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van Haaren, pastoor
30 maart 1917 Pastoor A.C.J. [Augustinus] van Haaren in functie. Geboren te Hooge
Mierde. Tot 1946.
uit het kasboek van Leo Theelen:
20 juli 1923 pastoor 5 kg witte Spaanse 1,00
24 september 1923 Pastoor 14 broedeieren 0,70
27 maart 1924 pastoor 2 H. Missen -5,00
22 september 1924 pastoor H. Mis -2,50
31 december 1924 Pastoor broedeieren 13 0,80
21 augustus 1926 pastoor H. Missen, bidprentjes, wijs enz 54,00
5 oktober 1926 pastoor 10 H. Missen op zaterdagen in oktober - december -25,00
31 december 1926 pastoor ontvangen autorit (95 km) 14,25
10 juli 1928 pastoor ritten over eerste halfjaar 1928 37,50
7 oktober 1928 pastoor rit Griendtsveen 16 km 0,00
11 oktober 1928 pastoor rit terug vanuit Griendtsveen 16 km 0,00
5 november 1928 pastoor rit naar dr Wiegersma 28 km 0,00
14 november 1928 pastoor rit naar gasthuis Helmond 48 km 0,00
21 november 1928 pastoor rit vanuit Deurne 28 km 0,00
26 november 1928 pastoor rit naar Helmond 0,00
14 december 1928 pastoor rit uit Helmond 48 km 0,00
20 december 1928 pastoor -2,50
31 december 1928 pastoor en pater Helmond v.v. 48 km (totaal van alle ritten) 31,20
31 december 1928 pastoor H. Missen f1.20 dodenlijst 0,00
8 januari 1929 pastoor 4 H. Missen+lijst overledenen -11,20
8 januari 1929 pastoor rit naar Griendtsveen 16 km 0,00
10 januari 1929 pastoor rit naar Griendtsveen 16 km 0,00
5 februari 1929 pastoor rit naar Griendtsveen 16 km 0,00
6 februari 1929 pastoor rit (Deurne) Gr. 16 km (28) 0,00
23 maart 1929
pastoor
zelf Neerkant (f 2.50 doorgestreept) 0,00
9 april 1929 pastoor Helenaveen en terug Deurne (idem 11 april?) 0,00
12 mei 1929 pastoor Halte tweemaal, ook 15 mei 0,00
31 juli 1929 pastoor afrekening 243 km 24,30
31 december 1929 pastoor rit 7,50
19 mei 1930 pastoor afrekening 17,30
19 mei 1930 pastoor gecombineerde afrekening 1929/30 f37.40 20,10
1 januari 1931 pastoor afrekening 14,00
1 maart 1932 pastoor afrekening 1 maart 1932 over 1931 16,00
3 april 1932 pastoor rit 14 l 2,00
31 december 1933 pastoor -2,50
11 maart 1950 pastoor kistje en fles als beloning directeur R.K. Zangkoor
2 februari 1927 pastoor afrekening 220 km januari 33,00
28 februari 1927 pastoor afrekening 99 km februari 14,85
2 mei 1927 pastoor afrekening 44 km april 6,60
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2 mei 1927 pastoor afrekening 50 km maart 7,50
10 juli 1927 pastoor afrekening 117 km mei en 115 km juni 34,80
3 oktober 1927 pastoor afrekening 207 km juli, augustus en september 31,00
10 januari 1928 pastoor afrekening 158 km t/m december 23,70
31 december 1924 pastoor aardappels -17,50
22 juli 1929 pastoor familie van Deurne en 25 juli retour Deurne 0,00
21 november 1928 pater rit naar Griendtsveen 16 km 0,00
26 november 1928 pater rit terug Helenaveen (of Helden), samen 48 km 0,00
17 december 1928 pater rit naar station Helenaveen en id terug 16 km 0,00
4 augustus 1930 pater, pastoor rit Halte, ook 11 augustus 0,00
2 januari 1931 BISDOM ‘s-HERTOGENBOSCH.
Priesterjubilea 1931.
40 Jaar: [...] A. C. J. van Haaren, geb. te Hoogemierde, pastoor te Helenaveen; [...]
20 mei 1931 De Directeur stelt voor den pastoor een bloemstuk te zenden namens de
Maatschappij ter gelegenheid van zijn Jubileum waarmede de vergadering instemt.
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8 december 1932 De Directeur deelt mede, dat bericht is ingekomen van den Pastoor
met verzoek het oude schoolterrein aan hem te willen verkoopen. Besloten wordt tot
verkoop, voor den prijs van 1 gld de M², over te gaan, indien het mogelijk blijkt in
verband met de hypotheek.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H16 A.C.J. van Haaren nieuw H16
1 januari 1942 25 JAAR PASTOOR
30 maart: A. C. J. van Haaren, pastoor te Helenaveen.
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Graf van pastoor van Haaren
Hartog
24 april 1914 De directeur deelt mede dat hij twee serieuze sollicitanten heeft naar
de betrekking van boekhouder nl. Hartog uit Dortrecht of Jansen uit Charlois. nog
nader zal met hen worden gesproken en den uitslag aan commissarissen medegedeeld.
Het tractement wordt aldus vastgesteld:
het eerste jaar zal dit bedragen f1000 en
bij tevredenheid op 1 mei tot f1200 verhoogd worden.
verder om de 2 jaar met f100 opgeslagen tot dat het maximum van f1500 zal zijn
bereikt.
De directeur zegt dat Jansen ‘t eerste jaar reeds f1200 heeft bedongen. dit zal hij
dus moeten intrekken.
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31 maart 1915 De dir. deelt mede dat de boekhouder Hartog zijn ontslag heeft
gevraagd. verschillende personen zijn hem nu aanbevolen. De vergadering besluit de
keuze daarom aan den directeur over te laten. het salaris zal hetzelfde blijven.
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Heideman
5 mei 1944 [...] Helenaveen: Br. Herman S.S.C.C. Purmerend, 4 mei 1944
Heijnen
25 oktober 1927 Overleden: [...] Johanna M. Heijnen oud 63 jaar wed. v. v Oors te
Helenaveen. [...]
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Hendriks, Hendrikx
26 mei 1891 Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten
Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds
verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn,
doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.
De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd
de beste putten.
vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van?
a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon
ik hem gaarne had gehad.
vr. Kunt gij klagen over Bladder?
a. Neen dat kan ik niet.
Colen zegt dat zijn dak slecht is.
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14 en 21 juli 1891 16 Zijn er bewoners geweest die verbouwing of verpachting van
hunne woning hebben verzocht onder aanbod van meerdere huur naar evenredigheid van de
kosten?
Zoo ja, gelieve dan daaromtrent uwe beslissing met opgaaf van redenen te vermelden?
De heer Verhoeven heeft mij in ‘t algemeen wel eens gezegd dat velen meer wilden
betalen als er gebouwd werd. Na de ondervinding in dezen met A. Bakker heb ik echter
ver kozen af te wachten tot de personen in kwestie mij zelf aanspraken. Het is tot
heden geschied door Hendriks, door Waayenburg en door P Kievits.
Deze laatste is om vele redenen niet iemand die bijzondere protektie verdient.
Waayenburg heb ik in de begrooting opgenomen. Hendriks vraagt te veel.
Nu zijn echter weder twee woningen ingevallen en gaat de tijd daardoor verloopen.
Ik trachtte den regel te volgen eerst de woningen voor de menschen bewoonbaar te
maken, en daarna voor het vee en uitbreiding.
