Naspeuringen van Paul Theelen: Bewoners Helenaveen -Z-
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Zeegers, dienstbode
16 februari 1922 en verder
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uit het kasboek van Leo Theelen:
30 juni 1930 Zeegers J., Asten 16 jonge 13-weekse hennen 32,00
31 maart 1932 Zeegers L. schoolpoetsen -3,00
10 september 1930 Zeegers Sisca naaister -3,00
15 november 1930 Zeegers Sisca naaister -3,50
30 september 1931 Zeegers Sisca f 3.25+f 3.-+f 8.- -14,25
31 december 1931 Zeegers Sisca naaister f 8.- 0,00
31 december 1937 Zeegers Sisca kleren -18,25
31 december 1933 Zeegers, Joosten e.a. afval 6,35
31 december 1938 Zeegers, Someren verkoop kip a f 0.31+f 0.50 0,00
Graf van Fien Zeegers
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Zunderen
HELENAVEEN. - Not. Haffmans Donderdag 12 Juli 2½ uur in café Zunderen: rogge.
zusters
uit het kasboek van Leo Theelen:
12 december 1939 zuster Ma Bertina, Gemeente Deurne hoofd R.K. Meisjesschool,
gebruik militairen 0,00
23 juni 1924 zusters verkoop kersen 1,50
3 oktober 1925 zusters 80 kg afval 5,00
11 september 1926 zusters doodskleren wassen -12,00
28 mei 1928 zusters 2xrit Deurne -8,40
5 augustus 1928 zusters rit Deurne 28 km+Halte 2x32 km (betaling 4 januari 1929)
9,00
19 mei 1929 zusters rit Halte 5,00
25 mei 1929 zusters rit Halte 2,50
24 juli 1929 zusters rit van Griendtsveen naar Helenaveen en retour 5,00
31 juli 1929 zusters rit naar Deurne 4,00
31 december 1929 zusters rit tweemaal Deurne 8,00
31 december 1929 zusters rit tweemaal Neerkant 6,00
3 januari 1930 zusters rit Deurne 18 4,20
8 maart 1930 zusters rit Deurne 4,00
31 maart 1930 zusters rit Halte 2,50
24 mei 1930 zusters rit Deurne 4,00
3 juni 1930 zusters rit Halte 2,50
4 juni 1930 zusters rit Halte 2,50
9 juni 1930 zusters rit Halte 2,50
3 augustus 1930 zusters tweemaal rit Deurne (ook 11 augustus) 0,00
25 augustus 1930 zusters twemaal rit Deurne (samen met andere ritten) 20,00
26 september 1930 zusters rit Halte en Deurne (28 september) 0,00
16 oktober 1930 zusters rit Halte, Deurne, tweemaal Neerkant 12,50
31 oktober 1930 zusters rit Halte 2,50
19 april 1931 zusters rit Griendtsveen 5,00
19 juli 1931 zusters rit Griendtsveen 4,00
9 augustus 1931 zusters rit Deurne 3,50
16 augustus 1931 zusters rit Deurne 3,50
15 november 1931 zusters rit Griendtsveen 2,00
31 december 1932 zusters rit 2,50
31 december 1932 zusters rit 3,50
31 december 1934 zusters -2,00
1 april 1929 zusters eerwaarde moeder rit Griendtsveen 2,50
5 juli 1950 zusters eerwaarde, Veghel bekijken en meten huis op 0,00
5 januari 1928 zusters Eubalia en Arnoldina rit Griendtsveen 2,50
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8 april 1929
31 juli 1931

zusters Feliciana Helenaveen en moeder en Feliciana van Deurne 8,00
zusters Neerkant 20 kg rode bessen 4,00

van der Zwaan
1 maart 1884 Verhuring van een HUIS en TUIN TE HELENAVEEN.
