
Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen en haar aandeelhouders, de inwoners van Helenaveen, het archief en de Peelhelm

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

#2: Verslaglegging Maatschappij Helenaveen 1850-1899 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
aandeelhouders, zie ander tabblad aandelen; aandeelhouders stortingen betaling aandelen extra aandelen 14 extra aandelen extra aandelen tegenwoordig 3 april 1866 tegenwoordig 2 april 1867 tegenwoordige leden 7 april 1868  amortisatie van 9 aandelen uitloting uitloting uitloting 500 aandelen te koop  6 aandelen gevraagd nieuwe dividendbewijzen

1.320 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 887 887 887 887 887 887
aandelen-dividend in procenten 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% 2,5% 3,0% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 6,0% 6,0% 5,0% 6,0% 6,0% 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 4,6% 0,0% 1,3% 1,4% 11,0% 10,4% 6,0% 6,0% 6,0% 7,2% 8,0%
cumulatieve opbrengst van één aandeel van f500  520,00 540,80 562,43 587,74 614,19 641,83 641,83 657,87 677,61 708,10 739,97 776,97 815,81 856,60 903,72 957,94 1015,42 1066,19 1130,16 1197,97 1233,91 1270,93 1309,05 1309,05 1309,05 1309,05 1309,05 1309,05 1309,05 1309,05 1356,18 1418,56 1418,56 1437,00 1456,40 1616,61 1784,74 1891,82 2005,33 2125,65 2278,70 2460,99
aandelenkoers in procenten 79,5%; 79,75%; 85%; 82,5%; 75%
adressen
afbeelding -1- “Lengteprofil” #5: prospectus Helena-veen patent 1870/71 kaart van de Peel EIGEN HAARD. GENA vooraanzicht wandkaart Peel  
afbeelding -2- Noord-Brabant-Limburgse Peel GENA begane grond  
afbeelding -3- Noord-Brabant-Limburgse Peel GENA eerste verdieping  
afbeelding -4-
afbeelding -5-
afbeelding -6-
archeologische vondsten Romeinse brug bij Onstwedde Romeinse voorwerpen walvis in het veen lijk van monnik in het veen #98: Archeologische tentoonstelling paard in het veen
bevolking van Helenaveen, zie ander tabblad 218 365 432 560 570 502 502 644 617 760 762 812 865 894 897
bewoners -1- Horster Peel kermis Deckers, J. kermis Deckers, J.M.  aanbesteding gebouwen Herman de Groot  graf Bijnen
bewoners -2- Deckers Deckers,J. #13: HELENAVEEN Socialisten kweken Horen, P.J.H. van; brand Zwaan, weduwe J. v.d. Eendracht maakt macht
bosbouw Wouters, A. 
datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 april 1858 5 april 1859 3 april 1860 2 april 1861 1 april 1862 7 april 1863 5 april 1864 4 april 1865 3 april 1866 2 april 1867 7 april 1868 6 april 1869 5 april 1870 4 april 1871 2 april 1872 1 april 1873 7 april 1874 6 april 1875 2 mei 1876 7 april 1877 24 april 1878 15 april 1879 8 april 1880 12 april 1881 18 april 1882 16 april 1883 16 april 1884 20 april 1885 19 april 1886 5 april 1887 28 april 1888 2 april 1889 21 april 1890 13 april 1891 21 april 1892 24 april 1893 9 april 1894 22 april 1895 20 april 1896 26 april 1897 25 april 1898 24 april 1899 23 april 1900
datum van de Buitengewone Vergadering(en) van Aandeelhouders 14 februari 1881 13 februari 1885 26 mei 1894
directeur #18: Griendt, Jan van de aanleg weg provinciale wegen Blocquery, J.C. de opvolging door zoon opvolging door broer patentering turfstrooisel Griendt, J. van der benoeming nieuwe directeur Blocquery, I.C. van de #178: bestek directeurswoning Blocquery, J.C. van de nieuwe directeur Blocquery, J.C. van de Blocquery, de Blocquery, van de
diversen #3: Begin-informatie #86: data van de vergaderingen #181: Resultaten oktober 1859 stoombootdienst Koninklijk huis brochure Verhuring van een huis en tuin wetenschappelijk uitstapje directeurswoning #174: directeurswoning GENA pachter A. Buis Koninklijk Huis
flora en fauna grofwild notenkraker honing Tijdschrift voor entomologie weggelopen hond
krantenbericht -1- branderij gebeurtenissen in Helenaveen #81: De familie Mertens De wereldtentoonstelling te Parijs. papier-productie turf-industrie #10: Helenaveen en de Koning #12: De nijverheid in de Peel HELENAVEEN. zak-almanak #16: Een oase in de woestijn 1898: brand aanbesteding schoolgebouw
krantenbericht -2- Deurns kanaal kolonie Helenaveen “Griendtsveen” Fonds Koning Willem III #14: De Peel-industrie #118: Heide-ontginning turf-producten winter-school
krantenbericht -3- #4: “De veenderijen in Nederland” strenge vorst Landbouw #15: Socialisten in de Peel
krantenbericht -4- 1888: winst en dividend 1893: dividend
krantenbericht rechtszaken 1888: rechtszaak vrouw 1889: rechtszaken 1890: rechtszaken 1891: rechtszaken 1892: rechtszaken 1893: rechtszaken 1894: rechtszaken 1895: rechtszaken 1896: rechtszaken 1897: rechtszaken 1899: rechtszaken
landbouw-producten guano-prijs vorst in augustus veldgewassen tentoonstelling te Amsterdam rekening voor augurken verkrijgbaar bij W.J. Schellings tabak vlas, hennep en tabak Bakker, A. en erwten; tabak; tabakscultuur
liquidatie-voorstellen
notaris
onderwijs 36 j., 37 m. 36 j., 34 m. 44j., 34 m. #68: Onderwijs in Helenaveen overdracht grond en woning #101: Weerter Normaalschool onderwijzer onderwijzer oproeping tweede onderwijzer
ongelukken en vechtpartijen blikseminslag bliksem brand in bakkerij hagelslag ongeluk verwondingen 1899: branden
pacht van landbouwgrond en boerderijen te huur een huis  
personeel -1- directieleden Deckers, J. boekweit-maaiers werkvolk werklieden smid werk werklieden werklieden Deckers, Joannes Matthias #96: staking in Helenaveen buitengewone drukte Verhoeven, hoofdopzichter #88: Herman de Groot
personeel -2- Deckers, opzichter zeil-schippers graf van Deckers Peer?op
personeel -3- werk houtteelt; aardappelen;
politie, veldwachter, marechaussee brand in turfstrooiselfabriek Huizing 1891: marechaussee veldwachter korps marechaussee brigade marechaussee verplaatsingen
presentielijst van vergaderingen 1896 1898
Protestantse kerk Protestante kerk Protestante kerk Protestantse kerk Protestantse kerk Protestante kerk Protestante kerk kerkhof aantal protestanten ontvangst van giften kerkhoven Burger, J. den Protestante kerk Burger, J. den Griendtsveen beroepen
Rooms Katholieke kerk #170: R.K. Kerkfabrieken grond voor de kerk(en) overdracht grond; kerkhof overdracht grond Paus Leo XIII rector W. Bijnen dekenaat Asten verkoop grond bedevaart rectoraat; Bijnen loterij kerk Griendtsveen overlijden Bijnen klok R.K. kerk schuld van de R.K. kerk kerkhoven
schepen scheep-ongeluk te koop gevraagd scheepsongeluk verkoop schepen aanschaf ijzeren schepen toegang tot kanaal
spoorlijn spoorweg-concessie spoorweg Venlo-Helmond #7: Staats-spoorweg spoorweg verkoop van gras en nagras station Helenaveen dubbel spoor ongeluk overreden; hoogteligging vertrekkende treinen Jansen, C.J. halte Amerika; dienstregeling
stakingen en ongeregeldheden onlusten 1893: werkstaking 1899: werkstaking
statuten aanvullingen in statuten #6: statuten 18 januari 1858 5 augustus 1871 2 augustus 1875 opvolging
telecommunicatie-middelen telegraaf brievengaarder van ‘s-Hertogenbosch naar Helenaveen fabrieken
turf-verkoop turf-verkoop
turfstrooisel varende turfstrooiselfabriek artillerie turfstrooisel-fabriek turfstrooisel voor militairen turfstrooisel fabricatie 1893: jaarproductie nut van turfstrooisel tapijt-fabricage
vee en vee-verkoop aankoop 4 paarden bouw van stallen verkoop van paarden vee-verkoop stierenkeuring
veenarbeiders werkvolk Friese veenarbeiders veenarbeiders van elders
veenbranden in de Peel veenbrand Peel van Nederweert brandstichting brand in wagon; brand in fabriek brand in turfstrooiselfabriek 1893: branden 1894: brand 1895: branden 1896: brand hei en dennenbos 80 ha veenbrand
veengronden verkoop 610 bunders 1856: vervening 1857: veen-verkoop #84: verveningen in 1858 veengronden van Deurne 1877: jaarverslag 1879: jaarverslag 1881: jaarverslag vervening levert welvaart 410 ha veengrond 1887: turf-opbrengst 1888: Asten; jaarverslag veengronden veengronden geminachte Peel 104 ha grauwveen 104 ha grauwveen
veestapel van de Maatschappij Helenaveen Wouters, A. verkoop vee stier hengstveulens
verdrinkingen in de Helenavaart verdronken Son, Marinus van verdronken S., J. verdronken
waterwegen ontginning door bevloeiing werkvolk Maas-werken doortrekken kanaal Helenavaart aanbesteding brug
ziekte tyfus roodvonk mazelen-epidemie in Helenaveen tyfus cholera mazelen

Verslaglegging Maatschappij Helenaveen 1900-1949 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
aandeelhouders [#46] invitatie aandeelhouders reden omwisseling #97: financiële toestand -2- #66: familie Bos mevr. Groote-Bos

