Naspeuringen van Paul Theelen: Bewoners Helenaveen -W-
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van de Waals
14 en 21 juli 1891 28 Welke is de eigenlijke geschiedenis van de koepel van het
boogschutters gezelschap bij v Deelen?
Heeft dat gezelschap de herstellings kosten van die koepel betaald? of moet het die
nog betalen?
Toen Schellings juist ontslagen was, heeft de toenmalige boekhouder v/d waals mij
gevraagd of hij aan een bestaand gezelschap van boogschutters hier hulp verleenen
mocht voor ‘t zetten of repareeren van een gebouwtje.
Ik heb toen daartoe verlof gegeven, en aan ‘t einde van het jaar het gezelschap als
debiteur gevonden met f37.10
Die post is afgeschreven ultimo 88.
Er werd nooit iets op afbetaald.
Overigens is mij niets van dit gezelschap bekend.
van Waayenburg
26 mei 1891 Hendricus van Waaienburg. hij werkt van alles.
Hij zegt dat het in het veen nog niet slecht is, maar dat het toch heel wat beter
kan.
I. Er zijn weinig verdiensten
II. Het koningsfonds stelde te veel voor. Wij dachten dat alles nu goed zou gaan.
III. Er moest verpacht worden onder elkaar en niet in concurrentie met pachters
buitenaf. verder stelt hij voor dat de Maatschappij alles in massa inkoopt, om het
zoodoende goedkoop te kunnen leveren bv. koeken etc.
(Hierop wordt hem geantwoord dat de bevolking onder elkaar moet doen).
IV. Reparatie van zijn huis. De een stuurt hem naar de andere. hij heeft nu pas de
pacht betaald en hij kan nu geen stal krijgen ofschoon hij aanhoord en voor te
betalen hij wil zelf ook wel van oude planken iets bouwen. dringt zeer op berging
voor zijn veen aan.
V. Zijn zoon Johannes is voor den winter niet goed behandeld. hij is altijd ploegbaas
geweest van scheepsladers. getrouwd met dochter van Roeling. hij moest de keet uit
van de koude toen ging hij tegenover Verhoeven wonen. dat kostte 13 gld. toen werd
hij weer in den keet gestuurd. dit deed hij niet en vertrok.
conform het gehoorde onder XII.
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
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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.
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14 en 21 juli 1891 17 Zijn er bewoners geweest die om eene verbouwing hebben
gevraagd en niet hebben gekregen terwijl het ½ huis van Meekers leeg stond en zij
zich met eene tegen het gure winterweder onbeschutte woning moesten behelpen?
Was de woning thans door kortrijk bewoond, aanvankelijk aan een andere bewoner
toegezegd? Waarom verkreeg kortrijk de voorkeur?
Dezen winter waren er 3 gezinnen , die inderdaad zeer onvoldoende huisvesting hadden.
Zij bewoonden, zonder mijn weten, volslagen onbewoonbare huizen.
Een van hen werd geriefd door opschuiving. De beide ouderen heb ik gedurende den
winter, ledig komende en goede woningen gegeven, onder voorwaarde dat zij die woning
in het voorjaar weder zouden verlaten. Nu gedurende den winter aldus voor niets
gehuisvest te zijn geweest, zijn zij in het voorjaar vertrokken. Het eene gezin, een
kievits, zonder eenige kennisgeving. Het tweede H. Waayenburg Iv, na eenige eisschen
geweigerd te hebben gezien.
De ½ woning van Meekers schijnt wel door dezen verlaten, maar kan niet door mij
aanvaard worden. Tegen eene overeenkomst van derden met Meekers heb ik mij niet
verzet.
De woning, - nu door kortrijk bewoond, - is door mij niet aan anderen toegezegd
geweest. Van voorkeur is mij niets bekend.
