
Waalbandijk 30 Varik

We zien hierboven op de verpondingskaart uit 1810 dat er meerdere huizen staan langs de dijk. Deze waren alle-
maal van de dijkstoel Tielerwaard. De bewoners hadden recht van opstal.

Op de kaart hieronder uit 1832 zien we het perceel B217 waar het omgaat

De weduwe van Wouter Verbeek was de huurder van het huis met erf.



In 1866 wordt het recht van bewoning verkocht. 
De nieuwe bewoner wordt Willem van der Lee en zijn vrouw Anneke Werner en hun pasgeboren dochter Antho-
netta, geboren in  1865 overleden in 1914.



Zij wonen daar tot dienstjaar 1892.  
Anthonetta trouwt in 1886 met Aart van Aalst 
de postbode (ook wel genoemd Aart de Booi 
(van postbode))  
 
Anthonetta koopt het huis van  de dijkstoel  in 
dienstjaar 1892. 
In 1895 wordt het huis verbouwd. 
Er wordt een stuk aangebouwd en er komt een 
stuk perceel bij. 
Het gehele perceel krijgt nu nummer B1923
 
Anthonetta overlijdt in1914. 

Door het overlijden van Anthonetta komen de volgende mensen in aanmerking voor de successie: 
Aart van Aalst, Wouter Johan Werner (aannemer),  Roelof van Steenis, De Gereformeerd armen van varik, Corne-
lis Andries van Waarden en Hermanus Adrianus van Zuilichem.
Aart trouwt opnieuw met Jirvina Pieternella van den Oever. Hij overlijdt in 1943. Waarna er weer een boedelschei-
ding is.. 
De familie Werner (bouwbedrijf) is de eigenaar, die het weer verhuurde aan Bertus van Baren, daarna aan Thies 
van Tussenbroek (heeft later gewoond tegenover Henk van de Westering) en vervolgens aan Arie en Leentje van 
Deutekom. De vrouw van de buurman Huib de Graaf overleed en toen zijn Arie en Leentje bij hem gaan inwonen, 
dit is Waalbandijk 28. Nu wonen ze in een bejaardenwoning.  
In dienstjaar 1966 is er een verkoop en heeft Jantje Alida van Deutekom (Jans) het huis gekocht en is daar gaan 
wonen met haar vader Dirk (was ook de vader van Arie van Deutekom) en dochter Marietje. Na het overlijden van 
Dirk van Deutekom is Jans getrouwd met Jan Verweij.



Op deze kaart staan een hoop gegevens, die niet helemaal duidelijk zijn. 
In dienstjaar 1972 is er een boedelscheiding Want dan overlijdt Wouter Johan Werner. 
Ook Cornelis Andries van Waarden overlijdt dan en de weduwe heeft dan successie over 20 ca van perceel B747 
En in dienstjaar 1980 wordt het huis met schuur en erf weer verkocht.
Dik Weijgertze heeft het huis weer van Alida van Deutekom en Jan Verweij gekocht en zij zijn toen vertrokken 
naar de Hucht in Tiel, vervolgens weer teruggekomen naar Varik en hebben daar een bejaardenwoning gehuurd.

De nieuwe bewoner is dus de huidige eigenaar Dik Weijgertze.



Links het huis in 2005



In 2023