887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159
aandelen-dividend in procenten 4,0% 10,0% 10,0% 8,5% 8,0% 8,1% 5,0% 5,0% 3,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%  #57: aandelen-omnummering
cumulatieve opbrengst van één aandeel van f500 2.559,43 2815,37 3096,91 3360,15 3628,96 3922,91 4119,05 4325,01 4454,76 4566,12 4566,12 4566,12 4566,12 4566,12 4566,12 4566,12 4566,12 4748,77 4986,21 4986,21 4986,21 4986,21
aandelenkoers in procenten 110% 105%; 110% 70%; 67%; 52%; 57% 51% 50% 100% 32%; 43% 19% 20% 20%; 25% 15,25%;12½%;  20 mei 1937 5 mei 1938 26 apr 1939 26 jul 1940
adressen
afbeelding -1-  #164: Twee dagen in De Peel #40: menu van Cecilia Mertens De Elf Provinciën #62: financiële toestand 10% 32% oorlogsgeweld -1-
afbeelding -2- boortoren in Helenaveen -1- #41: begroting van exploitatie Tuin- en landbouw  verwoeste kerk -1- oorlogsgeweld -2-
afbeelding -3- boortoren in Helenaveen -2- Vrouwenkiesrecht  foto van bordje EIGEN WEG luchtfoto verwoeste kerk -2- oorlogsgeweld -3-
afbeelding -4- De trekschuit oorlogsgeweld -4-
afbeelding -5- oorlogsgeweld -5-
archeologische vondsten vuurstenen strijdbijl
bevolking van Helenaveen 859 kermis evacuatie -6-
bewoners -1- “De Vriendenkring” Buis, vertrek A. Janssens, fietser F. “Vriendenkring” Hoek, cabaretier J. #24: veranderingen wijk D K., A.; Onafhankelijkheid-feesten #50: Theelen, kasboek vergiftigd 548 515 Brouwer, G.J. faillissement v.d. Zwaan rol in het verzet? evacuatie -7-  
bewoners -2-  kermis Aarts, P. Vervuurt, L. vroedvrouwen in Helenaveen huishoud-personeel Theelen onder de wapenen oorlogsgeweld -8- weggevoerden graf van pastoor van Haaren
bosbouw  eikenbomen loon-tarief dennen- en eikenhout
datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 april 1901 28 april 1902 27 april 1903 25 april 1904 26 april 1905 23 april 1906 29 april 1907 27 april 1908 26 april 1909 25 april 1910 28 april 1911 19 april 1912 25 april 1913 24 april 1914 30 april 1915 27 april 1916 27 april 1917 26 april 1918 30 april 1919 30 april 1920 29 april 1921 4 augustus 1922 27 april 1923 26 april 1924 22 mei 1925 31 mei 1926 29 april 1927 28 juni 1928 30 april 1929 29 april 1930 3 juli 1931 16 juni 1932 13 juni 1933 11 mei 1934 16 mei 1935
datum van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 8 oktober 1909 14 mei 1915 30 april 1919 16 januari 1926; 13 maart 1926
directeur Blocquery, van de 12½-jarig jubileum van directeur Bos, A. Bos, A. overlijden Jozef van de Griendt #64: Dagvaarding #80: ziekbed A. Bos Griendt, E.G.J. van de Lambrechtsen, C.J. overlijden directeur Lambrechtsen, mevrouw Schelven, ir. B.D. van
diversen #180: WC met turfstof Koninklijk Huis #23: personeel boringen   #92: datum vondst Peelhelm  gedwongen winkelnering     Koninklijk huis #34: Recepten van Cecilia Mertens   #60: Emigratie uit Helenaveen Burgerwacht en Landstorm         Koninklijk Huis   Koninklijk Huis Binnenkolonisatie zang- en toneelvereniging administratie-problemen Koninklijk Huis
flora en fauna Duitse imkers #85: akte-examen 1911 Duitse imkers Duitse imkers Duitse imkers snoek #70: de Coloradokever
krantenbericht -1- #45: Nieuwtjes uit Baarlo Eerste Communie fanfare Griendtsveen 1906: boringen 1907: boringen 1908: boringen #26: A.F. van Beurden -1- #102: Elektrische grensdraad #51: Het kouter er in! huis-slachtingen; drijfjacht oude en nieuwe tijd leger-oefeningen verkeer-stremming #71: mobilisatie in Helenaveen distributie #76: verwoestingen
krantenbericht -2- #22: inventarisatie boringen #89: Diepboringen in de Peel  #27: familie van Beurden -2- #32: De Peelhelm #36: administratie-wijzigingen statutenwijzigingen #43: schip de Helenaveen #52: Ontwerp tuinbouwscholen inbraak in winkel Achteruitgang jacht bestelling bordje EIGEN WEG wegenaanleg voetbalvereniging Studieclub voor Maatschappelijk Werkjeugdherberg De strijd in Nederland
krantenbericht -3- concertzaal #21: proefboringen in Nederland #25: de Peelcentrale #29: Zijn er een zilveren schild en zwaard in de Peel gevonden?#33: Nalatenschap van Beurden zomertijd in Sevenum De wachtende Peel. Fokvee-dag bevrijding kerkdorpen Deurne
krantenbericht -4- woning schoolhoofd kiezelweg #20: steenkolen in Noord-Brabant zigeuners jubileumfeest levensgeschiedenis van Beurden
krantenbericht rechtszaken 1901: rechtszaken 1902: rechtszaken 1904: rechtszaken 1906: rechtszaken 1907: rechtszaken 1908: rechtszaken 1909: rechtszaken 1913: rechtszaken 1923: rechtszaken 1937: rechtszaken
landbouw-producten kunstmest tuinbouw tuinbouw-vereniging Akte-examens Tuinbouwkunde tuinbouw-vereniging aardappel-prijs
liquidatie-voorstellen #77: liquidatie-voorstellen
notaris Mortel, J.H.J. van de
onderwijs Smits, A. #17: bestek van het schoolhuisMertens, A.J. #19: het schoolhuis van Helenaveen #131: onderwijzeressen in Baarlo  hoofden der school   tuinbouw-cursus tuinbouw-wintercursus foto van de Lagere School
ongelukken en vechtpartijen ontploffing mes-sneden kind in kokend water; in put vechtpartijen Het mes te Helden #47: werkstakingen in 1919  verbouwing O.L.S. brandstichting
pacht van landbouwgrond en boerderijen ingezakte brug
personeel -1- veenwerker schadeloos-stelling Brouwer, pachter werklozen krediet-hypotheek gevraagd
personeel -2- Lieshout, ploegbaas van Jansen, Kobus herstellingsoord Breda, veenbaas werkverschaffing Hoorn/Horen, van
personeel -3- Laar, van de Groot, veenbaas de Vervuurt, onderbaas L. Willigen, pachter S.A. van vertrek turfgravers minister van Landbouw, Handel en Nijverheid #58: gebroeders Steenhart Zwaan, van der
personeel -4- #92: Adriaan Bos en de Peelhelm Kretschmar van Veen, van Arts, Marinus
politie, veldwachter, marechaussee Aarts, P.J. rijksveldwachter veldwachter “tafelen” -1- “tafelen” -2-
presentielijst van vergaderingen  aanwezigen
Protestantse kerk beroepen Schouten, R.G.J. Broer de Jong Jong, B. De beroepen dominees ds. Meester Gereformeerde kerk ds. Meester Bruggen, W.A. van Berg, W.E. van den muilkorven vrouwen-vereniging
Rooms Katholieke kerk aankoop grond kerkhof Kleding bij de Eerste Communie knekelhuis jaarlijkse toelage retraite jubileum van pastoor verkoop schoolterrein Drievoudig feest te Helenaveen blikseminslag; grondverkoop
schepen
spoorlijn treinongeluk lijk gevonden ongeluk verlofgangers aanbesteding Edammer kazen kanalen dienstregeling spoorweg-ongevallen onbewaakte overweg sluiting station onbewaakte overweg dienstregeling Eindhoven-Venlo
stakingen en ongeregeldheden politietroepen
statuten 9 nov 1915  #93: statuten, 5 mei 1919 4 december 1942
telecommunicatie-middelen postdienst telegraaf-kantoor telefoon met Deurne openingstijden telegraafkantoren
turf-verkoop grauwveen
turfstrooisel ontslagen; tewerkstelling; brikettenturfstrooiselfabriek Duitse spoorwegen turfstrooisel-leveranciers  ontginningen
vee en vee-verkoop Griendtsveen Maatschappij
veenbranden in de Peel branden veenbrand 1911: Brand in de Peel. 1912: BRAND IN DE PEEL partij turf verbrand #55: veenbrand bos- en veenbranden heidebrand grote brand #67: DE BRAND IN DE PEEL. #68: Peel in vlammen. Venray helpt.  #74: branden in de Peel
veengronden Friese veenarbeiders Het Goud van de Peel! aankoop veengronden Sevenum gronden in Sevenum OVERZICHT DER VERKOOPINGEN
veestapel van de Maatschappij Helenaveen veestapel veestapel
verdrinkingen in de Helenavaart 1900: kind verdronken 1901: kinderen v.d. K. 1901: 2 personen verdronken 1904: Z. zoontje v. zijkanaal van Griendtsveen 1909: dochter H.
waterwegen vaart gestremd overbelasting brug dwarsdoorsnede brug
ziekte vroedvrouw roodvonk roodvonk Spaanse griep salaris vroedvrouw opleiding vroedvrouw pensioen vroedvrouw slaapziekte overlijden vroedvrouw

Verslaglegging Maatschappij Helenaveen 1950-1999 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
aandeelhouders [#46]

1.159 5.795 5.795 5.795 5.795 5.795 11.590
aandelen, dividend
datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 14 juni 1977 15 juni 1982 21 juni 1985
datum van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
aandelenkoers in procenten
adressen H40, Helenaveen Helenaveen
afbeelding -1- klaslokaal te Helenaveen
afbeelding -2-
afbeelding -3-
bevolking van Helenaveen
bewoners -1-
bewoners -2-
bosbouw
directeur
diversen #165: 100 jaar Koning Willem III Fonds
flora en fauna konijnen en otters mosselen in de Peel micro-organismen
krantenbericht -1-  karper-vijver bom in kanaal Televisie-relaiszender bij Helenaveen bunkers oude rijksdaalders #79: ‘Witte magie’
krantenbericht -2- vrachtauto in kanaal droogte stroom-uitval
krantenbericht -3- proefboringen in de Peel vliegenplaag
krantenbericht -4-
krantenbericht rechtszaken
landbouw-producten
liquidatie-voorstellen
notaris Lubbers, A.G. Lubbers, A.G.
onderwijs foto van de Lagere School
pacht van landbouwgrond en boerderijen
personeel -1-
politie, veldwachter, marechaussee
presentielijst van vergaderingen 9 personen
Protestantse kerk
Rooms Katholieke kerk
schepen
spoorlijn
stakingen en ongeregeldheden
statuten 26 november 1975 11 april 1978 #94: statuten van 26 september 1984
telecommunicatie-middelen
turf-verkoop
turfstrooisel, ontginning
vee en vee-verkoop
veenarbeiders
veenbranden in de Peel Peel-brand
veengronden
veestapel van de Maatschappij Helenaveen
verdrinkingen in de Helenavaart dochtertje H. Janssen
waterwegen
ziekte

Verslaglegging Maatschappij Helenaveen 2000-2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
aandeelhouders [#46] uitkoop-procedure kaart Schelde-Minderhout

11.590 11.590 11.590 11.590 11.590  #94: Bestemming consignatiekas kaart Molenbeersel-Mechelen Toon Mertens te Nederweert
aandelen, dividend #91: kroniek van de uitgifte kaart Mechelen-Aken
afbeelding -1- directeurswoning Kruis van het oude klooster kaart Lommel-Molenbeersel
afbeelding -2- kaart Minderhout-Lommel Alfons Mertens te Heel
afbeelding -3-
bevolking van Helenaveen #44: Aanbieding boekwerk
bewoners -1-
bewoners -2-
krantenbericht -1-
krantenbericht -2-
krantenbericht -3-
krantenbericht -4-

 

aandelen in omloop (à f500)

bureaux de la Direction
église catholique 
église protestante
fabrique -1-
fabrique -2-
pont acces au village

Romeinse waterleiding in Burtscheid#111: Adolph Mulder

Hoeben, Jan Goort Hoeben, Jan Goort graf Nuijts #90: Missiehuis St.Joseph te Panningen #9: Reclamation of peat-land Rooskens, M. Kempers Mullekom, vader en zoon Snoeys
Kemper, weduwe

huwelijk van de Griendt-Panis Griendt, Joz.F. van de Musschenbroek, G. van
waterschouwingen grondpercelen Westlandsche Fruittuin

trekkast te koop novale tienden #82: De Duitse dominee Grashof schaapshond handboogschutterijen
peelgronden oprigting eener naamlooze vennootschap

veenindustrie

peelontginningen zaaihaver; bloemkool

Bergh, Joh. de
D’haene/d’Haene, Clemens brief D’haene Haene, C. D. De eerste taalmeester d’Haene Verlaak Kerkhoff, van de; sparen

Kievers, kind van L. O., overvaller J. v.; brand Houben Villings, brand bij J. woningbrand; Giessen;

Boelhouwers, D., tuinbaas Verhoeven, L.J.; Splunder, W. van reisgeld uit Schoterland
arbeiders uit Frederiksoord en Vledder

Verhaege, Jacobus Ronck

Swalue, E.B. Swalue, E.B. Lagerwij, A. Lagerwij, A. Schalekamp, J.A.; afsplitsing colpoteur-bijbellezer
rector Nuyts rector Nuyts rector Nuyts; Eijnde, T.L. van de rector C. van der Heijden rector C. van der Heijden America-Griendtsveen

Kalberg, W.
Cauman, remmer halte; Boers en Baltes; Jansen halte America Everts, Luidina

steenfabrieken persturf
bezoek van E. Licéaga

Appelscha

peelgronden Venray, 25 Oct.

