
Waalbandijk 80 Heesselt

In de tijd van Napoleon ging het om het perceel 258 dat was toen een tuin.  
De eigenaar woonde op perceel 257 in een dijkhuisje. Hij heette Jelis van Peuten en was arbeider. 
Naast hem op perceel 254, 255 en 256 woonde de weduwe van Aart van de Berg. 

Jelis van Peuten (1773-1844) was in 1818 getrouwd met Cornelia van Oosterwijk (1765-1851)
Zij was ‘tapperesse’ ten tijde van hun trouwen. 
Dus ze hadden waarschijnlijk een cafeetje op de dijk.
In 1844 overlijdt Jillis van Peuten. Cornelis van den Berg een neef van Cornelia de vrouw van Jellis, is de 
nieuwe eigenaar. In 1858 trouwt hij met Geertruij Alida Temminck. 
In 1859 overlijdt hij ook en erft zijn vrouw Geertruij Alida Temmink deze beide percelen.



Op deze artikellegger Nr 144, zien we dat na overlijden van Geertruij Alida Temminck, Gijsbertje Temminck 
de nieuwe eigenaresse en herbergierster was.
In 1883 verkoopt ze alle percelen die ze heeft. 

Govert Willem van den Bosch, een timmerman uit Rossum koopt de percelen D257 en D258.
In 1891 verkoopt hij alles weer.



De schipper Gerrit Verweij koopt dit, maar ook blijft niet lang eigenaar, want in 1892 verkoopt hij alles weer.

Een familie van aannemers uit Rossum, de familie De vries, koopt vele percelen in Heesselt, waaronder ook 
D257 en D258. Het cafeetje op D257 wordt gesloopt in 1902 en op D258 wordt gebouwd in 1892.



Op regel 4 zien we dat het perceel D258 wordt gesplitst in 1892 in de nummers 1013 t/m 1016.
In 1907 wordt een vennootschap opgericht.

Hier zien we de bouw van de huizen op perceel 258. Dit is de situatie in 1893.



De veldtekening van de percelen met de gebouwen in 1893.
Op de volgende pagina zien we de leggerartikel 1494, met alle aankopen van De Vries en Compagnie, die nu 
Heesseltsche Steenfabriek zijn geworden. Op regel 17, 18 19 en 20 staan de huizen waar we het over hebben.
Perceel D1013 wordt later Waalbandijk 80.





In 1922 vindt er een ruiling en vereniging van percelen plaats.

Situatie in 1923

In 1974 wordt het een BV in plaats van een NV en worden alle huizen verkocht. Ook de huizen op de perce-
len 1113 t/m 1116



Hendrik Gerhard Diederik Verwoert, Antonius Stephanus Verwoert en Antonius Stephanus Hulsebosch - 
Van Ledden zijn ieder voor 1/3 eigenaar .
In 1977 wordt perceel D1113 gesplitst  en alles wordt weer verkocht.

Nicolaas Willem van Zandwijk  chauffeur geboren in 1951 koopt de percelen D 1113 en D 1114


