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Perikelen rond de Oostenrijkse woning voor Leo Theelen en
Fien Zeegers

5 september 1947  THERMOBAU  BESTEKTEKENING. TYPE A
Behoort bij aanvrage en toekenning van steun uit ‘s Rijks kas ten behoeve van een 
particulier woningbouwmerk
10 Oostenrijkse woningen type B
d.d. 5 September 1947

1 januari 1950  [Het betreft een zogenaamde Oostenrijkse woning van Philips.]
Oostenrijkse woning Philips
I  Rijksbijdrage voor van Philips over te nemen Oostenrijkse woning, dat door het 
Rijk [...]

Donderdag 5 JANUARI 1950
Mevr. De Bijl zegt, dat haar man meerdere kosten voor huis volledig 
onderkelderd schat op f 3500

Vrijdag 6 JANUARI 1950  
Bezoek oprichters De Gouw en Solier over waterkwaliteit. Bez. v. De Gouw 
woningkomst  Brief aan B en W v. Deurne onderkeldering Oostr. woning

6 januari 1950  Helenaveen 6 Januari 1950

Aan H.H. Burgemeester + Wethouders van Deurne.

Hooggeacht College,
Vanmiddag vernam ondergetekende van opzichter De Gouw van Publieke Werken, dat 
denkelijk nog deze maand de z.g. Oostenrijkse Woning zal arriveren, die door de 
gemeente te Helenaveen zal geplaatst worden.
Nu kwam hem ter ore, dat de gem. Heijthuijzen in der tijd 4 van zulke huisjes heeft 
gebouwd, waarvan 2 onderkelderd en dat ze daar spijt hebben, niet alle 4 op die 
manier te hebben gezet, omdat de voordelen zoveel hoger liggen.
Onderget. heeft spontaan en zonder voorbehoud, toegezegd genoegen te nemen met ‘n 
simpel huisje op ‘n geschikte plaats. Maar Uw College begrijpt, dat hij toen ook 
reeds aanvoelde, wat hij prijs gaf. Daarom wees hij, op de grote ruimte, ook in huis 
en achterbouw en vroeg, of liever wees hij, op flinke bergruimte, turf- en 
kolenbergplaats, materieel e.a. als fietsen en kelder. Daarom durft hij U te 
verzoeken de idee te onderzoeken en e.v.t. berekenen de voorgestelde kleinere woning 
ook geheel te onderkelderen, zodat alle aan of bijbouw kan vervallen. Hij ontveinst 
zich niet, dat de bouwkosten daardoor hoger komen liggen, dan normaal, maar weet, dat
zoveel wordt gepreventeerd als maar enigszins mogelijk is. Zijn ruim 25-jarige 
practijk in het afgelegen hoekje in De Peel zou ‘n glanspunt vinden in de wetenschap,
dat die gewaardeerd werd door ‘t bouwen van ‘n huisje zonder fouten.
Hoogachtend   
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Theelen HdS

Dinsdag 24 JANUARI 1950 
Bezoek Burg. Dne + De Gouw

Woensdag 25 JANUARI 1950 
Met De Gouw per jeep n. Heythuysen + en???ise secr. Hendriks 
onderkelderde Oost. woning   Vergad. Boerenleenbank.

30 januari 1950
DEURNE, de 30ste Januari 1950.
AAN HEREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van DEURNE.
NUMMER: D 7582
ONDERWERP: Bouw Oostenrijkse won.
           Helenaveen 1950.

Naar aanleiding van het mij om advies toegezonden schrijven, d.d. 6 Januari 1950, van
het Hoofd van de O.L.School te Helenaveen, inzake de bouw Oostenrijkse woning, doe ik
hierbij in duplo toekomen een begroting voor het maken van een sousterrain, zoals 
door de Heer Theelen bedoeld.
In het sousterrain komt dan de huiskelder, brandstofbergplaats, rijwiel- en 
bergruimte voor gereedschappen. Een afzonderlijk schuurtje is hierbij niet meer 
nodig. Buiten de toegang tot de huiskelder (binnen) komt er een toegang van buiten 
af.
Ik moge volstaan met de mededeling, dat de waarde van de woning door het maken van 
een sousterrain aanzienlijk zal stijgen, terwijl daardoor tevens met de wensen van de
toekomstige bewoner rekening wordt gehouden
Mocht Uw College besluiten een sousterrain te maken, dan dient de aanvrage om 
toekenning van steun uit ‘s Rijks kas te worden gewijzigd.
DE DIRECTEUR VAN DE DIENST OPENBARE WERKEN,

