
 

Varik en Heesselt  
Bruisende dorpen aan de Waal

Varik en Heesselt zijn twee prachtige dorpen die in 
een bocht van de Waal liggen. 
Heesselt wordt al vernoemd in een oorkonde van 
850 na Chr. terwijl Varik beschreven wordt rond 970. 
Beide dorpen waren Heerlijkheden. Hier was dus 
een heer de baas en die  
mocht ook recht spreken. 
In Varik hebben drie kas-
telen gestaan. Eén in de 
buurt van de molen: ‘t Huis 
Varick. En twee kastelen op 
de hoek van de Grotestraat 
en de Walgtsestraat: De 
Hondswinckel en ‘t Huis Weijenraede. Deze werden 
allen bewoond door de heren van Varick.
Geen van die kastelen is meer aanwezig, maar toch 
blijft er nog genoeg te zien in Varik en Heesselt!

Varik en Heesselt hebben een eigen website:  
www.varik.nl  Daar kun je alles vinden over 
beide dorpen en ook het laatste nieuws en 
activiteiten. Ook over de geschiedenis van 
beide dorpen kun je daar veel vinden.  
 
Ook Toevershof heeft een website waar veel 
informatie over de verenigingen is te vinden 
www.toevershof.nl

Verder heeft de Dikke Toren een eigen web-
site: www.oudetorenvarik.nl  daar is veel 
over de geschiedenis ervan te vinden, maar 
ook de openingstijden en tarieven.

Andere sites die met de dorpen te maken hebben: 
neerijnen.live/heesselt 
www.kerkheesselt.nl
www.petruspauluskerk.nl
www.riverlounge.nl
webcam.prvgld.nl/varik.html

In onze dorpen wonen veel kunstenaars, zoals 
Willem den Ouden, Pieter Engels, Eileen Engels, Charlotte 
Lugt, Loes ten Brink, Leontien Jansen, Dik Kusters, Soraya 
van Houwelingen, Piet Boer, Carla Wiersma, enz.

Uitgave Alex Olzheim

Varik heeft 9 rijks- en 14 geemeentelijke monumenten en 
Heesselt heeft 8 rijksmonumenten en 10 gemeentelijke.
In 1840 heeft de gemeente Varik 113 huizen met 749 inwo-
ners,  en Heesselt 40/258.  
Tegenwoordig heeft varik ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwo-
ners en Heesselt ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Overnachtingsmogelijkheden: 

U kunt overnachten in Varik  
A. bij  B&BVarik 
www.benbvarik.nl

B. bij het Veerhuis. 
www.veerhuis.nl

19. Het schooltje in de Kerkstraat 
www.airbnb.nl/rooms/19301396

C. B&B Paasweg 
www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-
nl/varik/de-paasweg/72809/

Theetuin River Lounge in Heesselt Het Veerhuis in Varik



Op deze kaart van Heesselt en Varik kunt u zien 
waar wat te zien en te doen is.

1. Theetuin Riverlounge. Heerlijk rustpunt aan de Waal, met broodjes 
en huisgebakken taart. Mooi wandelgebied.
2.  De koe. Een groot beeld van een roodbont koe, gemaakt door Gerry 
van der Velden.
3.  De protestantse kerk van Heesselt, waar tevens regelmatig activi-
teiten worden georganiseerd door het Historisch Cultureel Centrum 
Heesselt.
4.  Gymzaal van de oude openbare school in Heesselt  die tot 1968 in 
gebruik was. De school zelf is er niet meer.
5.  Oude T-boerderij met vloedschuur en hooiberg met middenpor.
6.  Voetbalvelden van DSS14
7.  Tennisvelden van TCVH
8.  Schuur waar jaarlijks de corsowagen wordt gebouwd.
9. Zorglandgoed Bloemfonteijn met een dependence in 
de Grotestraat: zie 9a  
9a. Huys Weyenrade dependence van Bloemfonteijn.
10. De huidige basisschool: Burgemeester  
Westerbeek van Eerten.

11.  Toevershof. Ons dorpshuis met sportzaal voor vele verenigingen. 
Zoals volleybal, gymnastiek, zang, toneel, verdedigingssport. Tevens 
ook de Toeverij, de horeca in Toevershof, open op vrijdag, zaterdag en 
zondag.
12. De H.H. Petrus en Paulus katholieke kerk die is gebouwd in 1879, 
met pastorie, en katholieke begraafplaats
13. De oude katholieke school met hoofdenwoning .
14. Cafetaria ‘Andersnogiets’.
15. Het Thomashuis met 8 bewoners.
16. Het oude gemeentehuis van Varik en Heesselt. Dit heeft dienst 
gedaan tot de jaren 50. Daarna werd het gemeente huis aan de Keizer-
straat gebruikt tot 1978.
17. De locatie waar de oude T-boerderij heeft gestaan die nu in het 
openluchtmuseum in Arnhem staat.  
18. De Neogotische protestantse kerk van Varik.
19.  De oude openbare school uit 1887 tot 1968 in gebruik, nu woon-
huis tevens B&B. Dit is een rijksmonument.
20.  De Dikke Toren. Een oude kerktoren die vanaf ±1250 in fasen is 

gebouwd. En nog steeds als baken dient voor de scheepvaart. ‘s 
Zomers en op afspraak kunt u hem bezichtigen en de 35 meter hoge 
toren beklimmen. Op de Dikke Toren is een webcam de QR-code 
staat op de achterkant van deze folder. Achter de toren ligt de oude 
begraafplaats. 
21. Daarnaast ligt de oude school en de distileerderij van Lubberhui-
zen & Raaff in de oude brandweerkazerne.
22.  Het veerhuis. Heerlijke plaats om iets te nuttigen als u bent 
aangekomen in Varik.      
23. De molen ‘De Bol’. Deze is in 1867 gebouwd, nadat de vorige mo-
len aan de dijk in 1865 is afgebrand. In 2010 is deze molen compleet 
met woning 2,5 meter omhoog gevijzeld. Dit i.v.m. de woningen die 
in het Molenblok gebouwd worden.
24.  De Bol, camperplaats en tevens aanlegplaats voor het veer naar 
Heerewaarden. Met de prachtige wilg.
Hier staan de vaartijden: www.uiterwaarde.nl/
pontjes/waal/varik-heerewaarden
25. De brandweerkazerne van Neerijnen-Oost