Het vergrooten der woningen verdient echter nader overweging. Het worden dan kleine
landbouwbedrijven, iets dat op zich zelf wenschelijk is. Maar dan vloeit daaruit
vanzelf voort dat men weer nieuwe arbeiderswoningen moet bouwen. De bijbetaling voor
uitbreiding moet dan ruim genomen worden, om de verinteresting van het geheel op eene
bijkomende waarde te brengen.
9 mei 1908 2 Op Dinsdag 12 Mei, om 19 ur voorm., te Helenaveen, ten verzoeke van
weduwe Peter Hendriks en kinderen aldaar.
Een ponnijpaard, 2 koeien, 1 dragend varken.
Den geheelen inboedel, bestaande in stoelen, tafels, kasten, kisten, kachel, spiegel,
schilderijen, klok, porcelein, aardewerk en verderen huisraad.
2 karren, lange kar, ploegen, eggen, karottenmolen, kruiwagen, schoppen, rieken,
zichten, zeiden, haartuig, was, snijkist en verder akker- en schuurgereedschap.
Eene partij aardappelen, hooi, stroo, boonen, erwten, boonstaken en erwtenhout.
Posten tot en met f3 à contant.
Overigens crediet 1 Aug. 1908.
uit het kasboek van Leo Theelen:
3 december 1923 Hendriks o.a. speculaas 0,00
31 januari 1924 Hendriks -2,50
20 februari 1924 Hendriks 4 broedkamer à f1.50 (stro) (betaald september) 0,00
31 januari 1926 Hendriks -4,48
28 februari 1926 Hendriks -3,60
31 maart 1926 Hendriks -9,00
30 april 1926 Hendriks -12,00
31 december 1922 Hendriks, Dekker, Beckers, enz gezamenlijke rekeningen -30,00
31 januari 1924 Hendriks, Dora en Toon loon f2.-+f3.-+f3.-+f3.-+f3.- en Toon
(Hendriks?) f1.-+f1.-+f1.- -17,00
31 maart 1932 Hendrikx L.
40 l petroleum -2,40
31 maart 1927 Hendrikx L.
rit ziekenhuis Deurne 4,20
29 februari 1936 HELENAVEEN. - Not. Haffmans, Woensdag 11 Maart 9 uur voor de
maatschappij Helenaveen, 150 peelveldjes liggende achter tuinders J. Aarts en H.
Thoonen, 1 achter den tuinder Jac. Crommentuyn, achter den tuinder L. Hendriks en
achter het café v/h/ Wed. v. Woesik.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H65 H. Hendriks nieuw H62
oud H67 L. Hendrikx nieuw H64
21 september 1942 BURGERLIJKE STAND.
DEURNE. Opgave van 29 Aug.-11 Sept. Geboren: [...] Johannes W., z. v. J. Arts en Th.
H. Hendrikx te Helenaveen, Soemeer;
Boekh. Herm. de Groot. [zie elders]
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van der Heijden [zie ook elders]
23 november 1873 Rector C. van der Heijden in functie. Geboren te Waalwijk.
20 juli 1878
3
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25 juli 1878 TILBURG, 24 Juli.
Z. D. H. Monseigneur A. Godschalk, Bisschop van 's Bosch, heeft benoemd tot Pastoor
te Macharen, den WelEerw. Heer F. C. van der Heijden, Rector te Helenaveen; tot
Rector te Helenaveen deu WelEerw. Heer P. van Beek, kapelaan te Kaatsheuvel; tot
kapelaan te Kaatsheuvel den WelEerw. Heer F. van Lankveld, Rector te Coudewater; tot
Rector te Coudewater: (Rosmalen), den WelEerw. Heer W. A. J. Tielen, kapelaan te
Balgoij; tot kapelaan te Balgoij den WelEerw. Heer C. P. van Schendel.
21 januari 1919 Helenaveen 21 Januari 1919
Aan den Heer Directeur der Maatschappij Helenaveen
te Helenaveen
Daar ik in den morgen van 21 dezer mij bevond op U kantoor en dan U vroeg om een
kleine loonsverhooging in deze tijd omreden dat ik met het toegekende loon met mijn
gezin bijna niet kan uitkomen, gaf U mij ten antwoord dat ik niet ijverig genoeg in
mijn dienst was, ten minste zoo ik het heb opgevat
Daar ik een half jaar bij U in dienst ben en altijd op mijn eigen de politiedienst
bij dag en nacht in de diverse terreinen van de maatschappij helenaveen heb verricht
waarvan ik overtuigd ben en dat mij heden morgen is gebleken dat ik geen dienst
genoeg had gedaan volgens U zeggen
Daar ik altijd meende dat ik mijn dienst goed verrichte te Helenaveen wat echter
heden morgen mij is gebleken dat niet het geval is zoo zou ik met al mijn getrouwe
diensten die ik als politie man heb verricht Helenaveen misschien nog eens moet
verlaten als onbekwaam politie man wat ik echter niet van plan ben te doen.
Naar aanleiding van heden morgen heb ik de eer UWeledele te verzoeken mij des avonds
den politie te willen doen voor schrijven van welke voorgeschreven dienst ik U dan
iederen dag rapport van zal uit brengen zoodat ik iedere dag overtuigd kan zijn of ik
mijn dienst goed gedaan heb of niet
‘t Welke Doende
JvdHeide [?]
Hermans
11 maart 1933 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Donderdag 28 Maart 9 uur voorm. voor Mij
Helenaveen 140 peelveldjes in het dorpsveld achter Oranjehoeve en op Sevenumsch
grondgebied. Zwart veen moet geheel worden afgegraven, grauwveen moet ter plaatse
blijven.
27 november 1942 Voor terst. gevr. aank. boerenknecht, v. alle voork. werk. H. Th.
Hermans-Linssen, “Oranje-Hoeve”, Helenaveen
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18 januari 1944 Te k. gevr. een zware wendelploeg en veevoederkotel. H. Th. HermansLinssen, “Oranje-Hoeve”, Helenaveen.
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van Heugten
13 november 1917 STAATSSPOORWEGEN. Bij de Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen zijn benoemd tot surnumerair met ingang van 12 Nov. a.s. G. W.
Otterloo, ter standplaats Ede en R. M. J. van Heugten ter standplaats Helenaveen.
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uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1932 Heugten A. van 14 pullen à f1.75 24,50
31 december 1932 Heugten van rit 7,50
van de Heurik
20 oktober 1923 DEURNE. Het Gemeentebestuur vestigt de aandacht van belanghebbenden
op de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van huisslachtingen. Deze
aangifte kan geschieden: te Deurne bij den Boerenbond, te Zeilberg bij F. de Clerck,
te Liessel bij H. Verstappen, te Helenaveen bij A. v. d. Heurik en te Neerkant bij
Cleutjens.
Hoek
26 mei 1891 Lambertus Hoek
Hij zegt I dat zijn huis slecht is, het regent er door II. dat er zooveel verschil in
pacht is, hij betaalt 50 gld en hij ligt op het zelfde stuk als een ander die 25 gld
per hect. betaalt. III Toen Schellings wegging zeide hij ”gij hebt nog 93 gulden te
goed. laat dit staan en komt elke week wat halen”.
4
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Nu zegt hij “had ik maar een bewijs hiervan gevraagd, ik pretendeer wel niet die
volle 93 gld te moet hebben, doch er is geen rekening van gehouden.
vr. Zijt gij niet op kantoor geweest wat zeide Langenhof toen?
a. Die wilde niets zeggen, ik meen mij te herinneren dat van Beek mij toen wegjoeg.
Men beloofd hem dat zal onderzocht worden in hoeverre dit waar is.
mei 1891
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Lambertus Hoek zegt nog ongeveer f93. v.d. Maatsch. te goed te hebben?

