2017 jaarverslag Dikke Toren.
28 januari : vrijwilligersmiddag met een wijnproeverij van Dhr. en Mevr. Kruitwagen van de Kruithof
uit Ophemert. Na afloop voor iedereen een flesje wijn mee naar huis.
19 februari,9 april, 13 mei, 24 juni, 3 september, 3 december bestuursvergaderingen.
11 maart: NL Doet, schoonmaakdag bij de Dikke Toren inclusief een lunch met ongeveer 10
personen.
8 april: het Eijsbouts uurwerk komt terug naar de Toren.
Februari, maart en april: “student grafisch ontwerp” werkt aan een skylinebord.
8 juni: Facilicom komt de toren inspecteren ( in opdracht van de Monumentenwacht).
Openstellingen publiek:
17 april, tweede Paasdag: 6 bezoekers,
27 april, Koningsdag: 9 bezoekers,
5 mei: Tour de Waal/Euphonia: 61 bezoekers ( inclusief 15 leden muziek).
5 juni, Tweede Pinksterdag: 150 bezoekers.
2 juli: 12 bezoekers,
9 juli: 20 bezoekers,
16 juli: 16 bezoekers,
23 juli: 14 bezoekers,
30 juli: 31 bezoekers,
6 augustus: 61 bezoekers,
13 augustus: 38 bezoekers,
20 augustus: 41 bezoekers exclusief genodigden uurwerkmiddag.
27 augustus: 58 bezoekers,
3 september: 46 bezoekers,
9 september, Monumentenzaterdag: 9 bezoekers,
10 september, Monumentenzondag: 55 bezoekers.
Openstellingen buiten reguliere tijden:
9 mei: rondleiding overheidsinstantie, 10 bezoekers.

18 en 19 mei, Schol voor voortgezet onderwijs: 280 leerlingen.
20 juni: rondleiding overheidsinstantie: 10 bezoekers.
19 augustus: groep : 10 personen.
20 augustus: wandelaars Ri4daagse ongeveer 35 persoenen.
22 augustus: rondleiding. Geen vrijwilligers, dus meneer is zelf met 7 mensen boven geweest.
2 september: de Toren is een uurtje open geweest voor de deelnemers van de Dorpskwis.
8 september: JongerenMonumentendag. 65 leerlingen bezoeken de Toren.
28 oktober: nogmaals een groep. 15 bezoekers.
2 november: overheidsinstantie met 15 bezoekers.
8 november: overheidsinstantie. 15 bezoekers.
21 december: overheidsinstantie. 10 bezoekers.
In 2017 is er gerealiseerd:
-Nieuwe Power point presentatie met tekst van vrijwilliger. Tevens wordt er gewerkt met een nieuwe
laptop en beamer.
-Vrijwilliger heeft een eigen sleutel gekregen. Hij wordt regelmatig gebeld om naar de Toren te gaan
als er problemen zijn met de webcam of met de luidklok/elektrisch uurwerk.
- Er was een gezellige vrijwilligersmiddag en een zeer nuttige maar leuke schoonmaakdag.
- Er zijn 1000 folders gemaakt, deze zijn verspreid over 30 adressen in onze en de omliggende
gemeentes. Daarnaast zijn er ook folders huis aan huis verspreid in de dorpen.
- De twee oude uurwerken zijn nu helemaal gerestaureerd. Er is een middag geweest waar de
uurwerken gedemonstreerd werden. Er was op de eerste verdieping een kleine expositie met foto’s
en onderdelen.
- We hebben voor het eerst gewerkt met donateurkaarten.
- Er is veel contact geweest met gemeente over de verlichting van de Toren, de kastanjes en het
afgebrokkelde muurtje van de begraafplaats.
- Euphonia heeft met koperblazers van de Toren geblazen tijdens de Tour de Waal op 5 mei.
- Student grafisch ontwerp heeft een skylinebord gemaakt en bestuurslid heeft daarbij windrichting
stickers laten maken.
- bestuurslid heeft een dressoir gehaald voor de benedenverdieping. Ander bestuurslid heeft een
vitrinekast gehaald voor de maquettes en de onderdelen van de uurwerken.

- Er is een Nespresso apparaat aangeschaft en de koelkast heeft het hele seizoen vol gestaan met
koele drankjes.
-Er is een lespakket ontwikkeld. Deze mooie onderwijsmethode kan worden ingezet wanneer scholen
onze toren bezoeken.
- Boekjes van de toren zijn opgenomen in de Provinciale bibliotheek in Arnhem en de Koninklijke
bibliotheek in den Haag.