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14 en 21 juli 1891 18 In hoeverre is het beweren juist van vele bewoners dat door
den in de laatste jaren plaats gehad hebbende aanvoer van nieuwe gezinnen
hoofdzakelijk turfgravers, het werk dat vroeger door de andere bewoners en hunne
gezinnen in de turf (droogen, ringen, vuren enz) werd verricht thans niet meer door
hen kan worden gedaan, waardoor zij aanzienlijk in verdiensten zullen achteruitgaan?
Wordt verzocht eene opgaaf van de gezinnen in de 2 of 3 laatste jaren te Hveen
aangekomen en heengegaan, met vermelding van godsdienstige gezindheid, bedrijf,
grootte van het huisgezin?
Dat beweren is volkomen onjuist. Het graven geschiedde altijd door vreemden, uit
Helden waren er vroeger zelfs zooveel niet als thans.
Het droogen etc, geschied nu uitsluitend door eigen volk en die uit Helden; vroeger
kwamen daarvoor jaarlijks arbeiders uit het noorden.
De verdiensten per gezin zijn zeer voldoende, zie bijgaanden staat D.
Van vroeger bestaan des dezes geene aanteekeningen.
Dezen winter werd minder verdiend, en zooveel werk als de turfstrooiselfabriek in 88
en 89 aanbe?cht, zal misschien niet meer voorkomen.
Intusschen komen er op dit oogenblik nog steeds handen te kort.
Vele takken van werkzaamheden zijn totaal verwaarloosd; gedurig moet het een op het
ander wachten; geen enkel turfschip wordt op tijd afgeladen. Dit jaar moest ik op
herhaald voorstel van Verhoeven het graven van persturf achter wege laten wegens
gebrek aan werkvolk.
N.B. Duitsche turfgravers komen met reisgeld etc tot f3-4 per dagwerk duurder, en
leveren meerder werk, werklieden uit het noorden kosten ook meer aan reisgeld en
komen nooit voordat de beste tijd voorbij is.
Aanteekening van de godsdienstige belijdenis heb ik voor zoover mijne gissing strekt
met een X op staat D aangegeven. De aangeteekenden zijn die niet Roomsch-katholieken.
Deze opgaaf kan evenwel onjuist zijn, er werd door mij nooit nota van genomen, als
zijnde overbodig voor het bedrijf der Maatschappij
Mutaties van vroeger zijn niet aangeteekend.
In den loop van 90 en 91 verlieten Hveen .... kievits en H Wayenburg Iv om boven
reeds gemelde redenen.
Het waren jonge gezinnen met 1 kind, Zonnemans, gezin zonder kinderen en A. Janssen
gezin met 1 kind, om mij onbekende redenen.
W. ten Cate gezin met 4 kinderen, omdat ik hem geen verder voorschot wilde geven.
Het gezin van M. Wijnants ging door zijn overlijden uit een.
van Welie, tuinder
14 en 21 juli 1891 9 Betalen de tuinders die het nu ruim 2 jaren verlaten tabaksland
in gebruik hebben evenveel pacht als de tuinders die reeds lang als zoodanig zijn
gevestigd?
Wordt er nagegaan dat de eerst bedoelde tuinders het land niet uitbouwen? Wordt er in
het algemeen nagegaan dat de pachters hun land naar behoren bemesten?
2
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Zie Staat A.
De bestaande verschillen heb ik wat de tabaksplanters aangaat in den loop van 91
opgeheven. Daarbij stuit ik echter op moeijelijkheden. De heer v Welie en v. Woesik
hebben nog al veel en goed land van ouds a f25.- Ik begon daarom eene trapsgewijze
verhooging in te voeren.
Hierbij moet echter in het oog gehouden worden dat de tuinders in den regel voor
huis, stalen schuur f50 huur betalen, en de vroege tabaksplanters f65.Naar gelang van kwaliteit en ligging bepaal ik den huurprijs van het land.
De bemesting en behandeling van het land wordt zoo goed mogelijk door mij
gecontrolleerd.
