Walgtsestraat 2
Rond 1440 wordt er op het perceel op de hoek van de Walgtsestraat en de Weiweg een hof gebouwd, schuin
tegenover het kasteel ‘Weijenrade’.
Het krijgt de naam ‘Hof aan den Hondswinckel’.
Het is een door een gracht omgeven gebouw, waar als eersten Goossen van Varick en zijn vrouw Margaretha
Sinten van der Sloot gaan wonen. Goossen is de zoon van Hendric van Varick die op het kasteel ‘t Huijs te
Varick aan de dijk woont.
De gracht van de Hondswinckel is nu nog te zien.
Reinier van Dorth, heer van Varick en later zijn zoon Frans van Dorth geboren 1629 woonden in dit landhuis. Vooral Frans was voor de katholieken heel belangrijk. Want in die moeilijke tijd van reformatie zorgde
hij ervoor de er wekelijks een priester de dienst kon doen in zijn landhuis, als een soort schuilkerk. Hierdoor
konden de katholieken die geen kerk meer hadden toch naar de dienst.
Op de Tiendkaart hieronder uit 1714 is het huis nog te zien, want in 1732 wordt het gesloopt.
Rond 1790 wordt er een nieuw landhuis gebouwd, naar modernere maatstaven. Dit gaat de heer Th. Van
Doesburg ‘s zomers als landhuis gebruiken. Hij noemde zich trouwens heer van Varick. Dat zou dan ook
de laatste heer zijn, want Napoleon stelde in 1798 de ontheffing van leenplicht in, waardoor de heerlijkheid
Varick tot een gewoon eigendomsrecht teruggebracht wordt.

Ook op deze kaart 1729 zien we het hof aan de Hondswinckel tegenover de ruïne van Huis Weijenrade.
Verder zien we nog de andere twee landhuizen/kastelen: Boschstein en ‘t vervallen huis Vanderik
Op de verpondingskaart van 1810 zijn de
grachten nog te zien.
De rest is afgebroken.

Op de eerste kadasterkaart uit 1832 zien we dat de middelste gracht gedempt is en de percelen zijn genummerd B 370 en B 371.

De eigenaar was vóór die tijd Gerrit vaan de Graaf. Maar zijn naam is doorgestreept, dus hij was in 1832 geen
eigenaar meer.
Hij bezat ook de sloot B371bis.

Het is moeilijk te lezen, maar Jan van de Geijn is de nieuwe eigenaar in 1832. Hij woont zelf tegenover deze
percelen in café ‘De Zwaan’ hij is tapper, dus cafébaas.
B370 is boomgaard en B371 is tuingrond. Jan was eerst met Anna Maria van Swol getrouwd. Die overleed in
1803. Op 13-12-1832 trouwt hij met Hendrika Mol.
In 1858 overlijdt hij en erft Hendrika de percelen.

In 1867 laat zij een huis bouwen op B370, zie regel 3. Dat perceel wordt eerst gesplitst.
De percelen krijgen een ander nummer: B1697 met huis, schuur en erf. En B 1698 de boomgaard.

In 1881 overlijdt Hendrika Mol erft hun zoon Leonardus van de Geijn. Hij verkoopt alles in 1883.

In 1921 worden de percelen anders verdeeld en gesplitst.
Hierna verkopen de erfgenamen Van de Geijn perceel
1697 en 1698, 371 en 371bis
De familie van ‘t Hooft kopen deze percelen.
Adrianus Joseph (Jos) van ‘t Hooft koopt een deel van
1697. Hij is kantoorhouder posterijen. Daar gaat hij de
schuur afbreken en een nieuw huis zetten.
Dat perceel is gesplitst en het huis(postkantoor) staat
op het nieuwe perceel B2041.

Hier zie je het nieuwe huis op B2041. Dat is dan postkantoor.
Hieronder een ansichtkaart van het postkantoor vele jaren later. Dan zijn er weer allerlei aanbouwen bij
gekomen.

Op deze hulpkaart zien we de afmetingen zoals de landmeter die heeft opgetekend.
Hij beschrijft ook dat Jan van ‘t Hoofd een afgeperkt deel van ong. 8 are aan de zijde van de Grotestraat heeft
en Johannes Petrus van ‘t Hooft heeft ongeveer 12 are aan de zijde van de Weiweg.
Het wordt in ieder geval ingewikkeld verdeeld. Maar binnen familie moet dat kunnen.

Johannes Petrus bouwt op B2040 in 1924 een huis en in 1931 nog twee grote kassen.

Adrianus Joseph van ‘t Hooft laat in 1931 eerst een zijvleugel aan zijn postkantoor bouwen en daarna een
nieuw huis tegen zijn huis aan bouwen. Dit is het huidige huis Walgtsestraat 2. De percelen worden in 1955
en 1956 weer opnieuw ingedeeld.
De huizen staan nu op perceel B2072
In 1962 worden er nog aanbouwen
gemaakt, zoals een serre

ge-

Hierna koopt Dirk Gosen Jan van Londen, een koopman het huis aan de Walgtsestraat.
Hij is getrouwd met Neeltje de Jong. Dirk Gosen jan overlijdt in 1973.
Neeltje de Jong blijft nog wonen in het huis. Maar zij overlijdt een jaar later 16 november 1974.
Dan koopt Aart van Londen getrouwd met Sjaan in 1974 het huis. Zij zaten eerst in een huurhuis in de Kerkstraat nr. 40.
Aart was voorheen ambtenaar van het waterschap.
Hij koopt dat samen met Dirk Goossen Jan van Londen employé van de KLM
Aart overlijdt in 1987 en Sjaan blijft er dan in wonen. Als zij ook overlijdt wordt het huis weer verkocht.