Kievits, L. Aarts-Scharmij; smidsknecht
waterpassing schroefstoombootje Deurnes kanaal Deurnes kanaal #179: vaartschema van vletten

A. Walkart Ameshoff Kindermann, ir. J. mevr. Bos-van Gilse van de PalsVan Gilse van der Pals
aandelen in omloop (à f500)

graf Kerssemakers Batenbrock, Gertrud kaartje van Koningshoeven #75: Gert uit Nördlingen
#31: Een Romeinsche helm uit de Peel.

Peelkeet met polderjongens
#69: De breischei

Toonen, H.
Govaerts; brievengaarder Oers, van; “Vriendenkring” gebeurtenissen Theelen-Mertensgebeurtenissen Theelen-Mertens Naus, Th.
Kalberg, schipper Otten, Joh. Oers, H. van Kerkhoff, van de Wijnands, Johannes echtpaar Kartner-Sienen #63: Niny Theelen Woesik, weduwe Teeffelen, H. van Jubileumfeesten 1948

Tesch, P.

Bos, A; Emmahoeve Blocquerij, overlijden
#30: Senouque, Albert

bijentrein powerpoint: tularemia
wildziekte #168: Kostbare Peellinie

van Ede van der Pals #182: Peelcentrale vs eigen centrale brochure ‘Doodelijke draad’ Esseveldt, van Tularemia outbreak in Kosovo Chamberlin
#112: ‘Traité de Versailles’ Nuyl, Egbert van #54: Gothiek tegen Renaissance #61: faillissement Hanzebank Peelwegen

#34: ‘Europeesche rondvlucht’ #163: Uit ‘t Moederland. Peelland. #53: Het duvelke van het zuiden

Koopman, E.Th. Koopman, Eco Theodorus Scheltinga
Lierop, van Driessen, H. Bronnenberg, H.J. Roosmalen, A.J. van Brunschot, W. van; bouw schoolGovaerts, J.H. Bronneberg, H.J. Beijer, Cornelia de

Stultjens, A.; Tromp, J. Bloemers; Nooijen, J.; Diesser, van; kolendamp-vergiftiging; Heugten, Ties van Hornickx/Hovinckx, F. Veltmans, mej. #59: brieven uit Tiffin Grootel, M.E. van Oers, R. van Mullekom, jongen van

Veldhuizen, C. 1910: RvC #56: Boerma, J.R. Oosterveen, Jan Maassen, boekhouder
Gielissen, opzichter Canter Cremers, Gerhart Gosen Geurt Ruijs, L.A. Kroese, Jan Mullekom, pachter van Tr?pels, fabrieksbaas Deuling, pachter H. Hartog, boekhouder Esseveldt, G. Pinxteren, veenbaas van Mullekom, W. van Jr Graafland, pachter Otten, pachter Terpstra, pachter Derks, veenbaas Feyter, C.G. de

Nieuwboer, pachter Teunis Stokman, tuinder Derks, G.
Klerks, metselaar G. Ruys, onderdirecteur Pardoel, schipper

opperwachtmeester Pesch Maris, P.J.L.

Schalekamp, J.P. vertrek Schalekamp; toelage Pelingk ter Haseborg Esseveldt, kerkvoogd W. van Schalekamp, J.A. Schakel, D.; Alsfelt. J.A.
Strijbosch, J. Kerssemakers, W.D.; Simplex-motorrijwiel Kerssemakers, W.D.; Haaren, A.C.J. van

Draijer, Redmar cadeau Kerssemakers
spoorweg-station; Eijken, J.B. Albers; scheidsgerecht; Gasthuis Gravendaal, J. Manders, J. Heugten, R.M.J. van rangeerder H. Welten

telegram Erdike

Swol, A. van; Crommentuijn, J.
#87: turfmaatschappijen en Nederland

springstieren
1915: peelbranden veenbrand te Ospel Peelbranden

veenderij Steeg en Esser Peelontginningen Verpachting van Peelveldjes

1907: Oers, H. van Smets/Houtappels Horstman

woning Krijnen-de Bie tularemie

aandelen in omloop (à f500)

#78: agenda L.Theelen #166: Rekenwonder Antoon v.d. Hurk

Weichs de Wenne, C.W.J. de Weichs de Wenne, C.W.J. de Weichs de Wenne, C.W.J. de

konijnenplaag te Helenaveen
monument voor doden uit Peeldorp konijnenplaag

eeuwfeest Peelontginning

Marks, J.J.C.
Eijnden, van den

Peelbrand

Lambert Mertens te Nunhem
aandelen in omloop (à f500)

Jerome Mertens te Grathem
Jacques Mertens te Wessem

Alphonsus Mertens te Grathem
Cecila Mertens te Baarlo

#11: De familie Six en de Peelhelm

2010: Financiële verslaglegging van de Maatschappij Helenaveen [#2]

1849: Profiel van waterpassingen

1857: Prospectus Helena-veen [#5]

1870: Patent voor Jan van de Griendt

circa 1875: Kaart van de Peel

Vooraanzicht villa GENA

1892: Beschrijving van een wandkaart

1895: Bureau van de Directie

1876: Wat zal er worden van de NOORDBRABANT-LIMBURGSCHE PEEL?

GENA plattegrond van de begane grond

1895: Katholieke kerk

1876: J.L. Janssens' antwoord NOORDBRABANT-LIMBURGSCHE PEEL?

GENA plattegrond van de eerste verdieping

1895: Protestante kerk

1895: Turffabriek 

1895: Turffabriek

1895: Brug over de Helenavaart

1888: Rijksarchitect Mulder bezoekt Tongelre [#111]

1893: Archeologische tentoonstelling in Eindhoven [#98]

Graf rector Nuijts

1875-1950: Missiehuis St. Joseph te Panningen [#90]

1881: On the reclamation of Peat-land in the Netherlands [#9]

Graf pastoor Bijnen

1889: HELENAVEEN, Socialisten kweken [#13]

1839-1884: Jan van de Griendt [#18]

1890: Bestek van de directeurswoning [#178]

2010: Inleiding Maatschappij Helenaveen [#3]

1857-1950: Vergaderdata [#86]

1859: Bedrijfsresultaten oktober [#181]

1890-2011: De directeurswoning [#174]

Gebeurtenissen in Helenaveen en omgeving

1870-1960: De onderwijzers-familie Mertens uit Midden-Limburg [#81]

1860-1883: Dominee August Grashof [#82]

1888: HELENAVEEN en de Koning [#10]

1889: De nijverheid in de Peel [#12]

1893: Een oase in de woestijn. [#16]

1893: De Peelindustrie [#14]

1894: Heide-ontginning, een bezoek aan Horst-America [#118]

1856: 12-delig artikel over de veenderijen [#4]

1893: Socialisten in de Peel. [#15]

1883: Betaling van augurken

1860-1950: Het openbaar onderwijs [#48]

1880: Boekje 'De eerste taalmeester'

1882-1915: De Weerter Normaalschool [#101]

1891: De ongeregeldheden bij de Maatschappij [#96]

1890-1920: Boekhouder Herman de Groot [#88]

Graf van J.M. Deckers

1838: Voorschriften voor de Kerkfabrieken [#170]

1865: Onteigening t.b.v. de spoorlijn [#7]

1858: Statuten van de Maatschappij Helena Veen [#6]

1858: Jaarverslag over 1858 [#84]

1892: Vaartregeling van de vletten [#179]

1931: Belangen van de familie Bos [#66]

1922: Aandelen-omnummering in 1922 [#57]

1923: Omwisseling aandelen [#57]

1912: Landbouwkundige excursie [#164]

Graf pastoor Kerssemakers

1919-1920: Enkele gerechten uit het receptenboekje [#40]

circa 1925: Plattegrond van de Koningshoeven

1926: De financiële toestand [#62]

1944/2011: Gert aus Nördlingen [#75]

1944-1945: Vernielde vrachtauto's

1906: Boortoren bij de Maatschappij Helenaveen#

1911: Een Romeinsche helm uit de Peel [#31]

1919: Begrooting van Exploitatie [#41]

1944-1945: Verwoeste kerk van Helenaveen

1944-1945: Vernielde auto's1906: Boortoren bij de Maatschappij Helenaveen

2008: Bordje EIGEN WEG

1944-1945: Verwoeste kerk van Helenaveen1944-1945: Vernielde brug

1944-1945: Vernielde brug

1944-1945: Kapotte bomen

1925: De breischei [#69]

1944-1945: Evacuatie van bewoners

1908: Veranderingen in wijk D [#24]

1944-1945: Evacuatie van bewoners

1926-2008: Het leven van Niny Smeets-Theelen [#63]

1944-1945: Vernield bruggetje

Graf van pastoor van Haaren

1928: Dagvaarding van A. Bos [#64]

1931: Het ziekbed van A. Bos [#80]

1900: WC met turfstof [#180]

1905-1916: Personeel bij de proefboringen [#23] 1911: Begeleider bij Europese rondvlucht [#30]

1919-1920: Recepten van Cecilia Mertens te Baarlo

1923: Achtergronden van de emigratie [#60]

1911: Amsterdams akte-examen [#85]

Powerpoint tularemia

1939: De Coloradokever in Nederland [#70]

1800-1930: Berichten uit Baarlo [#45]

1880-1934: Bibliografie van A.F. van Beurden [#26]

1915-1918: De Electrische grensdraad [#102]

1921: Het kouter er in! [#51]

1939-1940: Mobilisatie in Helenaveen [#71]

1940: De kostbare Peellinie deed geen dienst [#168]

1944: Verwoestingen in Helenaveen [#76]

1900-1940: Inventarisatie proefboringen in Nederland [#22]

1905-1916: Diepboringen in de Peel [#89]

1909-1910: Electrische centrale in Tilburg [#182]

1900-2011: De familie van Beurden-van Schoonhoven [#27]

1910: De Peelhelm van Helenaveen [#32]

1912: Voorstellen tot wijzigingen in de administratie [#36]

1915-1918: De 'doodelijke draad' in Molenbeersel

1919: Het schip de Helenaveen [#43]

Tulameria outbreak in Kosovo

1906-1916: Steenkoolonderzoek in Nederland [#21]

1909-1915: De Peelcentrale [#25]

1800-1950: Zwaard en schild in de Peel? [#29]

1910/1934: De nalatenschap van van Beurden [#33]

1919: Verdrag van Versailles [#112]

1921: Gothiek tegen Renaissance [#54]

1923: Het faillissement van de Hanzebank [#61]

1934: Fokvee-dag

1911: De Europese Rondvlucht in Venlo [#109]

1915: Peelland [#163]

1921: Het duvelke van het zuiden [#53]

1934: Levensgeschiedenis van A.F. van Beurden

1945: Liquidatie-voorstellen na de oorlog [#77]

1906-2011: Het schoolhuis van Helenaveen [#19]

1909-1930: Onderwijzeressen te Baarlo [#131]

circa 1935: De Lagere School van Helenaveen

1919: Werkstakingen [#47]

1923: Brieven uit Tiffin, Ohio [#59]

1911-1922: Pachter Boerma op de Emma-Hoeve [#56]

1923: Pachters Steenhart [#58]

1910-1931: A. Bos en de Peelhelm [#92]

1919: Statuten [#93]

1850-1950: Turf-maatschappijen in Nederland [#87]

1921: Veenbrand [#55]

1932: Als het brandt in de Peel [#67]

1934: Peel in vlammen [#68]

1938-1940: Branden in de Peel [#74]

1918: Aankoop 800 ha van Sevenum [#95]

circa 1950: Klaslokaal

1950: Notities in agenda van meester Theelen [#78]

1950-1952: Het rekenwonder Antoon van den Hurk [#166]

1889/1989: 100 Jaar Koning Willem III Fonds [#165]

1970: Enkele fragmenten uit "Witte Magie" [#79]

