Tentoonstelling: “De Dikke van Varik”
óf
Hoe de bewoners van Varik en Heesselt hun toren door dik en dun steunden

Vanaf Koningsdag, 27 april 2015 is in de Dikke Toren de tentoonstelling “De Dikke
van Varik” te bezichtigen. De tentoonstelling behelst de activiteiten van de Stichting
vanaf de oprichting op 29 november 1973. Er zijn 17 panelen met oude foto´s,
krantenknipsels en documenten uit het archief van oud voorzitster Jans Goedhart en
anderen. De tentoonstelling “De Dikke van Varik” is samengesteld door Johan
Goedhart.
De Stichting begon haar activiteiten omdat de torenklok niet meer functioneerde.
Omdat veel dorpsbewoners regelmatig op deze klok keken, was het toch wel erg
lastig dat de klok stil stond! De vrienden van de Oude Toren hebben toen, middels
allerlei activiteiten, geld ingezameld, zodat het uurwerk gemaakt kon worden. Ook
werd het luiden van de klok met Dodenherdenking en Koninginnedag weer in ere
hersteld.
In de 90er jaren van de vorige eeuw ging het vooral om het behoud van de toren. Dit
oudste rijksmonument uit de gemeente Neerijnen dateert waarschijnlijk uit de 13e
eeuw, maar een voorganger wordt al genoemd in een akte uit het jaar 968. De toren
raakte steeds verder in verval, zodat er maatregelen genomen moesten worden om
ongelukken te voorkomen. Omdat het steeds maar niet lukte om de Dikke Toren op
de restauratielijst van Monumentenzorg te krijgen, kwamen er zelfs plannen om de
toren te slopen. Gelukkig was er uiteindelijk toch geld voor restauratie en op 11
september 1999 vond de feestelijke heropening plaats. Vanaf zomer 2003 wordt de
toren weer regelmatig opengesteld voor publiek en kan men vanaf de omloop op de
toren genieten van het prachtige weidse uitzicht over de Waal en de uiterwaarden.
Met het aanbrengen van een webcam op de toren, eind 2014, is dit uitzicht nu ook
vanuit de huiskamer te zien.
Het inmiddels verjongde bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Toren is
nog steeds erg actief en is trots op wat er de afgelopen ruim 40 jaar tot stand is
gebracht. De tentoonstelling “De Dikke van Varik” geeft hiervan een prachtig
overzicht.
De tentoonstelling is vanaf Koningsdag verder dit hele seizoen te bezichtigen op
dagen dat de Dikke Toren voor bezoek is opengesteld. Zie onze website
www.dikketorenvarik.nl.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Johan Goedhart, 06-13132641 of met
Gerda Verhagen, secretaris van de stichting, zie onder.
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