Welten, rangeerder
19 mei 1926 -- Gisteren is de rangeerder H. W.[elten] op het stationsemplacement te
Helenaveen tusschen den wissel geraakt en gedood.
20 mei 1926 Dinsdagmiddag omstreeks drie uur geraakte rangeerder H. W. te
Helenaveen, bij het rangeeren tusschen de buffers en werd gedood. De man laat vrouw
en zes kinderen achter.
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van den Werf
26 mei 1891 Nicolaas van den Werf tuinder.
Hij is bij zijn vader in de kost. in 84 in de Peel gekomen. Bij de augurkeninmaking
is hij ook 130 gld te kort gekomen. Hij had schuld op het kantoor aan pacht en
voorschotten f360 deze is gedelgd door het koningsfonds. Er is hem een schuur
beloofd. Hij kreeg die niet, nu heeft hij zelf wat gebouwd.
vr. Is 50 gld te veel?
Neen, als ik een schuur had niet, en een huis nog liever.
uit het kasboek van Leo Theelen:
18 oktober 1928 Werf v.d. vracht (turf), idem zand rijden -3,75
27 september 1935 Voetbalvereniging
Meester Theelen was het hoofd van de openbare lagere school in Helenaveen. In die
tijd, de jaren ’30, betekende dat meteen zo’n beetje burgemeester van het dorp, een
stuwer die vele dorpelijke activiteiten droeg. Er bestonden al eerder “wilde”
voetbalclubs. Zo had “boven” een eigen club met de naam H.S.V. en een eigen terrein
in Mariaveen. In zijn hart was meester Theelen echter geen voetballer; hij wist
weinig van de voetbalsport af. Een van de redenen die meester Theelen er toe bracht
om de Helenaveense Voetbalvereniging (H.V.V.) op te richten is ongetwijfeld, dat hij
een zekere verveling constateerde bij de jeugd. Hij nam drie adviseurs in de arm: H.
van Esseveldt, Fr. Stommels en Marinus van Oers. Deze drie heren waren wel kundig
genoeg wat het voetballen betrof en meester Theelen nam zelf het organisatorische
gedeelte voor zijn rekening. Er moest grond pachtvrij gemaakt worden van landbouwer
Gerrit Brouwer (sr.) bij Maatschappij Helenaveen. Voor het voetbalklaar maken van het
terrein, wat gelegen was achter de toenmalige openbare lagere school, was veel geld
nodig. Het Koning Willem III Fonds werd door meester Theelen aangeschreven en er werd
f500,- subsidie verkregen. Het eerste bestuur na de officiële oprichting op 27
september 1935 zag er als volgt uit:
L. Theelen – voorzitter
Aug. van Teeffelen – secretaris
C. van der Werf – penningmeester
R. Vermeulen – commissaris
Th. Maessen (G.zn.) – commissaris
Vanaf de oprichting in 1935 tot aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering in 1940,
heeft de oprichter en voorzitter, de heer L. Theelen, erg veel werk verzet. Zijn
beoogde doel, de jeugd van de straat halen en proberen onder te brengen in een
gezonde vereniging, in dit geval een voetbalvereniging, was bereikt. Hij bedankte als
bestuurslid (voorzitter) en met een gerust hart vertrouwde meester Theelen deze
functie toe aan een andere, energieke medewerker. Zijn taak was volbracht.
23 maart 1944
Helenaveen.
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Te k.of te r. zwaar slachtvarken teg. drag. zeug. A. v. de Werf, H.137

Werts
9 april 1902 HELENAVEEN-HORST. Gistermorgen is alhier uit een kanaal opgehaald het
lijk van M. Werts, oud 37 jaren, schoenmaker wonende te Asten, genoemde Werts verliet
3
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Zondagavond alhier eene herberg om huiswaarts te keeren, doch is zeer waarschijnlijk
door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken daar op het lijk geen
sporen van geweldpleging werden aangetroffen.