1987: De Lagere School van Helenaveen

1975: Statutenwijziging

1984: Statuten [#94]

Schelde-Minderhout circa 1915

Lambert Mertens te Nunhem

2011: Bestemming van gelden [#94]

Molenbeersel-Mechelen circa 1915

Toon Mertens te Nederweert

2004: Gegevens over aandelenuitgiften [#91]

Mechelen-Aken circa 1915 Jerome Mertens te Grathem

2008: GENA, directeurswoning en jeugdherberg

2005: Kruis van het oud klooster

Lommel-Molenbeersel circa 1915

Jacques Mertens te Wessem

Minderhout-Lommel circa 1915

Alfons Mertens te Heel

Alphons Mertens te Grathem

2011: Gelukkig is 't land [#44]

Cecilia Mertens te Baarlo

1910-1940: De Peelhelm en de familie Six [#11]

A1
�

I2
30 mei 1857  DE ONDERNEMERS van de sedert 1853 ONTGONNEN PEEL, zoo ter VERVEENING als aanleg van BOUW en GRASLANDEN, gelegen onder de Gemeenten Deurne en Liessel, in Noordbrabant, en Horst, in Limburg, onder den naam van HELENAVEEN, zijn voornemens deze onderneming te doen overgaan in eene MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE AANDEELEN. Degenen, welke hierop reflecteren en verlangen Inlichtingen te bekomen, kunnen op aanvrage bij den Ondergeteekende daarvan Prospectus en Statuten verkrijgen. ‘s Bosch, den 2 Mei 1857. J. VAN DE GRIENDT.  30 juli 1857  ONTGINNING VAN DE PEEL. De DEELNEMING van de op te rigten Maatschappij: Tot Verveening en Ontginning van Woeste Gronden, In Noord-Brabant en Limburg, onder den naam van: HELENA-VEEN, waarvan bereids eenige Prospectussen en Statuten verspreid zijn, is behalve te ‘s Hertogenbosch, ten Kantoren van de Heeren F. VAN LANSCHOT, J W. PRONK en de GEBRs. SPIERINGS; en te Maastricht, bij de Heeren TIELENS EN ZN, opengesteld te Amsterdam, ten Kantore van de Heeren: GEBRs. BOISSEVAIN, F. G. WALLER, E. & H. VAN CRANENBURGH en RUTGERS & BEAUFORT. Te Rotterdam, bij H. C. VOORHOEVE & Co. Te Utrecht, bij C. OORTMAN & ZN. Te ‘sGravenhage bij F. L. DER KINDEREN. Te Arnhem, bij RANZOW & Co. Alwaar ook Prospectussen en Statuten zullen te bekomen zijn. De Deelneming zal open staan tot 15 September aanstaande, welk tijdstip eenigszins ruim is genomen, om de belangstellenden in de gelegenheid te stellen, de zaak ter plaatse te onderzoeken. ‘s Hertogenbosch, 28 Julij 1857. (7426)   J. VAN DE GRIENDT, c. s.   20 november 1857  tegenwoordig waren de Heeren J. van de Griendt N. van de Griendt mr. P.G. Thooft M.F. Fynje J.A.A. Waldorp A.O. van Lanschot jhr. mr. C.K.E. van Rijckevorsel J.A. Kaub C.C. Lutkie R.J. Heeren G.J.W. Carp J.A. Carp P.W. Pronk M.L. van der Linde A.W. van der Linde W. Ambrosius J.M. Peereboom A.B. van der Steen G.J. van Erp H. van Haaren J. van der Meulen E. Heringa C.L. van Riet M.W. Fromberg H. Bogaers P. Vischer mr. F.A.J. van Lanschot vertegenwoordigd A. du Bois M.F.C. Fynje F. de Villeneuve weduwe W. van der Steen weduwe J.M. Cordeweener weduwe A. Panis A.A.J. van Lanschot G.L.H. van Lanschot J. Dupont B.O. Meeuwese O. Oortman mr. jhr. J. Royaards mr. J.O. Strick van Linschoten mr. J. Thooft L.A. Baron van Ittersum G.J. Heyligers O. Carp C.F. Carp J. Verwaaygen J. Nering Bögel O. Schiffert S.G. Heringa O. van der Elst J.F. Pool S. Frugg M. Bosman

J2
19 januari 1858  2. Er wordt besloten de 1ste Storting ad 20% uit te schrijven en voor 15 February ten kantore van den heer F. van Lanschot te doen plaats hebben. 3. De 2e storting ad 10[20?]% wordt op 1e Mei bepaald.  19 mei 1858  15. de 4de en 5de stortingen, beide ad 10 procent worden bepaald op 21 Juny en 5 July 1858.  29 juli 1858 MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, GENAAMD: HELENA-VEEN, HH. Aandeelhouders worden bij deze verwittigd, dat DE ZESDE STORTING ad 10 pCt. bepaald is op 22 Augustus e. k., ten Kantore van den Heer F. VAN LANSCHOT alhier ‘s HERTOGENBOSCH, 26 Julij 1858.  Namens het Bestuur, (12638)�����J. VAN DE GRIENDT.  31 december 1858  MAATSCHAPPIJ.  In 1858 werd de N.V. Maatschappij Helenaveen opgericht, omdat het bedrijf veel kapitaal nodig had. Uitgegeven werden 2000 aandelen van f500 waarvan er 1450 werden geplaatst. De aangekochte veenderijen bedroegen inmiddels 900 ha eigendom. In 1858 kocht de Maatschappij nl 300 ha veengrond van de gemeente Horst. De comparanten van de vennootschap waren Jan van de Griendt te ’s-Hertogenbosch, Nicolaas van de Griendt te ’s-Hertogenbosch en George Carp te Breda. Het Bestuur bestond uit een directeur die tevens lid en voorzitter was, vier gewone leden en vier commissarissen. Ieder lid moest destijds vier aandelen op zijn naam bezitten. Deze aandelen bleven in de kas der maatschappij als onderpand voor het beheer van de bestuurders. De directeur moest 20 [of 30?] aandelen in eigendom hebben, welke werden bewaard in de kas van de Maatschappij Helenaveen. Zijn salaris bedroeg f2000. De commissarissen – welke toezicht uitoefenden – moesten minstens 2 aandelen bezitten. 

K2
14 april 1859   MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen,  HH. AANDEELHOUDERS worden bij deze verwittigd, dat de 7de, 8ste en 9de STORTINGEN, ad 10 pCt., bepaald zijn op 3, 17 en 31 Mei e.k., te Kantore van den Heer F. VAN LANSCHOT, te ‘s HERTOGENBOSCH.�(6183) ‘s HERTOGENBOSCH��Namens het Bestuur: 11 April 1859.��J. VAN DE GRIENDT.  22 juli 1859   MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen,  gevestigd te 's Hertogenbosch.  Het Bestuur heeft de eer Belanghebbenden ter kennis te brengen, dat tot 1°. September e. k. de Deelneming in voornoemde Maatschappij opengesteld is ten Kantore van de Heeren F. VAN LANSCHOT, J. W. PRONK en GEBR. SPIERINGS, allen te 's Hertogenbosch, zijnde het AANDEEL gesteld à Pari met 1½ pCt. Verhooging als Bijdrage in het Reservefonds. J. VAN DE GRIENDT,  's Hertogenbosch, 20 Julij 1859.           Directeur.      (11771) 

M2
2 april 1861  De gelegenheid tot het nemen van nieuwe aandeelen zal worden opengesteld met bijbetaling van 2½% als bijdrage in het Reserve-fonds, waarvan gedurende 14 dagen de primitive aandeelhouders de voorkeur hebben.

N2
1 april 1862  Het getal aandeelen over 1862 uittegeven wordt op 14 vastgesteld zij zullen verkrijgbaar zijn tegen 115%. De tegenwoordige aandeelhouders hebben gedurende 14 dagen voor die aandeelen te nemen de voorkeur. De Heer J. M. Peereboom verklaart voor zich een aandeel te nemen.

P2
5 april 1864  De Heer van der Steen stelt voor om de 120 aandeelen ten name der Maatschappij ingeschreven, uit te geven, hiertoe wordt besloten en het Bestuur wordt gemagtigd om die aandeelen te plaatsen tot zoodanige koers als later al worden vastgesteld, doch niet beneden pari.

R2
J. van de Griendt N. van de Griendt A.C. van Lanschot G.E.H. van Lanschot mr. F.A.J. van Lanschot mr. J. Thooft mr. J.G. Thooft G.J. Heijligers C.P. Lenshoek H. Bogaerts jhr. mr. C.K.E. van Rijckevorsel C.C. Lutkie H. van Haaren J.M. Peereboom A.B. van der Steen J.A. Kaub

S2
J. van de Griendt N. van de Griendt A.C. van Lanschot G.L.H. van Lanschot mr. J.G. Thooft jhr. mr. C.K.E. van Ryckevorsel C.P. Lenshoek A.B. van der Steen J.M. Peereboom L. Spierings J.A. Kaub J.C. Meeuwese F. van Lanschot H.J. Fynje mr. J. Thooft G.J. Heijligers A.G.J. Smits M.L. van de Eijnde jhr. mr. W.P.A. Teding van Berkhout en vertegenwoordigd G.L.H. van Lanschot J.J. Emmins

T2
J. van de Griendt���284 A.C. van Lanschot��� 35 J.M. Bosboom����� 74 J.A. Carp������ 95 A.C.J. Smits����� 25 N. van de Griendt���240 G.J. Heyligers���� 19 C.P. Lenshoek�����  3 G.L.H. van Lanschot���  5 mr. G.A.J. van Lanschot��  5 A.A.J. van Lanschot���  2 mr. jhr. C.K.E. van     Ryckevorsel����  5 J.A. Kaub������  5 C.C. Lutkie�����  4 M.L. van der Linde���  2 A.B. van der Steen��� 11 L.J.A. Spierings����  2 en vertegenwoordigd H.J. Fynje en J.A. Fynje    geboren Zurich���108 W.P.A. Teding van Berkhout�  4 G.J.W. Carp�����  1 A. Walkart Ameshoff��� 10 G.S.W. Royaards���� 37 J.W. Proulger�����  2 [G. van Lanschot] E.A.M. Carp�����  6

AD2
24 april 1878  door verkoop van 2,24 Hectaren grond kunnen 9 aandeelen geamortiseerd worden en keurt de Vergadering goed dat de aandeelhouders verzocht worden vóór 2 Juni ? aanbieding bij het Bestuur intezenden hoeveel aandeelen en tot welken prijs dat zij wenschen te amortiseeren.

AK2
20 april 1885  Wordt overgegaan tot het uitloten van 5 aandeelen a f1000 in de bestaande geldleening. Zijn uitgeloot no 8, 33, 61, 40, 58 Daarna wordt de kas weder verzegeld, en dit gecontroleerd.

AL2
19 april 1886  Uitloting van 5 aandeelen van [en?] de Obligatieleening, worden uitgeloot n. 16, 38, 47, 55, 22.

AM2
5 april 1887  Worden uitgeloot de obl. no 20,69, 66, 23, 54.

AO2
4 maart 1889  Te Koop aangeboden en bloc Vijfhonderd AANDEELEN in de Maatschappij Helenaveen, ieder groot 500 Gulden aan 45 percent. Aanbiedingen met gesloten biljetten worden ingewacht vóor of op Vrijdag 8 Maart a. s. bij de Heeren Wed. JOHAN F. RIJCKEVORSEL & ZONEN, te ‘s-Bosch.  (8194)  2 april 1889  De voorzitter deelt mede dat het bestuur in staat gesteld is 500 aandeelen a 45% door bevr?de hand duur te doen aankoopen; dat zij gekocht worden inclusief het dividend. Het bestuur stelt voor eene leening te sluiten ten einde die aandeelen ? aan te koopen, of wel ze als onderpand te do?en ten einde ze naarmate der kasruimte het toelaat over te nemen. Wodrt besloten de aandeelen te accepteren en ze als onderpand voor de ontbrekende gelden te l?ken op de gebruikelijke voorwaarden bij de actuele bezitters F.? ver te Utrecht.