mei 1891
1/ Geachte Heere van de Maatschappij
Mag ik zoo vrij wezen u een vriendelykijn verzoek ik ben een tuinder M Hoek met vrouw
en 8 kindere ik heb verleden jaar een groote ramp gehad mijn vrouw en 3 kinde een 15
een 14 en een van 12 jaar wel 5 maande blind geweest ik onmagtig om te betalen ben ik
na de Burgermeester geweest om van de gemeente te late midiseneere de Burgermeester
heb gezegt laat zulk noodige dinge van t konings gels toen gaat na de Maatschappij
toen heb vorhoeve na de Burgermeester geschreven voor me en toen heb ik een bewijs
voor Gasthuis en Appetheek gehad toen hebbe ze eerst 6 weke in Helmond geneest in t
Gasthuis niets helpe en toen heb de Burgermeester een bewijs gegeven voor Utrecht
daar zijn zij genezen Goddank, maar de Burgermeester heb het geld van de maatschappij
weer terug gecasht nu zien ik geen kans om het terug te kunne betale want de 30 Mei
verleden jaar bevroor al wat in onze tuin was dus kon ik niets betalen 60 gulde heeft
de Burgermeester mij van t gemeente geld betaalt en 58 gulde staat nu nog voor mee
rekening er worde wel meer menschen geholpe wegens ooge kwaal en die hoev er geen
cent van terug te geven als ik het betalen kon Heere zou ik u niet lastig valle wij
zitte hier op t slegste land vermeerd er u maar na en veel tegenspoed verhoeve en de
Burgermeester kon ons goed en ons een beetje te helpe van t konings geld ? u beleeft
want hoe kan ik het niet betalen, het blijft tog voor ons staan en wij zijn tog ook
in woners en dan heere ik woon in een huis de stal muur is er een heel stuk uit
gevallen daar kan wel 3 man door en de vloer is almaal stuk toen wij er in kwame was
het al en ik ben er al 8 jaar in ik zou zelf wel kome Heere maar het is zoo druk op
heden in de tuin ik ben maar alleen met een paar kleine jongens anders kwam ik liever
zelf.
Verder Vriendelijk
Gegroet Heere van de Maatschappij van M Hoek
ik hoop Heere dat u zoo goed zijt mij een beetje te helpe van t konings geld dat die
rekening zoo hoog niet blijft staan voor mee verder bij ik arm maar gou tevreeden.
14 en 21 juli 1891 30 Idem aan L. Hoek? deze beweert een te goed hebben
f93 toen Schellings Helenaveen verliet?
Het jaar dat Schellings Hveen verliet, sloot de rekening van L. Hoek met
van f403.65, dat hem nader kwijt gescholden is door Z.M. de koning. Zijn
erreurs in die rekening geweest, dan hebben die nooit effekt ten nadeele
gehad.