Weyer, scholier
4 april 1898 Onderwijzer
De directeur zegt dat de onderwijzer van de Kerkhoff die vroeger wel eens een sociale
rol gespeeld heeft, die schijnt te hervatten.
Een jongen, Weyer, zelf langzaam, had een brochure geschreven ?? die wat de ?? terug
betrof nogal aardig was, daar voor het overige niets dan klachten en hiervoor des
tegen waartegen er lopen z?gen van de vroegeren toestand. Het n? ? is dat deze
jongen zijn brochure aan den directeur overhandigde op raad van den onderwijzer.
Eenige tijd later ontving de directeur van de directeur der P??bank een dankbetuiging
dat hij het sparen op school zoo aanmoedigde, en hierom onderzoek een artikel op een
onderscheiden dan a ? dergelijke zaak, hetgeen de directeur ? aangenaam en d?dr om
door ? het werk moet gaan van dien gelden onderwijzer, niet begrijpen dat dit ? ?
handelwijze te zijn en is.
Naderhand met het medegedeelte zegt de heer van Lanschot het ook ? prijzenswaardig te
vinden dat de directeur het schoolbezoek en het sparen zoo aanmoedigt. Hij heeft nl.
050 aan ene jarigen beloofd die in een maand tijd zijn school niet verz?te, mits goed
op de ?aan bank geplaatst met ? daar deze gratificatie t? men nogal lang lopen, ruim
100 gld in een jaar, een bewijs mag ? van hun goede werking. stelt de heer van
Lanschot voor dat ? zaak voortaan van de Mij zal uitgaan dit is zeker uit belang hij
heeft eene ontwikkelde bevolking te krijgen. dit voorstel wordt aangenomen.
Wijnands
14 mei 1891 Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v.
Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus de Vries en H. Kartner.
H. Kemper het woord voerende zegt:
I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn
II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld
geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden!
en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets.
III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en
Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere
helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog
3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen
werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80
gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt
worden voordat die schuld betaald was.
Toen er nu later hoornmuziek werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal
vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen
doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus
aan hen toe.
vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd?
1. Neen
vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.
Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden
bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op.
vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger?
a. Wel twee honderd
vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu?
a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te
groot voor het werk.
vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten?
a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat
het niet goed was.
vr. Neen, dat is toch al een oude klacht?
a. Het hangt veel af van het veen.
vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars?
a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij
moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er
hard voor gegeten.
Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het
opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg
4
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omdat wij geen vastigheid meer hebben.
vr. Hoe is Verhoeven?
a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.
De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet
H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd
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14 en 21 juli 1891 18 In hoeverre is het beweren juist van vele bewoners dat door
den in de laatste jaren plaats gehad hebbende aanvoer van nieuwe gezinnen
hoofdzakelijk turfgravers, het werk dat vroeger door de andere bewoners en hunne
gezinnen in de turf (droogen, ringen, vuren enz) werd verricht thans niet meer door
hen kan worden gedaan, waardoor zij aanzienlijk in verdiensten zullen achteruitgaan?
Wordt verzocht eene opgaaf van de gezinnen in de 2 of 3 laatste jaren te Hveen
aangekomen en heengegaan, met vermelding van godsdienstige gezindheid, bedrijf,
grootte van het huisgezin?
Dat beweren is volkomen onjuist. Het graven geschiedde altijd door vreemden, uit
Helden waren er vroeger zelfs zooveel niet als thans.
Het droogen etc, geschied nu uitsluitend door eigen volk en die uit Helden; vroeger
kwamen daarvoor jaarlijks arbeiders uit het noorden.
De verdiensten per gezin zijn zeer voldoende, zie bijgaanden staat D.
Van vroeger bestaan des dezes geene aanteekeningen.
Dezen winter werd minder verdiend, en zooveel werk als de turfstrooiselfabriek in 88
en 89 aanbe?cht, zal misschien ?et meer voorkomen.