AR2
29 juni 1892  Men wenscht te Koopen 6 Aandeelen in de Maatschappij Helenaveen, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Aanbiedingen met opgaaf van aantal en verlangden prijs te zenden, onder het motto Helenaveen, Algem. Advert.-Bureau NIJGH & VAN DITMAR, Rotterdam.  (4725)

AX2
31 december 1898   Maatschappij “Helenaveen” te Helenaveen.  Helenaveen, datum postmerk 1898. M. Ten einde voorzien te worden van een nieuw stel Dividend-Bewijzen, hebben wij de eer U beleefd te verzoeken, uwe Aandelen in onze Vennootschap vóór het einde dezes jaars, ter afstempeling te willen opzenden, aan het adres in den hoofde dezes vermeld, onder opgaaf van juist adres voor de retourzending. De Directeur. J. C. VAN DE BLOCQUERY.

J3
31 december 1858  MAATSCHAPPIJ.  In 1858 werd de N.V. Maatschappij Helenaveen opgericht, omdat het bedrijf veel kapitaal nodig had. Uitgegeven werden 2000 aandelen van f500 waarvan er 1450 werden geplaatst. De aangekochte veenderijen bedroegen inmiddels 900 ha eigendom. In 1858 kocht de Maatschappij nl 300 ha veengrond van de gemeente Horst. De comparanten van de vennootschap waren Jan van de Griendt te ’s-Hertogenbosch, Nicolaas van de Griendt te ’s-Hertogenbosch en George Carp te Breda. Het Bestuur bestond uit een direkteur die tevens lid en voorzitter was, vier gewone leden en vier commissarissen. Ieder lid moest destijds vier aandelen op zijn naam bezitten. Deze aandelen bleven in de kas der maatschappij als onderpand voor het beheer van de bestuurders. De direkteur moest 20 aandelen in eigendom hebben, welke werden bewaard in de kas van de Maatschappij Helenaveen. Zijn salaris bedroeg f2000. De commissarissen – welke toezicht uitoefenden – moesten minstens 2 aandelen bezitten. 

R3
3 april 1866  Komt in behandeling een voorstel der commissie tot opneming der rekening, ondersteund door het Bestuur, om de 120 Aandeelen af te schrijven en den post van het Reservefonds als werkelijk geld, niet als voorhanden Aandeelen in de Balans te boeken in verband met het vroeger genomen besluit om het getal Aandeelen tot 1400 te bepalen, de f60.000.- op het kanaal af te schrijven, en voor het vervolg de post kanaal en veengronden onder eene som te brengen. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

AJ3
10 december 1884: 248 aandelen Ant. Smits te Breda

AO3
13 juni 1889  Op 13 juni 1889 wordt gemeld dat er 1387 aandelen op naam zijn uitgegeven, ten bedrage van 693.000 gulden.

AT3
26 mei 1894  Om verder onbekende reden wordt het aantal aandelen op 26 mei 1894 verlaagd tot 887 aandelen, zodat het werkkapitaal van de onderneming f443.500 is geworden. De 500 ontbrekende aandelen zijn waarschijnlijk door van Rijckevorsel aan de Maatschappij te koop aangeboden en ingenomen.

AO4
29 april 1890  De maatschappij “Helenaveen” keert over 1889 f23 dividend per aandeel uit.

AV4
13 maart 1897  De dividend der Maatschappij Helenaveen zal over 1896 6 pct bedragen.

B8
�

I8
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V8
�

AA8
�

AB8
1 januari 1876  o.a. [...] HELENA-VEEN, door G. Bosch, met vele Houtgravures in den tekst.
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B14
14 april 1843  ASSEN, den 13 April. Het berigt, dat bij Onstwedde-Horst in het veen, overblijfsels van een ouden houten weg ontdekt zijn, herinnert de ontdekking van de Valtherbrug. Men weet, dat in October 1818, door den toenmaligen Hoofd-Ingenieur Karsten, nabij Valthe onder de gemeente Odoorn, eene houten brug of weg van tenminste drie uren lengte, eenige voeten onder hoog veen bedolven, ontdekt werd. Uiteenloopend waren de gevoelens over den oorsprong van dit reusachtig werk; de meesten hielden het voor eene door Romeinsche legerbenden geslagene brug; het Koninklijk Nederlandsch Instituut verklaarde het voor een werk der Drentsche landlieden, daargesteld om ten allen tijde een geschikte weg naar het klooster te Apel te hebben; velen echter weigerden in de uitspraak dier letterkundige vierschaar te berusten, en de zaak is nog niet uitgemaakt. Welligt is men thans op het punt van een soortgelijk overblijfsel der oudheid te ontdekken. Althans in die streek mag men, zoo ergens, verwachten gedenkteekenen te zullen vinden van het voorledene, die de tijd vergat te sloopen; de Valtherbrug, de overlevering, die daar het raadselachtig Hunsow plaatst, het Weerdinger-Holt, dat in de tijden des Heidendoms een gewijd woud schijnt geweest te zijn, de verhalen bij Picardt van daar opgedolven oudheden, wijzen ons op dien uithoek als op een klassiek oord. Wij hopen in het belang der wetenschap, dat opzettelijke nasporingen ons in de gelegenheid zullen stellen, om iets stelligers daarover mede te deelen.  8 februari 1853  - Men meldt uit Sleen, 3 Febr.  In de nabijheid van Valthe, hebben eenige arbeiders uit het veen een voorwerp der oudheid opgedolven, in een wiel, waaraan de spaken loodregt waren bevestigd. Ook in het voorjaar heeft men voorwerpen gevonden, die van ouden datum dagteekenen en wel ten Noorden van de alom bekende Romeinschen brug.  23 maart 1893  - In het veen van Valte (Dr.) is in de nabijheid van de Romeinsche brug een gedeelte van een wagen gevonden. Het voorwerp, dat zeker vele eeuwen oud is, zal naar het Provinciaal Museum voor Oudheden van Drenthe worden opgezonden. Voor de oudheidkunde is deze vondst van veel belang, vooral ook in verband met de plaats, waar zij geschied is.

E14
30 januari 1875  - In de gemeente Obbicht zijn dezer dagen, naar men meldt, bij het uithalen van kiezel eenige potten te voorschijn gekomen, die bevonden werden Romeinsche graf-urnen te zijn. Door broosheid zijn ze echter gedeeltelijk uit elkander gevallen. Het belangrijkste van de vondst moet zijn een groote glazen urn, van blaauwachtig glas, gevuld met eenige beenderen. Naast die voorwerpen werden gevonden een stuk van een slot, alsmede eenige koperen voorwerpen, zooals een groote speld, twee keurig bewerkte handvatten, gelijk men die aan kisten ziet, twee ringen, waarvan de draad achtkantig is, en een holle plaat, voorstellende een leeuwenhoofd, met een koperen ringetje in den muil.   20 oktober 1934  VELDNAMEN OM ROERMOND [...] [bij de Heerbaan/Heerweg/Heerstraat en Franken-ven] In de onmiddellijke omgeving - want deze twee namen zouden mij zeker veel interessants kunnen verhalen - bemerk ik hier en daar kleine heuveltjes of hoogten, en na grondig onderzoek moet hier m.i. in vroegere jaren gewoeld en gegraven zijn. Kleine stukjes van scherven, restanten van beendertjes en zwarte houtskool-stukjes bewezen me zulks. Bij mijne thuiskomst neuzende in mijn omvangrijk dossier aanteekeningen over onderzoekingen in Midden-Limburg, ongeveer een eeuw geleden gedaan door meer dan een historicus, vind ik dan ook inderdaad het antwoord op de mij zelf gestelde vraag, wat deze merkwaardige vlakte kon beteekenen. Er is nl. in Juni 1853 een werkman bezig geweest daar met kiezelgrond uitgraven. Hij heeft toen op 13 voet diepte eene vaas gevonden van roode aarde, dus een zeer zeldzaam stuk. Zij had den vorm van een schoteltje. Niet wetende, beter, onbewust van de groote waarde van deze vondst nam hij het vaatwerk mee naar huis, en vond, dat de pot zeer geschikt was om er de jonge kuikentjes uit te laten eten. Een zekere Theelen uit Horn heeft deze vaas later gekocht, liet zich de vindplaats toonen, en zette zelf toen het graafwerk voort. En jawel, na drie dagen werk ontdekte deze, zoowat op dezelfde diepte, een zandsteenen doodkist, afgedekt door een platten steen, jammer genoeg op verschillende plaatsen gebarsten. De kist had eene lengte van 4 voet, en was ongeveer 1½ voet hoog en breed. In de binnenruimte bevonden zich brandasch, beenderen en enkele stukjes ijzer, nl. pijlpunten, verder nog een kleine gouden bal, en een steentje van ± 10 c.M. lang, vermoedelijk een beeldje. In de kist bevond zich aan een der uiteinden een kleine verhooging, welke waarschijnlijk als hoofdkussen heeft moeten dienen. Maar vooral merkwaardig was verder de ontdekking, dat rondom deze steenen kist 32 vazen, uit potaarde gebakken en van diverse vormen en kleuren, gerangschikt zaten. Ze waren zuiver symmetrisch, d.i. de een op de anders geplaatst. De historici hebben toen uitgemaakt, dat het Romeinsch vaatwerk was. Immers de Romeinen bedienden zich van zulke vreemde vazen bij begrafenisplechtigheden. Het waren de zgn. libatie-kruiken en voor de drank- en plengoffers bij drinkgelagen en maaltijd. De zes erbij bevindende Romeinsche urnen, bevatten, als gewoonlijk, asch en beenderen. Een der vazen, welke vermoedelijk als drinknap werd gebruikt, was van zeer kunstige uitvoering. Zij was gemaakt eveneens uit roode pot-aarde, en versierd aan de voorzijde met de afbeelding van negen pauw-vogels en eene krokodil. [...] GERH. KREKELBERG.

N14
2 augustus 1862  - Bij het graven eener sloot (gröft) op Orland, is volgens de Courant van Drentheim, in een veengrond het geraamte gevonden van een grooten walvisch. De plaats waar het gevonden werd, is 1000 ellen van de zee verwijderd en 20 voet boven de oppervlakkte van het water verheven.

R14
2 augustus 1941  In de troebele tijden der Spaansche beroerten had ook ter Apel het hard te verantwoorden. De kloosterlingen achtten zich er niet meer veilig en vertrokken naar Westfalen. De overlevering wil, dat de monniken verjaagd zijn, bij welke vlucht één monnik het leven lied. In 1866 vond men bij het turfsteken tusschen Ter Apel en Zandberg ongeveer 1 M. onder het veen een lijk, liggende met den voorkant van ‘t lichaam naar het klooster gekeerd. De door het veen gebruinde pij, alsmede de kruinschering bewezen, dat het het lijk van een monnik was: een der gevluchte kloosterlingen van Ter Apel. De Burgemeester van Vlagtwedde liet het lijk op het kerkhof te Ter Apel begraven.

AN14
29 december 1888  - Men meldt uit Vaals: In het naburige Burtscheid hebben werklieden, die bezig waren met het omspitten van grond, ll. Vrijdag eene Romeinsche waterleiding blootgelegd. Twee en twintig geheel gave tegels werden opgedolven, waaronder er worden aangetroffen, die het opschrift dragen: LEG VI VIC P F (hetgeen beteekent: legio VI victrix pia felix, vrij vertaald: het overwinnende, trouwe, en gelukkige zesde legioen.

AO14
�

AS14
�

AV14
2 mei 1896  - Eenige turfgravers, die in de omstreken van Valtermond aan den arbeid waren, hebben uit het veen... een geheel paard opgegraven! Het beest had de hoefijzers nog onder. Hoe en wanneer het daar verzeild raakte, is een raadsel.