gehad van
een debet
er dus
van Hoek
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15 januari 1904 - Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Helenaveen de heer J. A. Hoek, cand.
te Utrecht. - Te Odoorn, Bazuin, cand. te Groningen. - Te Terborg ds. J. C. Benit,
aldaar.
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3 oktober 1907 Misschien hebt gij het en weet gij het niet.
Nierziekte is verschrikkelijk, lees hoe ge ze genezen kunt.
De heer A. Hoek, wonende te Helenaveen in N.-Brabant, meldt ons: Het is ruim drie
jaren dat ik aan een nierziekte geleden heb. Hierdoor had ik veel te lijden van een
hevige pijn [...]
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12 december 1907 Baarlo. Bij den Zondag ll. gehouden wedstrijd voor kom.
voordrachten werden de prijzen behaald als volgt: 1e J. Maessen, Roermond; 2e J.
Jongenhuis, Venlo; 3e J. Hoek, Helenaveen; 4e J. Grein, Heer; 5e J. Titulaer, Venlo;
eervolle vermelding J. Grubben, Maasbree. De publieksprijs verkreeg J. Jongenhuis.
4 maart 1908 Panningen. [...] De voordrachten van den heer J. Hoek uit Helenaveen
deden de aanwezigen herhaaldelijk schateren van het lachen.
13 november 1909 5 Op Dinsdag 16 Nov., om 2 ure nam. te Helenaveen, ten verzoeke
van Martinus Hoek en kinderen.
Alle huismeubelen als: kast, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, klok,
5
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regulateur, wekker, lamp, lantaren, porcelein en aardewerk, beelden, potten, pannen,
ketels en verder huisgerief.
2 melkgevende geiten, 10 kippen met haan.
Groote moeston, bascule met gewicht.
Een partij broeiramen, erwtenhout, boonstaken, 120 schansen, 2 kruiwagens, 1 egge,
een partij hooi strooisel, wittekool, 80 vat aardappelen, 4000 KG. mangelwortelen en
koolrapen, zaadboonen en erwten tuiniersgereedschappen enz.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1940 Hoek van perzik 2,50
Hofman/Hoffman
23 februari 1899 ROERMOND. Voor de rechtbank alhier hadden zich Dinsdag te
verantwoorden F. B., oud 49 jaar, veenarbeider, voorheen wonende te Helenaveen, thans
zonder vaste woonplaats, beklaagd ter zake, dat hij op 23 Juni 1898 in den woning van
G. Rolink te Helenaveen heeft ontvreemd een overjas ten nadeele van J. Rolink en eene
broek ten nadeele van G. Hofman, kostgangers aldaar. Het O. M. eischte tegen hem 4
maanden gevangenisstraf. De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zaak op 28
Februari e. k.
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4 maart 1899 Verder werd vonnis gewezen in de zaak tegen F. B., oud 49 jaar,
arbeider, zonder vaste woonplaats, ter zake van diefstal van een jas en broek te
Helenaveen, ten nadeele van J. Rolink en G. H. Hoffman, gepleegd op 28 Juni 1898 en
veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf met vermindering van het voorarrest.
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van Honk (=van Horen?)
15 februari 1896 Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, over de 2e helft
der maand Januari 1896.
[...] - G. Van Honk, Helenaveen. - [...]