[bijgeschreven:
aan de Pastoor te Helenaveen te schrijven, dat op verzoek van de heer Theelen een 
begroting is opgemaakt voor het maken van een sousterrain hetgeen blijkens bijgaande 
begroting zou neerkomen op een uitgaaf van f3355.-
Aangezien de noodzakelijkheid hiervan voor deze woning niet wordt ingezien, mede met 
het oog op de bewoning, wordt verzocht in overleg met de Eerw. Zusters en de heer 
Theelen te trachten tot een oplossing te komen.
DeSecretaris
AvanGriensven]

Dinsdag 7 FEBRUARI 1950 
Fien n. Asten v.d. Broek 
Bespreking bij v.d. Kroon op kaartavond  gespecificeerde waarde 
vergelijking huisje zonder kelder (met kelderkast) en huisje van f 800,- 
f 3350,- meer. Bespreking te Dne van Past. en

   J. Joosten met burg. (c.q. ook Swinkels)

9 februari 1950  Aan de Edelachtb. Heren van [...]
Edelachtbare Heren,
Antwoord op  ?  datum 4 Febr 1950

‘n Groot half jaar geleden heeft  ...
Hij vroeg ‘n behoorlijke woning met behoorlijke tuin
Daarom menen wij U te mogen vragen als ?:
‘n Kelder van ongeveer 
‘n Schuurtje van 50 M²
Hij weet van dit schrijven niet Hij zal nergens  .. over weten  ? die nu dit voor als
de woning behoorlijk is met wat bergruimte heeft hij de gehoorzame ?

Zondag 12 FEBRUARI 1950 
Past. bespreking  met Weth Swinkels over woningbouwkosten naar aanleid. 
van schrijven Burg. groot verschil sousterrain en kelder. Kosten 
bijgebouwtje van f 800,-

Donderdag 23 FEBRUARI 1950 
Raadsverg. Deurne. Afperking woningterrein voor gem. Dne. Besluit f 20700
voor wandelpark.
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2 maart 1950  DEURNE, den 2de Maart 1950.
AAN  de Heer L.H.H. Theelen,
Hoofd der O.L. school
te
H E L E N A V E E N.

LETTER V. NUMMER 77IX
ONDERWERP: Bouw Oostenrijkse woning.

Wij delen U mede, kennis te hebben genomen van Uw wensen inzake de bouw van de 
Oostenrijkse woning, welke wensen naar ons oordeel in deze tijdsomstandigheden echter
veel te ver gaan en veel te kostbaar zijn.
Wij zijn echter wel bereid de woning zodanig te maken, dat deze ook zeer geschikt is 
en willen er derhalve een kelder aanbrengen van 2½ x 3 M., terwijl ook een bergplaats
van 4 x 5 M. zal worden gebouwd en een terrasje groot 2½ x 6½ N.
De meerdere kosten voor het maken van de kelder, bergplaats en terras zullen toch 
reeds een uitgaaf vorderen van f1400,--, die bovendien niet door hogere huuropbrengst
wordt gedekt.
Wij verzoeken U ons spoedig te berichten of U zich hiermede kunt verenigen.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEURNE,
DE BURGEMEESTER

DE SECRETARIS,

Zaterdag 4 MAART 1950 
Fien en Lenie via S. naar Venlo – kleer en dubbele fietstas. Antwoord aan
Dne op verzoek woningverwisseling. Aan BenW. keuze gelaten van gewone of 
sousterrainbouw

4 maart 1950  Helenaveen, 4 Maart 1950.
Aan geacht College van B. en W.
der Gemeente Deurne