Intusschen komen er op dit oogenblik nog steeds handen te kort.
Vele takken van werkzaamheden zijn totaal verwaarloosd; gedurig moet het een op het
ander wachten; geen enkel turfschip wordt op tijd afgeladen. Dit jaar moest ik op
herhaald voorstel van Verhoeven het graven van persturf achter wege laten wegens
gebrek aan werkvolk.
N.B. Duitsche turfgravers komen met reisgeld etc tot f3-4 per dagwerk duurder, en
leveren meerder werk, werklieden uit het noorden kosten ook meer aan reisgeld en
komen nooit voordat de beste tijd voorbij is.
Aanteekening van de godsdienstige belijdenis heb ik voor zoover mijne gissing strekt
met een X op staat D aangegeven. De aangeteekenden zijn die niet Roomsch-katholieken.
Deze opgaaf kan evenwel onjuist zijn, er werd door mij nooit nota van genomen, als
zijnde overbodig voor het bedrijf der Maatschappij
Mutaties van vroeger zijn niet aangeteekend.
In den loop van 90 en 91 verlieten Hveen .... kievits en H Wayenburg Iv om boven
reeds gemelde redenen.
Het waren jonge gezinnen met 1 kind, Zonnemans, gezin zonder kinderen en A. Janssen
gezin met 1 kind, om mij onbekende redenen.
W. ten Cate gezin met 4 kinderen, omdat ik hem geen verder voorschot wilde geven.
Het gezin van M. Wijnants ging door zijn overlijden uit een.
29 augustus 1901 J. de G., 23 jaren, onderbaas te Helenaveen Deurne, aangeklaagd van
verzet tegen de politie en mishandeling van J. W. Wijnants en P. Franssen.
Het O. M. eischte tegen J. d. G., 1 maand gevangenisstraf.
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24 oktober 1921 DEURNE. Op 8 Nov. a.s. viert Johannes Wijnands, wonende te
Helenaveen als oudste inwoner der gemeente Deurne, zijn 94en verjaardag.
uit het kasboek van Leo Theelen:
4 augustus 1924 Wijnands A. verkocht 1 kloek+22 kuikens 10,00
24 juni 1933 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Dond. 6 Juli 10 uur in café Woezik,
hooigras aan het Nieuw Kanaal, winterroge perc. v. h. E. de Vries, zomerrogge perc.
v. h. G. Naus, dito perc. v. h. Crommentuyn, dito perc. v. h. Schoonewille,
winterrogge perc. v. h. Wijnands, dito perc. v. h. A. v. d. Zwaan, dito perc. v. h.
Wed. Maessen, dito perc. v. h. Neervens.
4 november 1942 Te kp. een paar z. g. a. n. dames Swift-schoenen, zwart, m. 41. M.
Wijnands. Helenaveen.

310

31 januari 1944 Te k. trekharmonica, z.g.a.n., 2 rijer, 8 bassen; (met koffer),
f200. J. Wynands, Geldersche straat H 127, Helenaveen.
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Wijnen
26 mei 1891 H Wijnen
werkzaam in de turf
Francis Fransen “
in de fabriek.
De eerste klaagt dat zijn huis slecht is - verleden jaar is hij ziek geweest. De
vrouw was naar de directeur geweest, hij had nog 26 gld schuld zij had er toen een
standje opgeloopen en durft nu niet terug.
De tweede zegt dat hij in 4 jaar geen onderdak gehad heeft. hij heeft ook geen kelder
en geen plaats voor de kinderen.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 oktober 1931 Wijnen J. druiven f 2.- 0,00

325

330

1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H46 J. Wijnen nieuw H45
17 september 1942 Te kp. een leveringskoe en een rund 20 mnd. oud; ook gen. te
ruilen op een hoogdr. koe. J. Wijnen, Helenaveen H46.