340

van Horen
26 mei 1891 Bakker van Hoorn.
Hij klaagt dat de brug voor zijn huis is weggenomen. dit doet hem jaarlijks zeker een
100 gld schade.
vr. Waarom is die brug weggenomen?
a. Zij was versleten en toen hebben zij ze weggenomen.
Hij verwoont 204 gld en heeft 4 hectaren. hij wil gaarne een schuur hebben, want hij
moet nu door anderen laten dorschen.
hij wil ook boven een paar kamers hebben en zal er voor betalen. hij zegt dat hij
zijn tuin een half jaar te voren moet betalen, en vraagt dit in twee keer te mogen
doen.
(Er wordt hem gezegd dat hij moest zien of hij geen plaats zoude kunnen krijgen in de
schuur in zijn buurt, welke toch leeg staat).
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14 en 21 juli 1891 24 Waarom is de brug bij v d Swaan afgebroken en niet vervangen?
v d Swaan, v Hoorn, beweren daarbij veel schade te hebben, terwijl werklieden buiten
Helenaveen [uit Helden], te Helenaveen arbeidende, beweren daardoor een grote omweg
te moeten maken om op hun werk te komen.
De brug bij v/d Zwaan, was in minder goeden staat: zij is toen blijkbaar uit
baldadigheid afgebroken en vernield, van mijnentwege is zij toen verder opgeruimd en
niet vervangen omdat de passage daar vooral diende om gereedschap etc. aan Hveen
ontvreemd te vervoeren, en als smokkelroute voor spirtualien Ik had den vorm der brug
willen wijzigen, om de passage voor onbelastte voetgangers zonder kruiwagens mogelijk
te houden. Verhoeven had echter te groote bezwaren, dan dat ik mijne meening hier
door durfde drijven.
Wanneer het waar is, wat mij toen door Verhoeven medegedeeld werd, namenlijk dat v/d
Zwaan en van Horen deel namen aan het smokkelen, - dan zullen zij stellig schade
hebben.
Voor zeer enkele werklieden van Helden komende, is inderdaad een omweg van ±100
[300?] meter, door het weg nemen der brug ontstaan.
Noch over ‘t een, noch over ‘t ander is ?et eene klacht tot mij gekomen.