J15
27 augustus 1859  De vaste bevolking bedroeg 45 mannen, 45 vrouwen en 128 kinderen, te zamen 218. Gelegenheid tot onderwijs wordt dringend vereischt. de gezondheidstoestand heeft niets te wenschen overgelaten. De steenen gebouwen zijn niet vermeerderd, alleen de keeten voor het werkvolk zijn met twee vermeerderd, terwijl een dezer ter voorziening eener dringende behoefte tot smederij is ingerigt.

Z15
31 december 1874  inwoneraantal 432 in 79 panden, van wie ongeveer 30 protestanten (20 volwassenen, 10 kinderen) 

AI15
27 oktober 1883  - De voortdurende landaanwinning te Helenaveen verschaft den peelbewoners aanhoudende welvaart. In 1882 leverde de vervening 778.939 ton turf; 2 hectaren werden in cultuur gebracht, zoodat op het einde van het jaar 170 hectaren in cultuur waren. Twee fabrieken door stoom gedreven, tot het maken van turfstrooisel, werden gebouwd en in werking gebracht.  De vaste bevolking bestond uit 98 huisgezinnen met 502 zielen. 

D16
31 december 1852  Jan Goort Hoeben uit Liessel, een doodgewone boerenmens, zet voor eigen plezier de voornaamste gebeurtenissen uit zijn geboorteplaats en naaste omgeving in zeer gebrekkig Nederlands op papier:  “In het jaar 1852 is in de Liesselse peel een groot parseel verkogt, zes hondert Bunder bij Zoemeer, voor 48000 gld. in baar gelt”.  “In 1853 in de Maant July begonnen een schipvaart [=Helenavaart] gemaakt … van de ouwde Kanaal [=Noordervaart], die Bonaparte [=Napoleon] heeft laten maken op Zoemeer… om turven uyt de peel te haalen en de oude Kanaal wort ook opgemaakt [dit lag toen nog droog]… en veel strooye keeten gebout…”.  In 1855 wordt “een fraay huys gebout in de Peel kort bij Zoemeer [de directiewoning plus kantoor], een huys met twe verdiepingen, het staat wel agt voeten [ca 2,50 m] diep in het Moeras”.  In 1856 “al wederom een huys gebout geschikt om een boere woning voor te gebruyken”.  In 1857 “is de stal van dat voorzijde huys tot een kerk gemaakt en voor den eersten keer dienst of Mis gedaan den 16n October door eenen Priester [J.M. Nuyts], die daar is koomen woonen als Proost of Rector en daar is zeer gekroont [flink gesierd] in de Peel en den naam van het dorp is Helenaveen genoemd”.  “In het jaar 1858 twe huyzen in Zoemeer gebout en het is daar al zeer droog en schoone vrugten gebout”.

I16
25 maart 1857  - Niet alleen voor kenners en belanghebbenden maar voor iederen vriend van vooruitgang en ontginningen is het eene ware last thans den Horster Peel te bezoeken, die voor ruim twee jaren eene uitgestrekte en bijna ontoegankelijke veengrond was en nu in een welig boekweitveld van 207 bunders herschapen is. Niet te verwonderen is het dan ook dat de Peel thans vooral Zondags, door talrijke bezoekers zoo van Horst als andere dorpen verlevendigd wordt. Het gezigt dier lagchende en nieuw te voorschijn geroepen landouw, alsmede de gedachte dat zoo menig werkman daar een ruim dagloon verdiend heeft en nog zal verdienen, dat alles doet het hart der bezoekers van voldoening zwellen. Hulde zij hier openlijk gebragt aan de heeren ontginners van der Griendt en van ter Velden, Burgemeester te Horst c.s. die hunne beste pogingen tot welslagen der onderneming, welke zooveel goeds aan de gemeente belooft, aangewend hebben. Ter bekoming van werk kunnen zich de arbeiders bij den burgemeester ter gemelde plaatse vervoegen.

J16
31 december 1852  Jan Goort Hoeben uit Liessel, een doodgewone boerenmens, zet voor eigen plezier de voornaamste gebeurtenissen uit zijn geboorteplaats en naaste omgeving in zeer gebrekkig Nederlands op papier:  “In het jaar 1852 is in de Liesselse peel een groot parseel verkogt, zes hondert Bunder bij Zoemeer, voor 48000 gld. in baar gelt”.  “In 1853 in de Maant July begonnen een schipvaart [=Helenavaart] gemaakt … van de ouwde Kanaal [=Noordervaart], die Bonaparte [=Napoleon] heeft laten maken op Zoemeer… om turven uyt de peel te haalen en de oude Kanaal wort ook opgemaakt [dit lag toen nog droog]… en veel strooye keeten gebout…”.  In 1855 wordt “een fraay huys gebout in de Peel kort bij Zoemeer [de directiewoning plus kantoor], een huys met twe verdiepingen, het staat wel agt voeten [ca 2,50 m] diep in het Moeras”.  In 1856 “al wederom een huys gebout geschikt om een boere woning voor te gebruyken”.  In 1857 “is de stal van dat voorzijde huys tot een kerk gemaakt en voor den eersten keer dienst of Mis gedaan den 16n October door eenen Priester [J.M. Nuyts], die daar is koomen woonen als Proost of Rector en daar is zeer gekroont [flink gesierd] in de Peel en den naam van het dorp is Helenaveen genoemd”.  “In het jaar 1858 twe huyzen in Zoemeer gebout en het is daar al zeer droog en schoone vrugten gebout”. 

K16
�

U16
21 augustus 1869  Kermis te Helenaveen  23 en 24 Augustus.  VOLKSVERMAKEN, als: Zakloopen, Mastklimmen, Sprietloopen, enz., enz., naar prijzen door belangstellenden uitgeloofd.

W16
19 augustus 1871�Collegé Épiscopal DE RUREMONDE.  Distribution des Prix.  ANNÉE SCOLAIRE 1870-1871.  […] COURS Inférieur.  Acc. […] 4 J. Deckers de Helenaveen et J. Cremers de Ruremonde.

X16
17 augustus 1872  KERMIS TE HELENAVEEN, op ZONDAG den 18 Augustus a. s. ’S MAANDAGS PRACHTIGE OPTOCHT waaraan zal worden deelgenomen door verschillende MUZIEKGEZELSCHAPPEN EN HANDBOOGSCHUTTERIJEN, ’s avonds in verschillende Lokalen BAL.  DE FEESTCOMMISSIE. 

Z16
11 jul 1874  BEKENDMAKING. De Notaris VAN RIET,  te Deurne, zal op Dingsdag den 28 Julij 1874, des namiddags om 3 ure, ten huize van Deelen te Helenaveen, ten behoeve van de Weduwe en Kinderen van wijlen den Heer J. M. Deckers, krachtens verleende magtiging, in ééne zitting, publiek verkoopen: […] 

AD16
�

AG16
�

AM16
19 juni 1887  Op het examen voor surnumerair bij de Exploitatie-maatschappij zijn Donderdag geslaagd de heeren H. J. Haverkate te Olst, J. J. Heijnen te Venloo, P. C. de Jongh te Hedel, H. U. Kamminga te Utrecht, H. H. Linskens te Reuver, B. Mellema te Zutfen, M. Rooskens te Helenaveen en H. J. van der Zedde te Waspik.

AO16
14 maart 1889  Bij eene te Helenaveen gehouden aanbesteding van gebouwen voor de maatschappij Griendtsveen was van de 10 inschrijvers de hoogste: L. Haagen, te Horst à f12,148, en de laagste: P. van de Mortel, à f10,490. 

AP16
11 oktober 1890  Getrouwd: JACQUES F. HERMAN DE GROOT BETSY G. DU CROIX, die, mede namens wederzijdsche Familie, hun dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden. Helenaveen, ) 9 October 1890. Zeist,      )

AR16
17 augustus 1892  - Gister werd alhier door den bigade Commandant der Rijksveldwacht te Deurne brigadier Orleans, in de gevangenis te Roermond overgebracht, H. M. K. [HENDRIKUS MARTINUS KEMPER], oud 50 jaren, winkelier, wonende te Helenaveen gem. Deurne, verdacht van als gefailleerd winkelier, goederen tot zijnen boedel behoorende, verduisterd te hebben, dewelke door hem en den rijksveldwachter Huizing te Helenaveen, in de Peel te Sevenum onder turfhoopen zijn gevonden.   25 augustus 1892  De gefailleerde K., te Helenaveen (N.-B.), wordt verdacht verschillende koopmangoederen aan zijn boedel onttrokken te hebben en is gevankelijk naar Roermond overgebracht. 

AS16
1 januari 1893  “Er was hier huis nog plant, mijnheer”, aldus sprak de 79-jarige Kempers, een man, die, oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig, in 1853 de eerste spade in den grond stak voor het te graven Helenakanaal, “’t was hier moeras en nog eens moeras. En kijkt u nu eens! Thans overal bosch, flinke boomen, mooie wegen, tal van woningen, best land, dat jaarlijks meer en meer opbrengt. Ik zelf in een best huisje met een aardige lap grond, ja, mijnheer, er kan heel wat gebeuren in veertig jaar tijds. Ik heb hier alles als ‘t ware zien geboren worden. Heeft u dien grooten kersenboom gezien daar op het erf van de directeurswoning? Ik had hem gezien. ’t Was een kersenboom, zoo groot als ik er nooit te voren een had gezien, een reus onder zijns gelijken, waarvan dezen zomer niet minder dan 600 pond kersen was geoogst. “Welnu, mijnheer,” vervolgde de oude man, “dien boom heb ik geplant; ‘t was een nietig plantje uit een kersenpit gegroeid, ik kweekte het uit aardigheid op en plantte het bij mijn huis, want op die plek, waar nu de directeurswoning staat, heb ik mijn eerste hutje gehad en kijk nu eens wat een boom dat is geworden! En zoo is ‘t met alles gegaan. Vruchtboomen - ho maar! en thans groote boomgaarden met beste peren en appelen; menschen woonden hier niet; wij kwamen hier van alle kanten heen om te werken aan het kanaal, uit Zeeland, uit Overijsel, uit Holland, uit Friesland, uit Brabant zelf. De meeste lui, die hier wonen zijn dan ook oorspronkelijk geen Brabanters en nu wonen hier bijna 700 menschen en ze hebben ‘t allemaal vrij goed. Ja, ja, mijnheer, je kunt van een leelijk stuk grond heel wat goeds maken, als je maar werkt en als je maar mest, want de mest moet ‘t ‘m doen, de mest moet ‘t ‘m doen! En dat was in den beginnen een last. Die werd met schepen aangevoerd en iedereen kon er dan van koopen uit de kuilen, waarin ze bewaard werd. Daar ginder is nog zoo’n kuil over, maar nu worden ze niet meer gebruikt. Maar och, van koopen kwam niet veel, ‘t volk had er ‘t geld niet voor en zoo kreeg men ‘t dan ook meestal voor niemendal. Nou, u Kunt wel zien dat er goed gebruik van is gemaakt. Veertig jaar, er kan in zoo ‘n tijd wat gebeuren!” De oude man zweeg. Hij leunde op den schoffel, waarmee hij bezig was geweest zijn tuintje van onkruid te zuiveren, toen wij tot hem kwamen en liet peinzend den blik gaan over het landschap voor hem.

AT16
13 april 1894  Te Helenaveen ontstond gistermiddag door onbekende oorzaak brand in een huis, bewoond door twee gezinnen, vader en zoon Van Mublekum. Het vuur nam zoo snel toe, dat in een ommezien de beide woningen in de asch lagen. Een varken en drie geiten zijn omgekomen. De inboedel van den vader was verzekerd, die van den zoon niet. 

AU16
�

AW16
26 augustus 1897  Zondag had de uitgeschreven vergadering der Brievengaarders van Noord-Brabant alhier plaats. Na doel en strekking bekend te hebben gemaakt, sloten al de aanwezige brievengaarders zich bij de vereeniging aan. De volgende H. H. werden gekozen in ‘t bestuur: Snoeys, Helenaveen, voorzitter; [...]

