzer van Gellicum te onthullen. Op deze speciale dag is het bord door Dhr. Derksen 

van Stichting Jan Nieuwenhuijzen en de dorpsambtenaar van Gellicum, Annemieke Gerris 

onthuld.  

 

In het tijdschrift ZON & TIJD 2018.3 (nr. 127) van de Nederlandse Zonnewijzerkring en de 

Zonnewijzerkring Vlaanderen heeft Astrid van der Werff een artikel geschreven met de titel 

“Zonnewijzerroute Geldermalsen breidt uit naar Gellicum". 

 

Gesprekspartner 

De gemeente Geldermalsen heeft ons in 2017 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 ook dit jaar weer verschillende keren bij elkaar geweest. We 

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

mooie interessante zonnewijzer te realiseren.  

Op dit moment ligt het project even stil vanwege de samenvoeging van de gemeente West 

Betuwe en de daarmee nieuwe verdeling van taken van de medewerkers. 

 

Overig 

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

Daarnaast ging Karine in juni mee met de jaarlijkse excursie, die dit jaar gehouden werd in 

Ans (België). 

-De wedstrijd waar we aan meegedaan hebben, een initiatief van PressArt uit Doorn, om een 

picknicktafel met opzetbord (waar een zonnewijzer op bevestigd kon worden) te winnen voor 

een van de kerkdorpen, hebben we helaas niet gewonnen.   

-We zijn begonnen met het onderzoeken van hoe een oude armillosfeer gerestaureerd kan 

worden. Deze zonnewijzer is in 2015 geschonken aan de Zonnewijzerroute Geldermalsen en 

wacht na restauratie op een mooie plaats binnen onze route. 

 

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

hebben bijgestaan. 

 

Karine van Drunen, secretaris 