375

16 jan 1892 HORST. Te Helenaveen ontstond Dinsdag-namiddag een hevig uitslaande
brand in een pand, bestaande uit twee woningen. Het vuur schijnt in de woning,
bewoond door den bakker van H., door eene opening in den schoorsteen te hebben
medegedeeld aan een grooten voorraad hooi en stroo, welke op den zolder geborgen lag.
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Naspeuringen van Paul Theelen: Bewoners Helenaveen -HDoor spoedige hulp mocht men er in slagen, den brand tot deze woning te bepalen,
welke geheel uitbrandde. Huis en inboedel waren verzekerd. Twee varkens zijn
omgekomen.
380

385
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18 jun 1892 [Bij] vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Roermond, d.d. 14 Juni
1892, is {PET]ER JOHANNES HENDRICUS VAN [HOR]EN, bakker en winkelier te Helenaveen,
[verkl]aard sedert den 13n dier maand te zijn [in s]taat van faillissement, met
benoeming van [de] EdelAchtb. Heer Mr. HANLO tot Rechter-[com]missaris, en met
aanstelling van den ondergeteekende tot Curator.
[H}ELMOND, 15 Juni 1892.
AUG. SASSEN.
26 jul 1892 De Rechtbank alhier, in raadkamer vergaderd, heeft de volgende
beschikkingen genomen:
P. J. v. H., oud 38 jaren, bakker, wonende te Helenaveen-Deurne, alhier gedetineerd,
verdacht van in staat van faillissement verklaard zijnde gelden aan den boedel te
hebben onttrokken, althans niet verantwoord en zulks ter bedriegelijke verkorting van
de rechten der schuldeischers, [...] verwezen naar de terechtzitting, met bevel van
gevangenhouding.

395

31 juli 1892 Door de rechtbank te Roermond is P. v. H., uit Helenaveen, aangehouden,
als van in staat van faillisement gelden ter bedriegelijke verkorting van de rechten
zijner schuldeischers aan den boedel onttrokken te hebben, verwezen naar de
terechtzitting en is zijne gevangenhouding bevolen.