Gedachtig ‘t bekende spreekwoord 
“tegen ‘n hopeloos verloren zaak is het kwaad vechten”, 
zal ik toch rechtuit mijn mening en bezwaren naar voren brengen, opdat U weten zult, 
dat ik overtuigd ben, dat ‘n oplossing gezocht is, maar niet voldoet.
Ik doe mijn woord gestand, dat ik sprak ten raadhuize tegenover de Hr Burgemeester en
‘n Comité uit Helenaveen, toen ik zei genoegen te nemen met ‘n simpele woning op ‘n 
geschikte plaats.
Ik drukte er toen op, dat ik reeds 28 jaar hier woon, veel plaats gewend was en veel 
ruimte voor berging enz. en dat ‘t begrijpelijk is, dat ik niet onmiddellijk alle 
consekwenties van de ingrijpende verwisseling van woning zag. Nadien en vooral na 
mijn tocht naar Heythuysen, stond ik de voor mij gloednieuwe idee voor van sous-
terrain-bouw.
Ik denk b.v. aan slaapgelegenheid voor mijn kinderen - gehuwde en ongehuwde - indien 
ze mij e.v.t een bezoek komen brengen en willen overnachten. Die gelegenheid is er 
niet en helaas niet te maken. Maar - als ik ‘n woning krijg met soos-terrain dan kan 
van de nood ‘n deugd gemaakt worden. Want ‘t is ten enenmale zo, dat ik 14 km. van de
trein en busverbinding verwijderd woon en in ‘t andere geval voor grove bezwaren kom 
staan, die ik tot heden nooit aanvoelde.
Een andere zaak is deze: Ik hoop, dat U tenminste een regenwaterput bij bouwt. Dat is
met een totale onderkeldering een kwestie van afschotten. Indien immers ooit ‘n 
defect aan de huidige installatie komt, zit ik zonder water. En voor wasbehandeling 
ben ik alsnog ‘n voorstander van regenwater, niettegenstaande de 
drinkwatervoorziening me wil aanpraten, dat ‘t water voor alle doeleinden geschikt 
is.
Zo zullen nog meerdere grote voordelen mogelijk verbonden zijn aan sous-terrainbouw -
ik denk b.v. aan e.v.t. latere aanleg van centrale verwarmingsinstallatie, maar ik 
wil niet flauw doen en de oorzaak zijn van tegenwerking, al is ‘t maar schijn.
Tot heden - en ik geloof niet, dat alle mensen, die ik er over interpelleerde me naar
de mond praatten - heeft elkeen me gelijk gegeven, aan te dringen op sous-
terrainbouw. Ik heb ‘n proef genomen.
Ik heb de idee voorgehouden aan architect Deltrap. Zijn antwoord luidde in deze 
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geest: dat is hier, gezien de bouwgrond-verwisseling zeer zeker verantwoord, al 
zullen de kosten nog bezwaren meebrengen.
Mijn kaartvrienden: ... je hebt gelijk en waarom zal dat niet worden toegestaan. Die 
meerdere kosten kunnen ook, als de wil er is, tot een minimum beperkt worden. We 
krijgen er meteen meer zekerheid door, dat de Zusters nu zullen blijven en in 
Helenaveen kan onmisbaar werk blijven voortzetten.
De Eerw. Zusters hier en die in Neerkant, die ik sprak, vonden het heel logisch, dat 
in dit geval de normaal gewone weg niet werd gevolgd en sous-terrain-bouw zeer zeker 
verantwoord was.
Meerdere inwoners ter plaatse, spraken zich meer plastischer uit. Deurne mocht gerust
tonen, dat meerdere kosten konden gespendeerd worden, omdat hier een belang wordt 
gediend door spontaan afstand te doen van woning en alles, dat voor ons kerkdorp wel 
van enige portantie is.
Ziedaar mijn verweer tegen Uw opmerking: .. naar ons (gevoel) oordeel in deze 
tijdsomstandigheden veel te ver gaan en veel te kostbaar...”
In tweede alinea lees ik een reeel aanbod. En U houdt me ten goede, dat nu heel iets 
anders wordt geboden, dan wat U aan pastoor Timmers schreef en dat ik absoluut, als 
beledigend, verwierp

Zondag 5 MAART 1950 
Met J. Klerks en J. Th. Joosten naar Weth. Swinkels over bespreking 
Oostenr  woninginrichting, twee of drie kamers boven en regen waterput. 
v. Rijswijk e Mevr. op kaartavond.

