Molenstraat 1 Varik
Op de verpondingskaart van 1819 staat er nog geen huis getekend op deze locatie.

In 1832 zien we op de minuutkaart percelen 187, 188 en 189
staan. Op perceel 189 staat een huis.
De eigenaar van die percelen is Willem van Ballegooijen arbeider.

Op artikellegger 8 zien we dat Willem van Ballegooijen het huis en percelen verkoopt in 1850

Gijsbert Ton, 32 jaar, is de nieuwe eigenaar. Hij is smid van beroep. Hij is de zoon van Aart Ton en Gijsbertje
van beuskom. Aart was ook smid.
Gijsbert is getrouwd met Geertje de Bie.
In 1857 laat hij het huis verbouwen en in 1860 bouwt hij op perceel 187 de smederij.
De percelen krijgen nu een ander nummer.

Hier zien we de verbouwing van het huis op de hulpkaart van 27-05-1857. De percelen B187 en B188 worden
hernoemd tot perceel B1551 en B1552.

Op perceel B187 komt dus de smederij en de tuin. Dat worden de percelen B1575 en B1576
In 1887 overlijdt Geertje de Bie de vrouw van
Gijsbert Ton.
Hiernaast zien we een hulpkaart uit 1889.
Daarop zien we dat de smederij op B1575 gesloopt is en er een nieuwe is gebouwd met het
nummer B1868
Op 5 april 1892 overlijdt Gijsbert Ton op 73
jarige leeftijd en is er boedelscheiding.
Zijn zoon Arie Ton die dan 40 jaar is wordt de
smid. Hij is getrouwd mat Hendrika Cornelia
van Aalst.
Arie sterft echter ook dat zelfde jaar op 4 oktober 1892.

Overlijden van Gijsbert Ton
op 5 april 1892

Overlijden van Arie Ton op
4 oktober 1892. Twee dagen
na het overlijden van een van
zijn dochters van 17 maanden oud.
En op 7 februari van dat jaar
werd hij nog vader van een
dochter: Artha Johanna Ton.
En op 14 mei 1893 is na zijn
dood nog een zoon geboren
Hendrik Cornelis Ton, maar
hij zou ook maar 10 maanden leven.

Hulpkaart van 1889 (dienstjaar 1890) met de maten van het huis en de smederij.

In 1906 trouwt Geertje Wilhelmina Ton. een dochter van Arie Ton (overl.) en Hendrika Cornelia van Aalst
met Cornelis Hendik Brinkman Ook een smid.
Als Arie Ton is overleden zijn er vele erfgenamen. Hieronder zie je ze staan op leggerartikel 1322.
Allemaal voor 1/6 eigenaar van alle percelen.
Maar de smederij was al verkocht in 1897.

Paulus Hendrik Bregt is de nieuwe smid.
Hij is geboren in 1856 in Bergen op Zoom en getrouwd met Geertrui Verhoeff uit Westmaas. (Hij overlijdt in
1930)
Ze hadden al 7 kinderen voor ze in Varik kwamen wonen.
Een van die kinderen was Arnoldus Bregt geboren in 1886 in Westmaas.
In 1912 verkoopt Paulus Hendrik Bregt zijn bezittingen aan zijn zoon Arnoldus Bregt.
Arnoldus is getrouwd met Geertje Clasina Ton. Een dochter van Hendrikus Gijsbertus Ton, de smid die op
Benedenweg 3 zijn smederij heeft.
Zo komen twee smederijen families bij elkaar.
Als Arnoldus in 1951 overlijdt dan zijn Geertje Clasina, zijn vrouw, samen met hun zoon Paulus Hendrik
(1927) eigenaar van de smederij op perceel B1868.

Op regel 3 en 4 zien we dat er in 1955 (dienstjaar 1956) een bijbouw komt bij de smederij en ook bij het huis
op perceel B1869
Op regel 11 en 12 komen ze terug en dan is te zien dat de uitbreiding van de smederij ook op perceel B1869
heeft plaatsgevonden.

In 1972 wordt er weer wat gebouwd.
In 1975 overlijdt Geertje Clasina Ton en is er weer een boedelscheiding, waarbij Paul Bregt de enige eigenaar
wordt van het huis, erf smederij, schuur, kas en tuin.
Hieronder het huis in 2005.

En hier wat foto’s van het vlak voor de verkoop in 2020.