P17
26 november 1864  [...] Op denzelfden dag was bij den beenhouwer C. van Stippen alhier een vet varken te bezigtigen, hetwelk niet minder dan 568 halve Ned. ponden levend woog en slechts 15 maanden en 13 dagen oud was. Dit beest was gemest bij den opzigter Deckers van het Helenaveen (gemeente Deurne).

X17
17 augustus 1872�Collegé Épiscopal DE RUREMONDE.  Distribution des Prix.  ANNÉE SCOLAIRE 1871-1872.  […] J. Deckers de Helenaveen. 

AO17
�

AR17
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. Door 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.   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.   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.  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 

AS17
9 februari 1893  Openbare verkoopingen  17 Febr. Bij wed. J. v. d. Zwaan te Helenaveen. Herberggereedschappen. 

AT17
28 juni 1894  HELDEN. Not. Haffmans. 5 Juli bij de wed. Kemper te Helenaveen. Meubels.

AU17
16 jun 1894�Kermis te Roggel.  GROOT FEEST   CONCERT op 29 JUNI e.k.,  bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan der schutterij “St. PETRUS,” te geven door de fanfares “UNION” van Heijthuijsen, “Aurora” Baexem, en de zangvereenigingen “ST. CÆCILIA” van Roggel, “ST. Cæcilia” van Haelen, “DE NOORDLIMBURGERS” van Meijel, en “EENDRACHT MAAKT MACHT”, van Helenaveen. Aanvang van den optocht 2 ure. Concert 3½ ure.   DE COMMISSIE. 

P18
22 oktober 1864  TE KOOP  Een EZEL oud 5 jaar met KAR en GETUIG.  Zich te wenden bij den eigenaar   A. WOUTERS, te Helenaveen. 

I19
12 maart 1858  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen. Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden de AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 6 April e. k., des Namiddags ten 3 Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt te ‘s Hertogenbosch. ‘s HERTOGENBOSCH, 12 Maart 1858. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.   (4145)

J19
12 maart 1859  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen. Ingevolge Art. 35 der Statuten, worden HH. Aandeelhouders uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 5 April e. k., des Namiddags ten 3 Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN (Oud Stads-Koffijhuis), te ‘s Hertogenbosch. ‘s HERTOGENBOSCH, 12 Maart 1859. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.    (4256)

L19
11 maart 1861  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen. Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 2 April e. k., des Namiddags ten Drie Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt te ‘s Hertogenbosch. ‘s HERTOGENBOSCH, 11 Maart 1861. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.   (4301)

M19
10 maart 1862  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen. Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden HH. Aandeelhouders uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 1 April e. k., des Namiddags ten Drie Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt te ‘s Hertogenbosch. ‘s HERTOGENBOSCH, 10 Maart 1862. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.   (4685)

N19
12 maart 1863  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, GENAAMD HELENAVEEN. Ingevolge Art. 36 der Statuten worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag den Zevenden April e. k. des Namiddags ten Drie Ure op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN, te ‘s Hertogenbosch. ‘s BOSCH, 12 Maart 1863. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT. (5206)

Z19
18 maart 1875  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, GENAAMD HELENAVEEN. Ingevolge Art. 36 der Statuten worden HH. Aandeelhouders uitgenoodigd tot het bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag den 6den April e. k. des namiddags te 2 uur precies, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN, te ‘s Hertogenbosch. ‘s BOSCH, 16 Maart 1875. De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT. (9887)

AF19
12 april 1881  Hierop wordt het aantal nummers der Obligatien nagezien en het aantal 75 in orde bevonden. Na uitloting der vijf volgende nummers No 64, 36, 35, 44 en 65 wordt de bus verzegeld.

AK20
13 februari 1885  De heer Kaub opent als oudste lid de vergadering, verzoekt verlof dit presidium over te dragen aan mr. Royaards v/d Ham. De heeren Joz. F v/d  Griendt, W Schellings en Highly protesteren tegen de wettigheid der vergadering, overeenstemmend aan hun protest met het aan de maatschappij beteekend ?plaat. Op bemerking dat dee heeren dan geen recht hebben te blijven, verklaren zij niet heen te zullen gaan, en de heer Heynen verklaart aanwezig te zijn krachtens zijn recht als aandeelhouder. De voorz. betoogd namens het bestuur de wettigheid der vergadering, zooals zij is bij een geroepen, volgens statuten en usantie. De presentielijst wordt voorgelezen. De heeren J.F v/d Griendt, W Schellings & Highly weigeren te teekenen. Er zijn vertegenwoordigd 803 aandeelen uitbrengend 310 stemmen, blijkens achtervolgende lijst en aangehechte presentielijst. Mr. F.A.J. v. Lanschot stelt voor aan de heeren J. F v/d Griendt, Schellings en Highly alle bevoegdheden te verleenen aan aandeelhouders bij de statuten toegekend. Hiertoe wordt besloten. De heer v/d/ Griendt zegt van de bevoegdheden geen gebruik te zullen maken.

AT20
13 juni 1894  6. de maatschappij “Helenaveen”, te ‘s-Hertogenbosch (wijziging van artt. 2 en 24 der akte van oprichting).

B21
11 mei 1804  geboorte van Joannes van de Griendt te ‘s-Hertogenbosch   11 november 1817  geboorte van Maria Helena Hubertina Panis te Maastricht     29 augustus 1844  Getrouwd J. VAN DE GRIENDT en M. H. H. PANIS. ‘s Bosch, den 29. Augustus 1844. Eenige kennisgeving zoo binnen als buiten de stad.    28 augustus 1846  geboorte van Marie Henriette van de Griendt te ‘s-Hertogenbosch; zij trouwt met Isidore Renier Antoine Hubert Higlij uit Venlo.     22 maart 1848  geboorte van Maria Cornelia Josephina van de Griendt te ‘s-Hertogenbosch; zij trouwt met Francois Henri Joseph Wibaut uit Vlissingen en overlijdt 3 april 1926 te Hardinxveld.     22 december 1849  geboorte van Josephus Fredericus van de Griendt te ‘s-Hertogenbosch; hij trouwt met Anna Francisca van Meeuwen uit Haarlem.

J21
�

K21
10 maart 1859�  Gister heeft op het gouvernements-hôtel de aanbesteding plaats gehad van het gereedmaken der aardenbaan, met de daarin vereischte steenen heulen, benevens de begrinding en gedeeltelijke bestrating met mopklinkers van den prov. weg van Helmond door de kom van Deurne tot de brug bij den watermolen aldaar, uitmakende eene lengte van 11023 ellen, welk werk is aangenomen door den heer J. van de Griendt, te ‘s Bosch, voor de som f38,788. Er waren 9 inschrijvers van welke de hoogste was de heer Corn. de Laat, te Gorinchem voor f54,396.

R21
3 februari 1866  - Bij de aanbesteding op laatstleden Maandag van het vijfjarig onderhoude der provinciale wegen en der groote wegen van de 2e klasse zijn de volgende perceelen aangenomen [...] het 2e perceel, van Heerlen naar Sittard, door den heer van de Griendt, voor f17775.     10 februari 1866  - Te Maastricht is eenen met grond en kiezel geladen spitsbek van den heer van de Griendt tegen den eersten penant der spoorwegbrug aangevaren, dwars gezwaaid en onmiddelijk gezonken, zoodanig dat de passage tusschen den eersten en tweeden penant te eenemaal versperd is. De bemanning, bestaande uit drie personen, heeft zich gered, doordien twee goed konden zwemmen, die den derde mede aan wal hebben gevoerd.

AC21
21 november 1877  Aan de heeren Krom & Co., te Amsterdam, J. C. de Bloqcuery Jr., te Haarlem, J. Peignet & Co., te Amsterdam, J. L. T. Kortmans, te Rotterdam, en Samuelson & Co., te Banbury in Engeland werden vervolgens de hun toegekende prijzen in den wedstrijd met graanmaaimachines in Aug. jl. uitgereikt.

AE21
15 april 1879  De tot Eere Voorzitter geproclameerde afgetreden Directeur stelt den nieuw benoemden Directeur zijn Zoon G. van de Griendt als zijn opvolger den vergadering voor. de Heer AB van der Steen, als oudste lid brengt namens het Bestuur en Commissarissen, ook ter dezer plaatse dank aan den Heer J. van de Griendt en hoopt dat hij nog lange jaren zijn Zoon mag ter zijde staan tot steun en hulp in het belang dezer grootsche onderneming.

AG21
14 februari 1881  de Voorzitter deelt mede dat op voorstel van den heer J vande Griendt het Bestuur der algemeene vergadering wenscht voort te stellen het directeurschap van den Heer G N J Vande Griendt op deze Heer Jos. F vande Griendt overtedragen.  de Heer Ant. ? J Smits zet dat voorstel nader uit een en beveelt den Heer Jos F vande Griendt als zoodanig aan. Nadat door den Voorzitter de Heeren C M Kusters en P.H. den Ouden tot stemopnemers waren uitgenoodigd wordt dat voorstel in stemming gebracht en daartoe uitgebracht 149 stemmen waarvan 145 vóór, 3 tegen en een blanco zoodat het voorstel aangenomen zijnde den Heer Jos. F. van de Griendt tot Directeur is benoemd. de Voorzitter zegt dat de verwisseling zal plaats hebben op 1 Mei aanstaande. Nadat door den Heer H F Fynje het woord genomen was om aan den aftredende Directeur zoowel namens het Bestuur als namens de algemeene Vergadering dank te zeggen voor al de moeite en goede zorgen zooveele jaren in het belang der Maatschappij aangewend, wordt daar niemand meer het woord verlangt, deze vergadering gesloten.  12 april 1881  [...] De Directeur merkt op dat in deze aangelegenheid de statuten gevolgd zijn. Hij bedankt verder de aanwezige Heeren aandeelhouders voor het vertrouwen in hem gesteld gedurende den tijd dat door hem de betrekking van Directeur werd bekleed, en beveelt zijn opvolger en broeder aan in hunne welwillendheid [in de welwillendheid der aandeelhouders]

AH21
15 mei 1882  Turfindustrie. Het volgende adres is verzonden: Aan zijne Excellentie den Minister Buitenlandsche Zaken.  Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende Jozef Frederik van de Griendt, in zijne hoedanigheid van directeur der maatschappij tot Ontginning en Vervening der Peel genaamd, “Helenaveen", dat in de laatste jaren veenderijen in ons land, voornamelijk door de lage kolenprijzen in een hoogst kwijnenden toestand verkeeren;  dat echter een nevenproduct van de veenderijen, namelijk grauwe turf als turfstrooisel, ter vervanging van stroo onder de paarden en ander vee, en ter vergadering van compost, in den laatsten tijd overal meer en meer ingang vond dat de toenemende vraag naar dit artikel krachtig zou kunnen bijdragen tot verlevendiging der turfindustrie in Nederland; dat Engeland de voornaamste uitweg is voor dit artikel;  dat zekere heer Versmann uit Londen zich voor de Duitsche firma Ed. Meijer & Co. te Brunswijk beijvert om in Engeland een patent te verkrijgen voor de levering van turfstrooisel en de aanvraag daarvoor in Juni van het vorig jaar aan de Engelsche regeering heeft ingezonden;  dat het veen te dienen als turfstrooisel geenerlei bereiding ondergaat, doch alleen gemalen en daarna geperst wordt ten einde de kosten van vervoer te verminderen;  dat men hierbij te denken hoeft aan eene zelfde bewerking als het hooien; kan nu een patent op gereedschappen of werktuigen om te hooien reden van bestaan hebben, het daarmede gewonnen hooi zal wel nimmer als een nieuw uitgevonden fabrikaat bescbouwd kunnen worden;  dat het gebruik van veen als turfstrooisel in de veenstreken sinds honderden jaren bestaat; dat alleen de hooge prijzen van het stroo in de laatste jaren meer dan vroeger de aandacht op het turfstrooisel deden dat er derhalve géene billijke redenen bestaan om het fabriceeren ef leveren van turfstrooisel te patenteeren; dat, werd het patent aan den heer Versmann verleend, al de voordeelen daarvan uitsluitend ten goede zouden komen aan de Duitsche veenderijen. Redenen waarom de ondergeteekende zich veroorlooft Uw Excellentie beleefdelijk doch met aandrang te verzoeken, haren invloed bij de Engelsche Regeering te willen aanwenden om het verleenen van een patent op turfstrooisel in Engeland en zoo noodig ook in België en Frankrijk te voorkomen. 't welk doende, (get.) Joz. T. v. d. GRIENDT. EOTTERDAM

AI21
31 mei 1883  Getrouwd: JOZ. F. VAN DE GRIENDT en A. F. VAN MEEUWEN, die, mede namens hunne wederzijdsche familiën, hunnen dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden. ‘s Bosch, 30 mei 1883.