De Notaris HAFFMANS, te Helden, zal ten verzoeke van den WelEd. heer Joz. F. van de
Griendt qq, op Donderdag den 13 maart 1884, ’s namiddags ten 3 ure, ter herberge van
J. van der Zwaan, te Helenaveen, voor den tijd van 5 jaren publiek verhuren:
Een huis, schuur en tuin met fruitboomen, voor alle nering en bedrijf zeer gunstig
gelegen, in de onmiddellijke nabijheid der R. K. Kerk, de openbare school en het
klooster te Helenaveen, gemeente Deurne, kadastraal bekend sectie H no 2365, 2366,
2900 en 2901, groot 40.30 aren.
Het huis bevat thans 2 woningen die echter te zamen verhuurd worden.
Betaling per half jaar vóóruit.
Grondlasten voor rekening van verhuurder.
Aanvaarding 1 Mei 1884.
26 mei 1891 Van der Zwaan herbergier.
In dezen winter reeds meermalen bij commissarissen geweest. Hij zegt: de directeur is
nog altijd zoo barsch tegen mij, ik heb nog 140 gld schuld, maar dit is toch de reden
niet. De directeur zegt “ik ben een gemeene vent en heb gemeene kinderen”.
Hij geeft toe dat hij wel eens bekeurd is geweest maar noem het geen schande. hij
heeft 15 (13) kinderen en wil zijn brood verdienen.
hij wil 25 gld meer betalen indien hij vergunning krijgt. Waarom, zegt hij, moet er
een man vetgemest worden (nl die eenige die vergunning heeft). [v Deelen Cr]
Alles is hem tegengeloopen, hij heeft nog een bank?? van 200 gld gehad.
De directeur heeft de brug over hem weggenomen omdat niemand meer bij hem zou komen.
hij zeide dat er een kwestie inzat over het onderhoud.
Door dit wegnemen heeft bakker van Hoorn wel een schade van 10 gld in de week.
Hij (vd Zwaan) wil gaarne de brug voor zijne rekening nemen (nl. de bediening ervan).
vr. Was er verleden jaar al iemand geweest om Uw huis te zien?
a. Ja verleden jaar moest ik al een paar malen aan een Gelderschman mijn land laten
zien. Mijn vonnis was dus reeds geveld. De Heer wete wat dezen winter is geschied, nu
wordt mijn huis vertimmerd.
14 en 21 juli 1891 Tegen v/d Zwaan heb ik alleen de klacht dat hij verboden
vergunning uitoefent, en zijne huur niet betaalt.
De huur is hem niet opgezegd.
Onbewoonbaar was zijne woning in deze afgelopen winter niet, maar toch zeer slecht.
In het begin van Okt 90 heb ik met Verhoeven en den timmerbaas Slegers die woning
geconfistekeerd en de verbouwing gelast. Men heeft die toen niet uitgevoerd.
Zoodra in 91 het weder gunstig was heb ik de herstelling weder gelast, ik heb die
verder nog twee maal moeten herhalen. Toen heeft men ruim het dubbele vertimmerd dan
begroot was, - tegen mijne stellige order in.
Door mij is zijne woning aan niemand te huur aangeboden.
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.
5 augustus 1891 16e Vraag. Hebt gij met den Dir. in Oct. 90 de noodige herstellingen
aan het huis van v d Zwaan opgenomen? Waarom zijn die ? niet uitgevoerd?
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Later gemaakt bleken die herstellingen ? meer dan de begrooting der kosten, hoe kwam
dat?
Waart gij tegen het maken van een brug alleen voor voetgangers bij dat huis, zooals
de Dir. u voorstelde?
Antwoord Ik heb met den Dir. de noodige herstellingen opgenomen, die zeer dringend
waren.
Zij werden toe niet uitgevoerd omdat de Dir. eerst het Bestuur wenschte te
raadplegen.
Toen die herstellingen dezen zomer werden uitgevoerd bleken ze meer geld te kosten,
natuurlijk omdat de gebreken er niet op verminderd waren.
[tussengevoegd vanuit volgende pagina] Ik heb juist aan den Directeur voorgesteld bij
v d Zwaan op de plaats van de vorige brug, een voetbrug te maken met 2 ietwat
schuinstaande leuningen alleen geschikt voor voetgangers; naar het scheen kon de
Directeur zich daarmede nier vereenigen.