Maandag 20 MAART 1950 
Praatje met W. Wijnen over waterleiding en water en huisbouw. Idem 
Raadbesluit

Maandag 27 MAART 1950 
Bijen gevoerd  Nog twee wagens Oost Woning

   3+3 schoolfilms gedraaid. Kabout. en Elfjes  Turfsteken  Vlas en spinnen
   Punten overgang bekend gemaakt. Jantjes droom  Groenten grote stad  

Glasfabrikatie
Zondag 2 APRIL 1950 

Kaartavond bij Kroon ?? De Gouw en Verhaegen geven tekening huis en 
krijgen verzoek

   brandstof O.L. School.
Zaterdag 8 APRIL 1950 

Fam. reunie. Besluit bekrachtigd.
Dinsdag 18 APRIL 1950 

Schaafbank n. Jerome.
Donderdag 20 APRIL 1950 

Om 8 u bij Pastoor  Inschrijving huis met Fien. Jos v.d. Mortel 9542,- 
   Gebr. Klerks  9645,-  Arie v. Lierop met Mia op avondvisite.

Vrijdag 28 APRIL 1950 
voor 10 u f 10.-   na 10 U gratis

28 april 1950  DEURNE, de 28ste April 1950.
AAN de Heer Burgemeester
van DEURNE.
Gisteren kwam de Heer Pastoor van Helenaveen bij me met het verzoek om de voormalige 
groentetuin van de Heer Theelen (toekomstig kerkplein) aan de achterzijde, voor 
zoveel nodig, van bomen te ontdoen en enigszins egaliseren, zodat de aannemer van de 
nieuwe kerk hierop en -over de bouwmaterialen kan plaatsen en vervoeren.
Zoals Z.E. mededeelt, zal de kerk hier spoedig worden aanbesteed en is door hem met 
de My. Helenaveen geaccordeerd, dat de gemeente de houtgewassen op het bedoelde 
terrein gratis mag hebben en ruimen.
Zoals de Heer Pastoor zegt, zou hij er met U alreeds over hebben gesproken.
Gaarne zal ik vernemen of het de bedoeling is, dat de gemeente hieraan nu reeds 
kosten besteedt. In dit geval wil ik adviseren om het toekomstige kerkpleintje aan de
zijde van de woning van de Heer Theelen af te rasteren en in overleg met de Heer v.d.
Nieuwegiessen der te rooien bomen en plantsoen te bezien.
DE DIRECTEUR VAN DE DIENST OPENBARE WERKEN,
?slu?
[opmerkingen met potlood:
eerst onderzoeken
1º. of Mij Helenaveen hiermede accoord gaat
2º. over hoeveel en welke bomen het gaat
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3º. of die uit aesthetisch oogpunt geruimd mogen worden.
Medegedeeld aan BW 8 Mei 50 ?.]

Zaterdag 29 APRIL 1950 
Aangeven 4½ u  Hoe laat wet trouwen  Daarvoor bericht Jerome

   1 Doopbewijs pastoor Roggel  2 Geboortebewijs Roggel en Asten  3 
Overlijd.akte Mama.

Zondag 30 APRIL 1950 
1e Roep

Zondag 7 MEI 1950 1950 
2e Roep

Zondag 14 MEI 1950 
3e Roep. Tocht n. Asten Moederdag.

Maandag 15 MEI 1950 
Eerste graafwerk v/h huisje. Bericht n Dne ?1 m naar afdak vanwege 
wateraders volgens Jac. Maessen.

