
Waalbandijk Varik perceel B144
Lange tijd heeft er aan de dijk in Varik vlakbij de dikke toren een huisje gestaan op de dijkvoet.
Op oude ansichtkaarten zien we het nog staan. Evenals op oude schilderijen van de dijk met de Toren.
Het gaat hier om perceel 144 in de tijd van Napoleon.

We zien hier op de lijst van inwoners van die tijd, dat perceel B144 van de dijkstoel Tielerwaard was. Johan-
nes van den Oever had het recht van opstal van het perceel  Op het perceel stond een huis.
Perceel B145 was ook van de dijkstoel en daar stond ook een huisje net als aan de binnenkant. 
Johannes van den Oever was schipper.



Op de bovenste foto uit 1912 zien het huis aan de binnenkant van de dijk staan.

Ook op de onderste foto van een paar jaar later is hij goed te zien.



Ook op deze ansichtkaart uit 1966 is het dijkhuisje te zien.

Johannes van den Oever was dus de eerste die we kunnen terugvinden als ‘eigenaar’ van B144.



Als Johannes (1753-1835) overlijdt is zijn zoon Klaas de eigenaar van het huis met erf. Maar Klaas overlijdt 
zelf ook drie jaar later in 1838.

Alida Cornelia van den Brink, landbouwster, de weduwe (tweede vrouw) van Piet Hendrik van Ballegooijen 
(schipper) is de volgende eigenares. Zij verkoopt de boel in 1858.

Jan Anthonie de Vries uit Hurwenen heeft het gekocht en in 1876 verkoopt hij het weer.



Willem van Londen (slager) uit Varik heeft het gekocht. In dat zelfde jaar overlijdt hij en is zijn minderjarige 
dochter Maria Petronella van Londen de eigenares. Wilhelmina Kaper is dan blijkbaar de voogdes van Maria 
Petronella van Londen

In 1906 wordt het verkocht



Mathias Johannes van den Heuvel, bakker, bezit het dan en verbouwt het huis. 
In 1937 overlijdt Mathias 
Zijn vrouw Hendrina Akkermans en hun dochter Wilhelmina Hillegonda van de Heuvel (Geb. 1907) blijven 
er wonen.

Het adres van het huis is Dijk A 77 in 1909 wordt het Dijk A 74, later wordt het Dijk A 78 en vervolgens Dijk 
A 84 en in 1937 Dijk A 82

Hieronder een tekening uit 1975



De volgende eigenaar is Gerrit Jan van den Bosch veerman, schipper.
In 1957 is er een verandering van bestemming voor het huis. En in 1961 wordt het gesloopt. In 1979 verkoopt 
hij het perceel .

Zeeg Goedhart heeft het gekocht en in 1988 weer verkocht aan iemand uit Culemborg





Rechts is het huis nog te zien

Hieronder is in 1975 het huis verdwenen.