400

7 september 1892 Ingevolge beschikking van den E. A. Heer Rechter-Commissaris, zal
in het faillissement van PETRUS JOHANNES HENDRIKUS VAN HOREN, bakker te Helenaveen,
de eerste bijeenkomst van schuldeischers tot verificatie hunner schuldvorderingen
plaats hebben op Maandag 19 September a.s.,des voormiddags ten 10¼ ure, in eene der
localen van het Paleis van Justitie te Roermond.
De curator in het faillissement voornoemd, AUG. SASSEN.
HELMOND, den 1 Sept. 1892
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8 februari 1894 De rangschikking in het faillissement van PETRUS HENDRICUS VAN
HOREN, bakker te Helenaveen, is met de bewijzen door mij nedergelegd ter griffie van
de Arrondissements-Rechtbank te Roermond.
HELMOND, 5 Februari 1894
De Curator, AUG. SASSEN.
25 april 1924 Helenaveen In één der afgelopen nachten hebben dieven een bezoek
gebracht bij de winkelierster de Wed. van H. alhier. De geldlade waarin zich een
bedrag van ongeveer f30 bevond werd den volgende morgen achter de woning,
begrijpelijker wijze na van den inhoud te zijn ontdaan, teruggevonden. Een door de
Politie ingesteld onderzoek leidde tot nogtoe slechts tot een negatief resultaat.
uit het kasboek van Leo Theelen:
6 mei 1930 Horen G. van tweemaal rit Liessel vv 36 km 4,80
31 maart 1931 Horen G. van varken zonder bloed 101 kg à f0,40 per kg -40,00
31 december 1927 Horen van 13 broedeieren 1,20
31 december 1927 Horen van 15 broedeieren 1,20
31 december 1927 Horen van 28 broedeieren 2,24
31 december 1927 Horen van 30 broedeieren 2,40
31 juli 1929 Horen van tweemaal rit Griendtsveen 4,80
31 oktober 1931 Horen van -13,31
31 januari 1932 Horen van -20,16
29 februari 1932 Horen van -23,52
31 maart 1932 Horen van -24,17
30 april 1932 Horen van -23,54
31 mei 1932 Horen van -25,73
30 juni 1932 Horen van -23,65
31 juli 1932 Horen van -29,92
31 augustus 1932 Horen van -32,72
30 september 1932 Horen van -22,74
31 oktober 1932 Horen van -27,25
30 november 1932 Horen van -17,55
31 december 1932 Horen van -25,80
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Naspeuringen van Paul Theelen: Bewoners Helenaveen -H-
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31 januari 1933 Horen van -16,78
28 februari 1933 Horen van -15,79
31 maart 1933 Horen van -16,19
30 april 1933 Horen van -21,36
31 mei 1933 Horen van -20,00
30 juni 1933 Horen van -28,10
31 juli 1933 Horen van -18,85
31 augustus 1933 Horen van -22,51
30 september 1933 Horen van -32,30
31 oktober 1933 Horen van -25,35
30 november 1933 Horen van -19,87
31 december 1933 Horen van 5 kg honing 4,50
31 december 1933 Horen van -19,00
1 januari 1934 Horen van -22,83
28 februari 1934 Horen van -17,82
31 maart 1934 Horen van -19,84
30 april 1934 Horen van -15,15
31 mei 1934 Horen van -16,42
30 juni 1934 Horen van -17,83
31 juli 1934 Horen van -21,69
31 augustus 1934 Horen van -19,07
30 september 1934 Horen van -13,13
31 oktober 1934 Horen van -13,15
30 november 1934 Horen van -15,99
31 december 1934 Horen van 10 betonpalen a f1.78 0,00
31 december 1934 Horen van 25 betonpalen a f0.60 15,00
31 december 1934 Horen van -11,96
31 januari 1935 Horen van -12,75
28 februari 1935 Horen van -16,35
31 maart 1935 Horen van -15,87
30 april 1935 Horen van -18,52
31 mei 1935 Horen van -17,77
30 juni 1935 Horen van -26,08
31 juli 1935 Horen van -20,80
31 augustus 1935 Horen van -14,40
30 september 1935 Horen van -14,37
31 oktober 1935 Horen van -16,24
30 november 1935 Horen van -15,22
31 december 1935 Horen van 100 boomstokken -1,50
31 december 1935 Horen van -15,36
31 januari 1936 Horen van -11,90
29 februari 1936 Horen van -12,93
31 maart 1936 Horen van -11,77
30 april 1936 Horen van -14,15
31 mei 1936 Horen van -11,07
30 juni 1936 Horen van -15,31
31 juli 1936 Horen van -21,06
31 augustus 1936 Horen van -16,69
30 september 1936 Horen van -15,71
31 oktober 1936 Horen van -12,80
30 november 1936 Horen van -27,88
31 december 1936 Horen van -10,46
31 januari 1937 Horen van -12,32
28 februari 1937 Horen van -10,46
31 maart 1937 Horen van -10,56
30 april 1937 Horen van -12,14
31 mei 1937 Horen van -14,30
30 juni 1937 Horen van -18,22
31 juli 1937 Horen van -25,58
31 augustus 1937 Horen van -17,88
30 september 1937 Horen van -16,76
31 oktober 1937 Horen van -14,72
30 november 1937 Horen van -11,69
31 december 1937 Horen van -11,69
31 januari 1938 Horen van -9,00
28 februari 1938 Horen van -8,11
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maart 1938 Horen van -11,94
april 1938 Horen van -14,86
mei 1938 Horen van -10,45
juni 1938 Horen van -15,06
juli 1938 Horen van -16,35
augustus 1938 Horen van -16,72
september 1938 Horen van -16,20
oktober 1938 Horen van -12,98
november 1938 Horen van -11,16
december 1938 Horen van -12,72
januari 1939 Horen van -10,62
februari 1939 Horen van -9,05
maart 1939 Horen van -14,20
april 1939 Horen van -19,02
mei 1939 Horen van -10,06
juni 1939 Horen van -12,46
juli 1939 Horen van -16,75
augustus 1939 Horen van -27,64
september 1939 Horen van -10,02
oktober 1939 Horen van -9,41
november 1939 Horen van -10,69
december 1939 Horen van huisverkoop 15,22
december 1939 Horen van -13,49
januari 1940 Horen van -9,50
februari 1940 Horen van -10,31
maart 1940 Horen van -23,75
april 1940 Horen van -30,62
mei 1940 Horen van -26,66
juni 1940 Horen van -21,01
juli 1940 Horen van -13,37
augustus 1940 Horen van -22,92
september 1940 Horen van -17,53
oktober 1940 Horen van -16,28
november 1940 Horen van -13,50
december 1940 Horen van -14,87
januari 1941 Horen van -21,27
april 1941 Horen van -11,37
mei 1941 Horen van -19,23
juni 1941 Horen van -18,15
juli 1941 Horen van -14,32
augustus 1941 Horen van -27,53
september 1941 Horen van -14,84
oktober 1941 Horen van -16,31
november 1941 Horen van -11,84
december 1941 Horen van50 kuikens f6.50 en 55 f7.15 -23,65
december 1941 Horen van -18,84
januari 1942 Horen van -16,44
februari 1942 Horen van -17,29
maart 1942 Horen van -24,56
april 1942 Horen van -15,76
mei 1942 Horen van -12,94
juni 1942 Horen van -26,58
juli 1942 Horen van -25,73
augustus 1942 Horen van -33,98
september 1942 Horen van -18,76
oktober 1942 Horen van -24,56
november 1942 Horen van -12,81
december 1942 Horen van -18,68
januari 1943 Horen van -20,06
februari 1943 Horen van -20,87
maart 1943 Horen van -20,54
januari 1950 Horen van kostuum -25,00