Vrijdag 19 MEI 1950  
Wet trouwen.  Jerome en Henk Zeegers  vrij af gevraagd B. Dne medegedeeld
Insp. Helmond

Zaterdag 20 MEI 1950 
Theelen x Fien   Vrij gevraagd B. v. Dne medegedeeld Insp. Helmond

    [achter in agenda de notitie] Lindner Eindh. 100 bericht f 16,80  100 
postz. 2,-

Vrijdag 26 MEI 1950 
Begin bouw Huis. Brief A.v. Griensven Dne.

Maandag 5 JUNI 1950 
Betonstorting fundament huis  Gordijnen a/sch in gebruik.

Woensdag 14 JUNI 1950 
f 2450. Verzoek om vergunning aanleg centrale verwarming in 
ouderenwoning.

14 juni 1950  Helenaveen, 14 Juni 1950.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Deurne

Edelachtbare Heren,
Ten vervolge van mijn schrijven van 4 Maart j.l. over e.v.t. voordelen 
van sous-terrain-bouw van mijn Oostenrijkse Woning te Helenaveen, kan ik u mededelen,
dat ik desalniettemin toch wilde overgaan tot ‘t aanbrengen van centrale verwarming, 
mits Uwerzijds daartegen geen overwegende bezwaren zij.
Separaat voeg ik bij begelijdend schrijven en plan van Installatie Bureau P. Thissen 
te Sevenum.
Nu is mijn vraag:
Mag ik in de te bouwen Oostenrijkse Woning van de gemeente Deurne
op eigen kosten bedoelde installatie - e.v.t. kleine veranderingen voorbehouden - 
laten bouwen en zijn daar voor mij bepaalde condities aan verbonden?
Mijnerzijds wil ik me contractueel verplichten bij e.v.t. vertrek of anderszins de 
installatie te doen afbreken en de woning in zijn oorspronkelijke toestand op de 
leveren.
Hoogachtend
Theelen H.d.S.
[in de marge bijgeschreven:
retour naar Hr Theelen 22/6 ‘50.]

22 juni 1950  DEURNE, de 22ste Juni, 1950.
AAN HEREN BURGEMEESTER en
WETHOUDERS van 
DEURNE.

NUMMER: T-dC/8279
ONDERWERP: Bouw Oostenrijkse woning H’veen, type “Zuiderzee”.

Naar aanleiding van het mij om advies gezonden schrijven, d.d. 14 Juni 1950, van de 
Heer Theelen, Hoofd der O.L.school te Helenaveen, waarin hij verzoekt om toestemming 
tot het aanleggen van een centrale-verwarmingsinstallatie in de voor hem in aanbouw 
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zijnde Oostenrijkse woning, deel ik U het volgende mede:
Het lijkt mij geen bezwaar, om onder de voorwaarde, zoals door de Heer Theelen 
bedoeld, toestemming tot de aanleg van de installatie te geven.
Een en ander kan, zoals ook de Heer Theelen zelf reeds opmerkte, contractueel worden 
vastgelegd, waarin dan o.a. het volgende bedongen zou kunnen worden.
1e. De kosten voor een schoorsteen, maken van sleuven en kanalen, breekwerken, 
schilderwerk van de installatie enz. zijn voor rekening van de aanvrager;
2e. De gemeente behoudt zich het recht voor, wanneer de woning door aanvrager wordt 
verlaten of na diens overlijden door zijn erfgename(n) wordt verlaten, op zijn/haar 
of hun kosten de installatie te doen verwijderen en de woning in zodanige toestand te
brengen, als ware de installatie nimmer geplaatst, waarbij alle gaten worden gedicht,
alles bijgeschilderd en geen sporen worden achtergelaten;
3e. De bouw van de woning mag door het aanleggen van de installatie niet worden 
vertraagd.
Indien hierin onverhoopt toch vertraging ontstaat zijn de eventuele meerdere kosten 
voor rekening van de aanvrager.
De bijgevoegde stukken, t.w. 1 tekening en omschrijving der installatie, heb ik op 
verzoek aan de Heer Theelen teruggegeven, daar hij deze niet langer kon missen.
De Directeur,

Donderdag 22 JUNI 1950 
Fien n. v.d. Broek en pastoor Wasberg. Richten van schotten huis. Verzoek
installateur centr. verw.