10 september 1891 d. v. d Zwaan.
vdZwaan schijnt achterlijk in betalen te zijn en acht zich verongelijkt omdat hij
geen herberg met vergunning mag houden; volgens den Directeur is de huur hem niet
opgezegd, wel is hij tot betaling aangemaand. Voorts klaagt hij over het wegnemen van
de brug bij zijne woning.
vdZwaan genoot destijds bij de schulddelging door wijlen ZM f782.33 op eén na het
hoogste bedrag.
Aan zijn klachten over de gebreken aan zijn huis is dit jaar tegemoet gekomen.
Hem toe te staan het houden van herberg met vergunning acht de Commissie niet
wenschelijk; daarentegen adviseert zij tot het weder maken van een brug alleen voor
voetgangers, ongeveer op de oude plaats bij zijne woning, tegen welke brug noch de
Directeur noch de Hoofdopzichter bezwaren schijnen te hebben.
Eene bepaling, door het Bestuur in het leven te roepen omtrent het houden van herberg
met of zonder vergunning te H’veen verdient ernstige overweging.
9 februari 1893 Openbare verkoopingen
17 Febr. Bij wed. J. v. d. Zwaan te Helenaveen. Herberggereedschappen.
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30 april 1904 HELENAVEEN. In het café van den heer H. van Oers had eene algemeene
vergadering plaats van de Coöperatieve Tuinbouwvereeniging “Helenaveen”. Als
controleur werd gekozen de heer A. v. d. Zwaan.
4 april 1924 Bij van der Zwaan had de Mij twee koeien geplaatst twee runderen
stonden bij een anderen van der Zwaan. thans komt er daling in ‘t vee tengevolge van
‘t slecht voorjaar.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1931 Zwaan A. v.d. broeduitkomstverschil 25,00
6 mei 1925 Zwaan H. v.d. schaapje -19,00
30 april 1929 Zwaan H. v.d. 200 stuks boomstokken à f3.-+f 2.- vracht+f 1.- -9,00
31 december 1933 Zwaan J. v,d,, Naus Th. kippengaas 10,00
24 mei 1923 Zwaan J. v.d., Helenaveen 13 broedeieren 0,65
24 september 1923 Zwaan J. v.d., Helenaveen 15 broedeieren 0,75
28 maart 1930 Zwaan J. v.d., Helenaveen kuikens, 164 ei -45,00
30 april 1931 Zwaan J. v.d., Helenaveen 7 m³ kippenmest à f2.50 17,50
31 december 1940 Zwaan J. v.d., Helenaveen 82 jonge hennen 94,30
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 1935 FAILLISSEMENTEN 31 OCTOBER.
Op eigen verzoek:
H. van der Zwaan, tuinier te Helenaveen;
E. H. Clynck, metselaar en winkelier in ijzerwaren te Helmond.
P. Huybers, bakker te Gemert.
Allen Rechter-Commissaris Mr. J. Jurgens en Curator Mr. F.C.A. de Wit, advocaat en
procureur te Helmond.
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5 december 1935 Helmond
[...] Hierbij deel ik U mee, dat de curator de geheele boedel voor f.5,- meer dan Uw
bod, derhalve voor f.880,- aan den failliet heeft verkocht; hier is dus niets verder
aan te doen.
Gaarne verneem ik nog van U, of v.d. Zwaan het terrein al verlaten heeft en als hij
het een dezer dagen verlaat, of dan misschien de termijn voor indienen reeds
verstreken is; volgens de huuropzegging moet v.d. Zwaan in elk geval op 28 December
a.s het terrein verlaten. [...]
Faillissement v.d. Zwaan
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7 december 1935 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Vrijdag 13 Dec. 9 uur ten huize van dhr.
H. v. d. Zwaan, eenige huismeubels, waschmachine met wringer, akker en
schuurgereedschappen. Voorts een koe, rund en kalf, twee varkens en circa 100 1jarige kippen.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H129 H. v.d. Zwaan nieuw H114
oud H132 J. v.d. Zwaan nieuw H116
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