
Kerkstraat 18
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het heffen van belastin-
gen voor zijn leger. Alles wordt genoteerd in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. Dat is het begin van het 
kadaster. 
Hieronder een deel van de minuutplan van 1832 van Varik met het stukje waar het nu voornamelijk over 
gaat. Dat zijn de percelen 109-110 en 111. 
Perceel  B109 was de tuin en werd toen  ‘De Akker” genoemd.
In 1832 woonde daar Aart Ton. Hij was smid. Hij was geboren in Heerewaarden. 
Zijn roepnaam was Arie. Hij was geboren in 1777 en overlijdt in 1849.
Hij trouwt met Gijsbertje van Beusekom (1788-1831).  
In 1832 was Aart dus weduwnaar. Hij heeft drie zonen: Dirk (1812-1886), Gijsbert  (1816- ) en Jan  
Dirk is getrouwd met Anneke van Ballegoijen (1810-1877) en zij krijgen weer 5 kinderen waaronder Gijsbert 
Jan Ton.



Hier zien we de legger met Aart Ton. Rechts boven staat de memorie van aangifte van overlijden op 16 juli 
1849. Zijn zoon Dirk erft deze drie percelen. 
 Ook hij is smid net als zijn vader.



In 1886 overlijdt Dirk Ton en is er een boedelscheiding.

Zijn zoon Gijsbert Jan Ton, die ook smid is, is de volgende eigenaar. Die verkoopt alles weer in 1894.



Jan Aartszoon Udo koopt het, maar net als de koop gesloten is overlijdt hij. 
Nu blijven alleen zijn minderjarige kinderen over.
Dus de koop wordt vernietigd verklaard.

Dus Gijsbert Jan Ton is weer de eigenaar en hij zet het gelijk weer in de verkoop. En in 1898 wordt het weer 
verkocht.



Gerrit Catrinus van Ballegoijen heeft het gekocht, in 1898 laat hij het huis slopen en de drie percelen samen-
voegen tot perceel B1954.  In 1899 laat een nieuw huis bouwen en in 1905 verkoopt hij alles weer.
Hieronder een veldtekening van perceel B1954



De samengevoegde percelen zijn 1770 m2 groot.

Op de tekening hieronder in blauw de oude situatie en het oude huis en in zwart de nieuwe situatie



Een dochter van Gerrit Catrinus van Ballegoijen is Wilhemina van Ballegoijen zij is getrouwd met de onder-
wijzer Marinus Sipke Appel. Hij is onderwijzer op de school in de Kerkstraat. 
Marinus Sipke heeft het huis gekocht. Het is dan Kerkstraat A60. 
Op 1 januari 1921 komt Bartje de schoonzuster van Wilhelmina inwonen. Op 16 juni 1922 overlijdt Wilhel-
mina.
Marinus Sipke Appel trouwt opnieuw. Nu met Grietjes van Hoevelaken uit Ede. Zij komt inwonen op 23 
oktober 1924.
 
Hieronder een stukje uit de bevolkingsregister van Varik.



Marinus Sipke Appel laat in 1909 nog een veranda aanbouwen.
Als Marinus Sipke Appel overlijdt in 1938 wordt zijn huidige weduwe Grietjes van Hoevelaken de erfgename.
Het adres is nu Kerkstraat A55.

De school in de Kerkstraat naast de kerk met rechts meester Kroon (hoofd) en links meester Appel. 
Deze foto is uit 1916. De school dateert uit 1884 en was de opvolger van de school bij de Dikke Toren.





In 1958 koopt Dirk Cornelis de Jong, Landbouwer het perceel met huis en erf.
In 1960 verkoopt hij het weer.



Er is in 1970 nog een garage gebouwd en in 1977 een dubbele garage.

Nu is het adres Kerkstraat 18.