1908
11 november 1943 Te ruil een paar leeren beenkappen teg. gummi laarzen, m. 42. J.
Wijnen, Helenaveen H 46
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Wijngaarden, schipper
8 november 1902 HELDEN. Woensdagavond is nabij de Meijelsche brug in de Helenavaart
verdronken schipper Dirk van Wijngaarden, bijgenaamd “de lange Dirk”.
Waarschijnlijk is hij door de duisternis over boord gevallen. Op zijn hulpgeroep
snelde zijn lijndrijver toe, doch wegens de duisternis kon deze man hem onmogelijk
helpen; ook kon men zijn lijk dien avond niet meer vinden.
Sedert verscheidene jaren was hij schipper op een houtschip van de maatschappij
Griendtsveen en een zeer oppassend man, zoodat hier aan drankmisbruik niet mag
gedacht worden.
van Willigen, potentiële pachter
25 februari 1910 Voor de boerderij “Prins Hendrik”, voor geval dit zal worden
toegestaan, kan dan S. A. van Willigen uit Vuren in aanmerking komen.
1 juli 1910
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28 september 1910 Ook van Willigen die de Julianahoeve zoude huren heeft zich
teruggetrokken, en de directeur en voorzitter worden eveneens gemachtigd deze zaak op
te lossen
van Woezik
26 mei 1891 A van Woezik, vroeger tabaksplanter thans tuinder.
Hij zegt dat hij vroeger voor den verkoop van den tabak is benadeeld. voordat de
plant toch had gebroeid kon men (vier jaar geleden) 22 gld krijgen. De meerderheid
was er voor omdat zij schuld hadden, hij echter er tegen. Naderhand toen de directeur
de tabak gebroeid had werd er 15.09 gld betaald. dit scheelde hem nu wel en 400 gld.
(?).
Verder klaagt hij dat de Mij nog geld aan hem schuldig is. vroeger toch kreeg men
weekgeld a 5 gld. en nu komt hij de laatste weken nog te kort. dit bedraagt een
zeventig gulden. De directeur had gezegd dat het “wekelijks” gehaald moest worden en
dat dit niet door hem was geschied.
“Hij had toen gezegd dat de Mij een “gouddievenboel” was en de directeur had hem
hierop honderd gulden opgeslagen; 247 gld betaalt hij thans /159 voor zijn huis/ hij
verwoont 50 gld per hectare. voor de tabakschuur wil de directeur hem 60 gld laten
betalen.
Verder zegt hij dat op half April zijn huur ingaat terwijl de directeur hem zijn
huishuur /wat het grootste gedeelte is/ op half Sept. liet betalen.
mei 1891
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Van Willigen uit Vuren heeft de boerderij Prins Hendrik gehuurd.

Heeft A. van Woezik nog geld te goed van de Maatschappij?

14 en 21 juli 1891 9 Betalen de tuinders die het nu ruim 2 jaren verlaten tabaksland
in gebruik hebben evenveel pacht als de tuinders die reeds lang als zoodanig zijn
gevestigd?
Wordt er nagegaan dat de eerst bedoelde tuinders het land niet uitbouwen? Wordt er in
het algemeen nagegaan dat de pachters hun land naar behoren bemesten?
6
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Zie Staat A.
De bestaande verschillen heb ik wat de tabaksplanters aangaat in den loop van 91
opgeheven. Daarbij stuit ik echter op moeijelijkheden. De heer v Welie en v. Woesik
hebben nog al veel en goed land van ouds a f25.- Ik begon daarom eene trapsgewijze
verhooging in te voeren.
Hierbij moet echter in het oog gehouden worden dat de tuinders in den regel voor
huis, stalen schuur f50 huur betalen, en de vroege tabaksplanters f65.Naar gelang van kwaliteit en ligging bepaal ik den huurprijs van het land.
De bemesting en behandeling van het land wordt zoo goed mogelijk door mij
gecontrolleerd.
