Naspeuringen van Paul Theelen: Ziekteperiode van A. Bos

Ziekbed van Adrianus Bos in Helenaveen 1931
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7 januari 1931 brief aan A. Bos
Helenaveen 7 Januari 1931
Aan den WelEdelGestrenge heer A Bos Directeur Mij Helenaveen
Mijnheer
Door drukke werkzaamheden verhinderd, kan ik u nu, bij het uitreden van dit nieuwe
jaar, dat al wel enkele dagen gevorderd is, U mijn beste heelwenschen aanbieden, ik
hoop dat het nieuwe jaar voor u, veel heel, voorspoed en zegen mogen aanbrengen en,
zoo ook voor Maatschappij, en al uw ondernemingen. Verder breng ik langs dezen weg
mijn oprechten en hartelijken dank voor de milde gift, die ik van u en Mij heb mogen
ontvangen, en hoop dat ik in de loop van dit jaar in wederdiensten mogen goed maken,
voor hetgeen u reeds voor mij deed, ook waarde Heer moet ik U langs deze weg mijn
hartelijken dank brengen voor de moeiten en kosten welke u gebracht heb voor de
eiervereeniging en hoop dat u nog vele jaren het genoegen moogt hebben dat u dezen
vereeniging ziet groeien en bloeien, Mijnheer nogmaals mijn oprechten dank voor alles
wat u ten opzichten van de eiervereeniging en mij gedaan hebt verblijf ik met de
meeste achting uw dienstwillige dienaar
G H Maessen
10 januari 1931 EEN WEG AFGESLOTEN.
Naar wij vernemen, heeft de directie van de Maatschappij Helenaveen gisteren eenige
wegen te Griensven afgesloten. Hieronder behoort ook de grintweg bij het station
Helenaveen, waardoorheen een sloot is gegraven, zoodat het verkeer van Deurne via
Griensven naar Horst-Venlo, niet meer mogelijk is.
De burgemeester van Deurne heeft onmiddellijk pogingen in het werk gesteld deze
afsluiting te doen opheffen en in overleg met den burgemeester van Horst, onder welke
gemeente deze weg van genoemde maatschappij gelegen is, den officier van justitie te
Roermond in kennis gesteld. Deze heeft ter plaatse reed een onderzoek ingesteld.
Het verkeer ondervindt hierdoor natuurlijk groote vertraging. Zoo moet men, om van
Helmond naar Venlo te komen, den wegnemen via Deurne en Venray, hetgeen een omweg is
van ongeveer 12 K.M.
19 februari 1931
J. J. M. Braun.
NOTARIS.

terugzending van 60 aandelen
SCHEVENINGEN, den 19 Febr 1931
DUINWEG 19, hoek Kanaalweg.
TEL. 50950 - Postrekening No. 108538.

Den WelEa G. Heer A. Bos
Directeur der W.V. Mij Helenaveen
te Helenaveen.
WelEa G. Heer.
Bij dezen ben ik zoo vrij, U even eraan te herinneren, dat ik nog van U terug moet
ontvangen de aan U op 17 Dec. jl. toegezonden 60 aandeelen van wijlen den Heer J.
Kinderman in Uwe Mij, waarvan U op 22 Dec. d.a.v. de ontvangst berichtte.
Hoogachtend UwDnr p/o Not Braun
?ie__ cand. not
20 maart 1931 ziekte van directeur A. Bos
Geachte Heer Maas
er werd hier gezegd dat de Directeur heel erg ziek was dat speit mij heel erg
als het niet te veel gevraagd is schrijf u dan eens een paar letters en als er met
Gods hulp geen hoop op herstel is
laat hem ook van mijn deelneming weeten
Hoogachting A Denije
Helmond 20 Maart 1931