1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H2 wed. P. van Horen nieuw H2
oud H128 G.L. van Horen nieuw H113
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29 oktober 1940 [...] De heer VAN HOREN dringt bij het gemeentebestuur op spoed aan
in deze zaak, Helenaveen snakt naar uitbreiding.
3 april 1943 Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten.
[...] Te Helenaveen in Café v. Horen voor zelf en niet-zelfverzorgers, Donderdag 8
April Wijk H. van: 12.15-1.00 uur letter A. t.m. G. 1.15-2.00 uur letter H. t.m. L.
2.15-300 uur letter M t.m. S. 3.15-3.45 uur letter T t.m. Z.
9 mei 1947 Het huis van de boekhouder zal eventueel aan de kinderen v. Hoorn ter
beschikking worden gesteld ter inrichting van café met verplichting tot het
onderhouden van enkele vertrekken voor de Maatschappij.
Hornickx/Hovinkx
30 januari 1920 Raalte, 29 Jan.
Tot Directeur der hier te stichten R.K. Winterlandbouwschool is benoemd dhr. F.
Hovinkx, thans directeur eener groote ontginning voor landbouw- en veehouderij te
Griendtsveen. De benoemde zal tijdelijk nog werkzaam zijn aan de R. K.
Winterlandbouwschool te Boxtel.
30 maart 1920 HELENAVEEN. De heer F. Hornickx, land- en tuinbouwkundige alhier, is
benoemd tot directeur der nieuw opgerichte R.K. Winterlandbouwschool te Raalte,
Overijssel.
van de Hout
16 oktober 1890 Benoemd: te Deventer tot onderwijzeres Mej. W. H. Rodenhuis, aldaar;
tot onderwijzers T. Aalpol, aldaar, en M. Vrijburg, te Tzum; — tot onderwijzeres te
Vriescheloo Mej. J. Scheltema, te Groningen; — tot onderwijzer aan de huisvlijtschool
van het dep. Koog en Zaandijk der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen M. Woerdema, ond.
te Zaandijk; — tot onderwijzer te Helenaveen (N. Br.) J. v. d. Hout, te Haarsteeg; —
tot onderwijzer aan de school voor Geref. onderwijs te Nichtevecht R. Faber, ond. te
Breukelen.
van der Hurk
26 mei 1891 van der Hurk vroeger tabaksplanter nu tuinder.
Vraagt vermindering van pacht. hij betaalt 50 ct de roed. 40 gld voor zijn huis en 25
voor de schuur. hij heeft verder nog 20 a 30 gld boerenland a 25 ct. het gaat hem
niet goed want hij maakt schuld.

630

14 en 21 juli 1891 [40] Bestaat er aanleiding om aan de tuinders in het algemeen of
in het bijzonder afslag van pacht te geven voor langeren of korteren tijd?
Afslag van huur komt mij onge?den voor. De huren zijn niets te hoog. In droogere
jaren praepereren zij daar; natte jaren zijn voor hen ongunstiger. Zij begaan de fout
van meerder gunstige uitkomsten te willen dekken: 1° Door hunne teelt te vervroegen waardoor ze meer en meer blootgesteld zijn aan ongunstig weder.
2° Door hunne teelt eenzijdig uit te breiden, waardoor zij de markt overvoeren, en
den prijs zeer drukten. 3° Daar aan erkend insolide of onverhaalbare leden te
verkoopen, die hooger prijs bieden, maar eindigen met wanbetaling
Tuinders die kalm en flink werken hebben zelf in natte jaren te Hveen goede
uitkomsten.
Toch zijn er enkele tuinders, Wed. C. Veldhuizen, J v/d Hurk, J. Bakker, misschien
ook J v/d Bovenkamp, die voor dit jaar eenige aanspraak maken op vergoeding hebben.
Door nalatigheid van onze zijde is hun land onder water geraakt en te nat gebleven
ten gevolge van het lossen der Sevenummerpeel.
Zoude er sprake zijn van afslag dan verdient het ernstig overweging, de kultuur
eenvoudig te doen wegvallen en de huizen aan turfgravers te verhuren. Dat is dan meer
in het belang der maatschappij.

635

uit het kasboek van Leo Theelen:
16 april 1929 Hurck F. v.d. erwtrijshout 250 stuks -2,00
28 maart 1929 Hurckx v.d. rit naar Wiegersma 2,00
31 december 1942 Hurk v.d. 100 kg beetwortels -2,00
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Het rekenwonder Antoon van den Hurk te Helenaveen [zie elders]
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