14 en 21 juli 1891 29 Is de Maatscij nog geld schuldig aan A v Woesik?
Ja. f7.85, die ik hem persoonlijk te veel afgehouden heb, en waarvoor hij
gecrediteerd werd. De post was reeds te voren betaald. Uit erreur heb ik tegenover
vWoesik erkend, en dadelijk herstel aangeboden. Hij verkoos te wachten tot eene
volgende verrekening.
uit het kasboek van Leo Theelen:
16 januari 1928 Woezik A. van rundvlees f6.76+f1.75 -8,51
27 oktober 1922 Woezik van 50 kg mais f6.15 -6,15
31 december 1922 Woezik van december 1922 kippenvoer -14,65
31 januari 1923 Woezik van 125 kg mais -14,20
11 juli 1923 Woezik van 40 boomstutten+kruisnetstok -3,90
14 juli 1923 Woezik van 60 kg ochtendvoer -9,78
31 augustus 1923 Woezik van 50 kg ochtendvoer -7,75
2 oktober 1923 Woezik van 100 kg ochtendvoer -15,40
4 oktober 1923 Woezik van 50 kg ochtendvoer -7,65
21 februari 1929 Woezik van rit naar Griendtsveen 32 km 4,80
31 december 1940 Woezik van bijenkast 3,00
27 september 1927 Ondertrouwd: [...] Albertus van Woezik oud 30 jaar en Maria E.
Severijns, oud 25 jaar beiden te Helenaveen.
24 juni 1933 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Dond. 6 Juli 10 uur in café Woezik,
hooigras aan het Nieuw Kanaal, winterroge perc. v. h. E. de Vries, zomerrogge perc.
v. h. G. Naus, dito perc. v. h. Crommentuyn, dito perc. v. h. Schoonewille,
winterrogge perc. v. h. Wijnands, dito perc. v. h. A. v. d. Zwaan, dito perc. v. h.
Wed. Maessen, dito perc. v. h. Neervens.
9 juni 1934 HELENAVEEN. - Not. Haffmans maandag 11 Juni 4 uur in café Wed. J. v.
Woezik: hooigras.
22 juni 1935 [...] Mr. Vullinghs als raadsman van de Wed. Woezik deelde mij mee, dat
zijn cliente slechts tuingrond van de Maatschappij Helenaveen pachtte en dat de mest
stamde van eigen grond en daarop gebruikt werd.
Gaarne verneem ik dus nog even precies van U de feitelijke omstandigheden, voordat
wij iets beginnen. U kunt mij heden om een uur of zeven wel telefonisch bereiken.
[...]
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 H60 J. van Woezik nieuw H57
Wouters
22 oktober 1864 TE KOOP een EZEL oud 5 jaar met KAR en GETUIG.
Zich te wenden bij den eigenaar A. WOUTERS, te Helenaveen.
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Wulms
18 juli 1944 Paardenfokdag te Horst
Cat. XIV Hengstveulens geb. in 1942. 7 inschr. [...] Fokk. Cor.Wulms Helenaveen.
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Wuts, onderwijzer
6 november 1894 Nadere oproeping van Onderwijzers.
Op eene jaarwedde van f600.- worden gevraagd: TWEE ONDERWIJZERS, aan de openbare
scholen dezer gemeente, als een te LIESSEL en een te HELENAVEEN.
Stukken in te zenden aan den Burgemeester van Deurne en Liessel vóór 20 November e.k.
18 december 1894 Melick, 14 dec. Naar wij vernemen, is de heer P. H. Wuts,
onderwijzer alhier, als zoodanig benoemd te Helenaveen, op een jaarwedde van 600
gulden.
Ofschoon wij den heer Wuts ongaarne onze gemeente, zijne geboorteplaats, zien
verlaten, mogen wij hem toch met deze benoeming en verbetering van positie
gelukwenschen.
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