Vrijdag 7 JULI 1950 
4.30 Bespreking ivm huis  n ct   Opzichters + aannemers + installateur 
Thissen over centr verwarm.

Donderdag 20 JULI 1950 
Gezegelde verklaring over aanleg centrale verwarming naar gem. Deurne 
verzonden.

20 juli 1950  Ondergetekende, Leonardus Henricus Hubertus Theelen, 
Hoofd der O.L. School te Helenaveen verklaart hiermede, accoord te gaan met de 
volgende bedingen inzake de aanleg van een centrale-verwarmingsinstallatie in de voor
hem in aanbouw zijnde Oostenrijkse woning (type “Zuiderzee”) te Helenaveen:
1e. de kosten van een schoorsteen, schilderwerk ten behoeve van de installatie en de 
installatie zelf zijn voor rekening van ondergetekende;
2e. De gemeente behoudt zich het recht voor, wanneer de woning door ondergetekende 
wordt verlaten of na zijn overlijden door zijn erfgename(n) wordt verlaten, op 
zijn/haar of hun kosten de installatie te doen verwijderen en de woning in zodanige 
toestand te brengen, als ware de installatie nummer geplaatst, waarbij alle gaten 
worden gedicht, alles bijgeschilderd en geen sporen worden achtergelaten;
3e. De bouw van de woning mag door het aanleggen van de installatie niet worden 
vertraagd. Indien hierin toch vertraging ontstaat zijn de eventuele meerdere kosten 
voor rekening van ondergetekende.

Helenaveen, 20 Juli 1950.         Handtekening,
Theelen [op zegel van .50]

Vrijdag 1 SEPTEMBER 1950 
v.d. Broek + De Gouw en Verhagen + Harteveld (keuren veel af i/h huis)

Donderdag 14 SEPTEMBER 1950 
vloerbedekking v Dijck Ehv  f 3000,- parketvloer besteld.

Maandag 18 SEPTEMBER 1950 
Olietank in Helenaveen  bericht n. Thissen

Woensdag 27 SEPTEMBER 1950 
riolbuizen afvoer zuiveringswater hydrofoor pompstation. Bezoek Helm. 
Courant (Hoofdreda  oplevering nieuwe woning. hekje rond de tuin + 
poortje

Maandag 2 OCTOBER 1950 
2  (week om te filmen) 1e slaapdag nieuwe huisje (v. Noord zitdag in O.L.
School) in de kliniek. Leggen van parketvloer in huis. Vergad. bij J. 
Bakker over feest Piet Veldhuyzen.

3 oktober 1950  Helenaveen, 3 October 1950.

Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Deurne.

#19500101  6   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: De Oostenrijkse woning van meester Theelen

Edelachtbare Heer,
Het is begrijpelijk, dat na een verhuizing veranderingen opvallen c.q. tekorten aan 
de dag treden, en zo zult U kunnen begrijpen, dat ik enige behoefte heb aan de 
kiezelpaadjes rond de nieuwe woning, en vooral p[ het pad er vóór.
Nu wees ik daarop aan de beide H.H. opzichter De Gouw en Verhagen, maar om enigszins 
begrijpelijke reden gaven die mij te kennen, dat ik dat beter even kon vragen via de 
secretarie. Tevens wezen die H.H. mij er op, dat feitelijk eerst een harde onderlaag 
kon worden aangebracht, daar de “peelgrond” erg zacht was, zodat al heel spoedig geen
steentje meer zou te zien zijn. En daar ‘t uiteraard nooit mijn plan is geweest iets 
mee te nemen van de schoolwoning H21, verzoek ik U beleefd toestemming van een en 
andere een vrachtje te mogen ontvangen onder toezicht en leiding van de H.H. 
Opzichters. Zij kunnen U daarin wel ‘t beste adviseren.
Hoogachtend
Theelen  H.d.S.