23 maart 1931 Overlijden van Adriaan Bos, Direkteur der Maatschappij Helenaveen
Heden overleed onze Zwager en Oom ADRIAAN BOS. Direkteur der Maatschappij Helenaveen,
in den ouderdom van 56 jaar.
's-Gravenhage, C. E A. BOS—VAN GILSE VAN DER PALS.
Hilversum, J. Baronesse VAN BOETZELAER—BOS.
R. W. C. Baron VAN BOETZELAER.
Zeist. C BOS.
Helenaveen. 23 Maart 1931.
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Geen bezoek en geen bloemen.
Eenige en algemeene kennisgeving.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. des namiddags één uur, op de
begraafplaats “Moscowa” te Arnhem.
25 maart 1931 condoleance aan de Maatschappij Helenaveen
DE TWENTSCHE BANK N.V. AMSTERDAM
Amsterdam,25 Maart 1931.N.V.Maatschappij “ Helenaveen”
H e l e n a v e e n.Myne Heeren,
Met leedwezen namen wy kennis van het overlyden van den Heer A.Bos,directeur van Uwe
vennootschap.
Wij betuigen U onze deelneming met het geleden verlies,en teekenen
Hoogachtend
DE TWENTSCHE BANK N.V.
?ertholen
???
26 maart 1931 condoleance aan de Maatschappij Helenaveen
A. VAN WIJNEN
GOUDA
Maatschappij “Helenaveen”
Het overlijdensbericht van Uwen directeur heeft mij bijzonder getroffen, te meer,
waar ik nog zoo kort geleden in conferentie met hem ben geweest. Zijn zorgen die hem
toen kennelijk drukten hebben misschien niet gunstig gewerkt op zijn geschokte
gezondheid. Het was bij ons laatste onderhoud niet de zelfde heer Bos zooals ik hem
eerder trof.
Het bericht overvalt mij werkelijk. Ik wensch Uw maatschappij te condoleeren met het
geleden verlies.
Hoogachtend, AvWijnen
Gouda. 26 Maart 31
7 april 1931 terugzending van 60 aandelen
N.V. Maatschappij Helenaveen te Helenaveen
M. H.
Op 17 Dec 1930 zond ik ter overboeking toe 60 aandeelen in Uwe N.V., van wijlen den
Heer J. Kindermann. Op 22 Dec d.a.v. werd de ontvangst door uwen Directeur bericht.
Op 19 Febr. jl. herinnerde ik aan de terugzending der overgeboekte aandeelen en op 5
Maart jl. werd mij geantwoord, dat de overschrijving binnen enkele dagen in orde zou
zijn. Ik veronderstel dat het overlijden van den Dir. A. Bos, Uwen Directeur, de zaak
vertraagd is; doch waar er thans wel een waarnemend Directeur zak zijn verzoek ik U
beleefd doch dringend deze zaak die thans reeds van 17 Dec. jl. af hangende is,
spoedig in orde te maken. Uwe berichten hieromtrent afwachtende verblijf ik
Hoogachtend
19 april 1931 opvolging van A. Bos als directeur
Dr. J. A. CARP
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HELMOND 19.4.31.
Tel. 131.

Geachte Heer Maassen
Naar aanleiding van het bericht van Wijnen het volgende
Op zijn verhaal kan ik niet afgaan om er voor naar Helenaveen te komen is niet de
moeite waard.
Binnen zeer korten tijd is er een nieuwen dir. die beter de mérites van het geval kan
beoordeelen.
Daarom mijn advies de zaak te laten rusten totdat de nieuwe dir. er is.
vr. gr.
Hoogachtend
JACarp
20 april 1931 opvolger van A. Bos wordt C.J. Lambrechtsen
Dr. J. A. CARP
C/Fr.
HELMOND 20 April 1931.
Tel. 131.
Maatschappij “Helenaveen”N.V.
H e l e n a v e e n.
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Geachte Heer Maasen,
Ik ontving Uw schrijven van 18 dezer met den brief van den heer Pot. Wilt U genoemden
Heer mededeelen, dat commissarissen geen gebruik zullen maken van hun recht tot het
doen van een voordracht, doch dat zij als meest aanbevelenswaardig opvolger van den
Heer Bos beschouwen den Heer C.J.Lambrechtsen.
Hoogachtend,
JACarp
19 april 1932 briefje aan de boekhouder
Geachte heer Maassen
Volgens afspraak schrijf ik u.
Reken maar als u er niets voor valt dat wij Zaterdag over 14 dagen in Hveen zijn.
Mocht er nu ‘n auto geladen worden. Van Weert houdt en er dan wat rekening mee dat
wij er niet op behoeven te wachten want u zal wel met veel volk hebben om te gaan.
Is de prijs nog het zelfd ? wege in Deurne P? lager zeker weet ik het niet
is er al een Directeur ik dacht van daag Zoo op eens als u het eens werd e? ?den veel
meer te vreden zijn ook ik en er ?lan in de geest ? D Heer Bos handelen
Werd er ? nog turf gestoken Was dat eene niet gebeurd dit jaar hebben wij dan toch
voor uit dat er dan tranen blijven leveren
nu heb ik nog eens verzoek tot u Zou u mij de lading turf van 1930 niet even af
willen geven met de meters van het in vulle voor de belasting
Hoog achtend en bij voor baat vriendelijk dank
fam wed Denije
Helmond 19 april 1932
waar ik volden weet iets van er
16 maart 2012 LS,
Op 23 maart 1931 overleed te Helenaveen, gemeente Deurne, Adrianus Bos, directeur van
de Maatschappij Helenaveen. Enkele dagen later is hij op Moscowa begraven. Bestaat
dit graf nog of is er meer bekend van deze man, zijn begrafenis en nabestaanden?
Zie ook (o.a.)
http://www.theelen.info/%5B20110124%5D%20ziekbed%20A.%20Bos%20te%20Helenaveen.pdf
bij voorbaat dank,
Paul Theelen
Geachte heer Theelen,
Het graf waarin de heer Adrianus Bos ligt begraven is nog steeds aanwezig en de
rechten van dit graf lopen nog tot eind maart 2030, dus tot zolang blijft het graf in
ieder geval bestaan. Over zijn begrafenis en of nabestaanden hebben wij helaas geen
informatie.
Met vriendelijke groet,
Joke Koops
Begraafplaats & Crematorium Moscowa
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