Woensdag 4 OCTOBER 1950 
1  Shell Nederland N.V. Wassenaarseweg 80 ’s Gravenhage  f 279,60  240 l 
huisbrand-olie ad f 11,65 per % l.
Kippenhok betonvloer f 5,- betonzand en zandvracht  50 kg cementZaterdag 

7 OCTOBER 1950 
Parketvloerklaar

Zaterdag 21 OCTOBER 1950 
centrale verwarming in werking

Zondag 22 OCTOBER 1950 
Geen verwarming + geen licht. Bezoek Bonten.van Ray Roggel filter

Zondag 5 NOVEMBER 1950  
f 1000,- P. Thissen  giro 197926  Jacques Th. zet reparatie Valkenswaard

Dinsdag 7 NOVEMBER 1950 
Mh Vermeer H.B.L.O Dne  Opz. de Gouw (kelder!)  Ds Quir H’veen

   Mevr. v Woesik-Geris tekent  Vervoer Canada (Renvile) tuss?? Ottawa en

3 augustus 1951  DEURNE, de 3e Augustus 1951.
AAN
de Administratie van het Katholiek Schoolblad
te
H E L M O N D.
Zuid-Koninginnewal 14-18

NUMMER: 11121
ONDERWERP: [Pe]rsoneel.

Verzoeke beleefd onderstaande advertentie in het eerstvolgende nummer van Uw blad op 
te nemen.
Toezending van een bewijsnummer wordt op prijs gesteld.
DE SECRETARIS VAN DEURNE,

--------------------------------------------------------------------------------
Gemeente Deurne.
Gevraagd aan de o.l.school te Helenaveen ter vervanging van het hoofd
der school:
een onderwijzer of onderwijzeres (met hoofdakte) in tijdelijke dienst.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit bald te enden aan de 
Burgemeester van Deurne.

DEURNE, 21 April 1952.
AAN
de Heer L.H.H. Theelen
te HELENAVEEN 
H 22a
ONDERWERP: Onderwijs. Personeel.

Hiermede deel ik U mede, dat het in het voornemen ligt van Burgemeester en Wethouders
dezer gemeente U met de heer Kroeze, Inspecteur van het lager onderwijs te 
Helmond,een bezoek te brengen en wel op Vrijdag, 25 April a.s.,des namiddags te 4.30 
uur.
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Zij willen U bij gelegenheid van Uw heen-gaan bij het onderwijs nog komen danken voor
het vele werk, dat U in dienst der gemeente en in het belang van het onderwijs op zo 
uitstekende wijze verricht hebt.
Indien U datum en uur van hun komst niet gelegen komt,gelieve U dit liefst per 
ommegaande even mede te delen.
GEMEENTESECRETARIS,
afd. Onderwijs.

29 september 1952  In memoriam L. Theelen
(Van onze correspondent)
Zaterdagmiddag overleed, na een ziekbed van enkele weken, de heer L. Theelen, in 
leven meer dan dertig jaren Hoofd der Openbare Lagere School te Helenaveen.
In Februari van dit jaar vroeg de heer Theelen, die met hart en ziel onderwijzer en 
opvoeder wa, na een jaar ziekteverlof, ontslag uit zijn betrekking, die hij zolang 
met trouwe en accurate plichtsbetrachting vervuld heeft. De gemeenteraad van Deurne 
verleende hem dat ontslag op de meest eervolle wijze, terwijl Burgemeester en 
Wethouders hem persoonlijk kwamen bedanken voor het vele goede dat hij in die lange 
periode voor de jeugd en voor de gehele dorpsgemeenschap van Helenaveen gedaan had.
Sedert die tijd ging de gezondheidstoestand van de heer Theelen langzamerhand 
achteruit. Zaterdag is hij rustig heengegaan, reeds eerder voorzien van de H.H. 
Sacramenten der Stervenden.
Met de overledene is een hoogstaande, opmerkelijke figuur uit het dorpsleven van 
Helenaveen weggenomen. Toen hij, pas gehuwd, nu dertig jaar geleden voor ‘t eerst in 
de Peel aankwam, wist men terstond, wat men aan hem had. Hij wist wat hij wilde, en 
bezat tact om z’n zienswijze door te zetten. Daarbij was hij onkreukbaar eerlijk en 
rechtvaardig en hij voelde zich in deze besloten dorpsgemeenschap juist op ‘n plaats.
Niet alleen de belangen van ‘t onderwijs hadden ‘n aandacht - nog doen verhalen de 
ronde over z’n strenge, maar rechtvaardige paedagogiek - maar ook op het gebied van 
de stoffelijke vooruitgang van ‘t dorp heeft men aan de energie en stuwkracht van de 
heer Theelen zeer veel te danken. Een kruiwagen vol requesten, hoorden we zeggen, 
heeft hij wel geschreven voor allerlei inwoners, die bij de een of andere instantie 
iets te verzoek hadden. De heer Theelen was de vraagbaak van ‘t gehele Peeldorp. Bij 
allen was hij gezien; vijanden had hij niet. Geen wonder, dat in allerlei 
verenigingen zijn steun en advies gevraagd werd en dat hij allerlei Bestuursfuncties 
bekleed heeft. Tot aan zijn dood was hij b.v. president van de Raad van Toezicht op 
de Boerenleenbank, afd. Helenaveen en Bestuurslid der ver. voor Eierenverkoop. Voor 
de Sport interesseerde hij zich eer; hij bezat een officieel Sportdiploma. Mede door 
zijn toedoen werd op 27 Spt. 1935 de voetbalvereniging opgericht, waarvan hij zeven 
jaar het voorzitterschap bekleedde, later het ere-voorzitterschap. En wat hadden de 
successen van de Toneelvereniging, die hij steunde, ‘n grote belangstelling. Ook was 
de heer Theelen jarenlang leider van het R. K. Kerkkoor, en heeft hij de Katholieke 
Actie naar best vermogen bevorderd.
Op onderwijsgebied heeft hij de laatste dertig jaren zijn zijn collega’s een 
bijzondere plaats ingenomen, mede door het feit, dat zijn school al die tijd openbaar
is gebleven en pas na zijn dood de R. K. leerlingen naar ‘t Bijzonder Onderwijs zijn 
overgegaan. Maar al die jaren heeft hij onmiskenbaar een stempel op zijn school 
kunnen drukken, en oudere bewoners van Helenaveen gedenken hem met oprechte 
dankbaarheid. Wat heeft hij ook niet met zijn tijd gewoekerd door Herhalingslessen, 
door Tuinbouwcursussen, door Bijenteeltcursussen te geven, door onderricht te geven 
in Bedrijfsleer. De kippenfokkerij, die thans zo bloeit te Helenaveen, is door hem 
bijzonder aanbevolen. Hij was een der ijverigste leden van de R. K. Onderwijzersbond 
afd. De Peel.
Alles bij alles heeft de overledene een welbesteed en werkzaam leven achter de rug. 
Moge hij spoedig in de Hemel het loon voor zijn werkzaam leven ontvangen.

1 oktober 1952  Begrafenis L. Theelen
Woensdag had in Helenaveen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van de heer L. 
Theelen, oud-hoofd der O.L.-school. De deelneming was overweldigend. Om tien uur werd
de plechtige Uitvaartmis opgedragen in de parochiekerk van St. Willibrordus. Tot in 
de uiterste hoeken vulden de gelovigen het ruime, nieuwe kerkgebouw. We zagen ook tal
van niet-katholieke dorpsgenoten.
Verschillende autoriteiten en collega’s kwamen de overledene de laatste eer bewijzen.
We merkten o.m. op de burgemeester, wethouders en secretaris van Deurne, de heer J. 
C. Kroese, inspecteur L.O., de heer Courtens, consulent Lich. Oef, tal van heren 
geestelijken. Practisch de gehele Peelgemeenschap volgde de baar naar het kerkhof. 
Een fraaie bloemkrans was een hulde van het zangkoor voor de beminde oud-directeur. 
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Aan de groeve werden de liturgische plechtigheden verricht door pastoor Timmers, 
terwijl ‘t Zangkoor enkele cantieken zong. Burgemeester Roefs sprak namens de 
gemeente enige gevoelige woorden en prees de overledene als een voorbeeld voor de 
jeugd van Helenaveen.
Moge de her Theelen de vreugde spoedig genieten; hij was een diep-gelovig mens.
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