AJ21
15 juli 1884� Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, na voorzien te zijn gewest van de HH. Sacramenten der Stervenden, mijn innig geliefde Echtgenoot, de WelEdele Heer JAN VAN DE GRIENDT, Officier van de orde der Eikekroon, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Wed. M. H. H. VAN DE GRIENDT-PANIS. ‘s Bosch, 11 Juli 1884. Eenige algemeene Kennisgeving.  27 november 1884  De Heer J. van der Griendt, directeur der Maatschappij Helenaveen, heeft als zoodanig zijn ontslag gevraagd.

AK21
13 februari 1885  wordt overgegaan tot de benoeming van een direkteur. De heeren Henny en v Ryckevorsel zijn stembureau. 309 stemmen worden uitgebracht op G Bosch   1    “                          blanco. De heer GBosch verklaard de na uitnoodiging daartoe aan den voorzitter de betrekking aan te nemen, makend hij reserven voor de aanvaarding tot hij aan de eischen der statuten voldoet. wordt overgegaan tot de benoeming van [...]

AO21
7 oktober 1889  Blijkens het tweede jaarverslag der Nederlandsche Veeverzekering-Maatschappij, gevestigd te Geldermalsen (directeur: de Heer I. C. van de Blocquery), [...]

AP21
�

AQ21
16 juli 1891  BERICHT. De Eerste Nederlandsche VEEVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ gevestigd te Geldermalsen, heeft, ter vervanging van den Heer W. A. COOLEN te Helvoort, die door zijne vele bezigheden zijn eervol ontslag heeft verzocht en verkregen, als haren Hoofd-Agent voor de Provincie Noord-Brabant benoemd: DEN HEER F. BOOTS, Rijk- Veearts te Tilburg. Inlichtingen, Algemeene Verzekeringsvoorwaarden en Naamlijst der Agenten, worden verstrekt, door den Hoofd-Agent en den Heer W. A. COOLEN voornoemd. De Directeur,  J. C. VAN DE BLOCQUERY.   894]

AR21
28 juni 1892  HELENAVEEN. Tot directeur der maatschappij “Griendtsveen”, alhier is benoemd: de heer J. C. van de Blocquery, te Geldermalsen.  20 juli 1892   Tot Voorzitter van de Dorps-Landbouwvereeniging Geldermalsem en omstreken is benoemd, in plaats van den Heer J. C. van de Blocguery, die naar Helenaveen vertrekt, de Heer A. J. A. Verweij, te Geldermalsem.  19 augustus 1892  [...] Aangeboden waren 22 hengstveulens. Bekroond werden, elk met f25, de veulens van de heeren J. C. van de Blocquery, te Helenaveen, en J. Beekman Azn., te Buren.

AS21
1 januari 1893  De directeur der maatschappij “Helenaveen”, de heer J. C. van de Blocquery, wien wij ons verlangen te kennen gaven omtrent Helenaveen iets meer te vernemen, verklaarde zich tot het geven van alle mogelijke inlichtingen volgaarne bereid en van hetgeen wij van hem vernamen en door eigen aanschouwing zagen, wenschen wij den lezer een en ander mede te deelen.

AT21
13 juni 1894 [...]  Nu komt aan de orde punt I: “Wat is het nut van turfstrooisel voor den landbouw?” ingeleid door den heer De Blocquery van Helenaveen. Spreker schetst het nut van turfstrooisel, de bewerking enz., zooals wij vroeger mededeelden in onze artikelen over Helenaveen. Zijn rapport zal opgenomen worden in het verslag. [...]

AV21
27 april 1896: Het nieuws van den dag Het handboogschuttersgezelschap “Oefening en Uitspanning”, te Helenaveen (N.B.) - onder het beschermheerschap van den Heer J. C. de Blocquery Directeur der maatschappij Helenaveen - is voornemens, ter viering van haar 25-jarig gestaan, op Maandag 29 Juni a. s. een groot nationaal concours te geven. Voor dezen wedstrijd worden zes medailles en eereteekens uitgeloofd.

AY21
17 maart 1899  Overleden: GERTRUDE PETRONIE CHARLOTTE MADELEINE AIMÉE VAN MUSSCHENBROEK, geliefde Echtgenoote van J. C. VAN DE BLOCQUERY. Helenaveen, 12 maart 1899. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.  (4306)  [zijn voornamen: Jacob Cornelis] [zij: geboren Alphen a/d Rijn, 19 April 1840, overleden Helenaveen 12 maart 1899]

B22
�

I22
�

K22
�

L22
20 januari 1860  - Men verneemt, dat door den heer J. van de Griendt alhier, directeur der maatschappij tot ontginning en verveening van den Peel, genaamd het Helena veen, aan de Hooge Regering het verzoek is gedaan, dat de sleepbootdienst, waarvan aan de heeren Dafour en Schoonhein, te Utrecht, akte van vergunning is verleend, te zijnen name en in gemelde hoedanigheid moge worden overgeschreven.     6 februari 1860  Bij beschikking van den 2den dezer, N°. 121, is aan den heer J. van de Griendt, directeur der maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, genaamd Helenaveen, te 's Hertogenbosch, vergunning gegeven om de stoombootdienst, tot het slepen van schepen en het vervoer van goederen en vee op den Rhijn, de Waal, de Beneden- en Boven-Maas en den Gelderschen IJssel, waarvoor den 11den dec. 1856 concessie werd verleend aan de heeren J. van der Muts en C°., voorloopig voort te zetten.  Van regeringswege is ten behoeve van sommige kamers van koophandel en fabrieken verzonden eene gedrukte opgaaf der schepen in 1850 te Cadix binnengeloopen.   18 mei 1860  Bij beschikking van den 12den Mei 1860, is, onder intrekking der voorloopige vergunning en der verdere daartoe betrekkelijke resolutiën, aan den heer J. van de Griendt, als directeur der maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, genaamd “Helenaveen” te 's Hertogenbosch, concessie verleend voor een stoombootdienst op den Rhijn, de Waal, de Beneden- en Boven-Maas en den Gelderschen IJssel. 

T22
30 april 1868  Wij vernemen dat het HH. KK. HH. de prinses Frederik en de prinses Hendrik behaagd heeft een blijk van hare belangstelling te geven in de alhier te houden verloting ten behoeve van de Protestantsche kerkgemeente Helena Veen, bestaande in een zeer fraai voetkussen en eene keurig bewerkt schilderij.  1 mei 1868  HH. KK. HH. Prins en prinses Frederik en prinses Hendrik, hebben fraaije geschenken geschonken voor de in Amsterdam te houden verloting, ten behoeve van de Protestantsche kerkgemeente Helena Veen.

AA22
22 mei 1875�Deurne 22 Mei 1875  Weled Heer!  Ingevolge Uw ? van 19de dezer heb ik de eer UW? te berigten dat inz ? de amt?l a s daarop volgende over onafhankelijk schouwvoering over water?ingen etc hebben zoodat wij UWEd in de eerste veertien dagen hoogstens mogelijk kunnen ontvangen.  Na afloop der schouwingen zal ik UWEd een dag ter Uwer huize stellen. ? heb ik de eer mat achting te zien.  UWEd Dien  D E  De Burgemeester van Deurne  WelEd ? GedGrienst  S Bosch 

AB22
13 sep 1876�Wat zal er worden van de Noordbrabantsche-Limburgsche Peel? de titel van een brochure,  […] Een adres, waarbij 77 ingezetenen der gemeente Deurne, wonende te Liessel, Heitrak, Neerkant en Helenaveen, den Minister van Binnenlandsche Zaken verzocht hebben van de hoofdgemeente Deurne te worden afgescheiden, gevolgd door een nota betrekkelijk deze zaak van den heer Van de Griendt, werd aan Zijn Exc. den Minister van Binn. Zaken gericht en wordt aan het slot der brochure medegedeeld.  - Uit Deurne wordt aan de N. R. C. gemeld: Met den aanleg van het in deze gemeente zoo lang gewenschte kanaal door de Peel zal eindelijk een begin zal worden gemaakt. Eerstdaags zal het graven over eene lengte van ruim 5000 meter en het maken van twee bruggen en twee grondduikers worden aanbesteed. Voor het graven van het kanaal zullen naar de berekening 221,000 M³ grond behooren te worden verplaatst. Deze werken zijn begroot op ongeveer f80,000. 

AE22
8 jul 1879  [op briefpapier van de]  MAATSCHAPPIJ TOT Ontginning en Verveening der Peel, GENAAMD HELENA-VEEN.  DIRECTEUR J. VAN DE GRIENDT  ’s HERTOGENBOSCH, den 8 Juli 1879  Wel?en Heer  Ba? ? P A van de Mortel   Burgemeester  Deurne  Wel?delen Heer  In vriendelijke beantwoording Uwe geeerde ? ? ?  aan den Heer J Deckers kan ik U door deze mededeelen dat de bedoelde ver? ?bend zijn, als voor perceelen Sector H ? 1335 ? 1336 voor een tijdvak van dertig jaren vanaf het jaar der 2e aangifte van 1864 ? no 17 bij besluit van Gedeputeerde Staten  ? 30 December 1866 G no 162 voor voor den afstand van het huis  ? vrijdom verleend tot 1885 bij besluit der gedeputeerden Staten dd 24 Januari 1868 G no. 126. terwijl de perceelen /erven/ H. 1335 ? 1336 vrijdom hebben bij overdracht tot 1883.  Mogt U de besluiten zelve benoodigd hebben kan ik nog mededeelen die, tengevolge der ter d?ijde gebruikelijke ambtshalve toezending der afschriften van de betrokken gemeentebestuur waarschijnlijk ? het archief der gemeente zullen aanwezig zijn, z? ? ? gaarne bereid ? die optesporen  vertrouwende hiermede Uw verlangen te hebben bevredigd teekend  met hoogachting  Uw  ?   Jvan?Ijz? 

AJ22
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. 

AL22
20 december 1886  Te Huur, tegen billijke voorwaarden, een Westlandsche Fruittuin, te Helenaveen, N.-Br., naar den eisch beplant en onderhouden, geheel ommuurd, met vele uitstekende goeddragende Vruchtboomen en 400 Meter Druiven in volle kracht, benevens Tuinmanswoning en Hof, te zamen groot 2.04 Hect. (8783) Te bevragen en nadere inlichtingen te bekomen bij de Directie der Maatschappij Helenaveen, te ‘s Bosch.

AN22
1 mei 1888  Gisterenavond vertrokken de leerlingen der hoogste klasse van de openbare handelsschool, Sillman, Stang, Wefers Bettink, Ledeboer, Guépin, Van der Hart, Visser van IJzendoorn, Tideman, Van Lanschot, Hijmans, Mulder en Bernman, onder geleide van den directeur dr. J. H. H. Hülsmann, met den trein van 7.51 van hier tot het maken van een wetenschappelijk nitstapje, zooals dit reeds sedert ettelijke jaren door de leerlingen in de hoogste klasse pleegt te geschieden.  Zij brachten heden den nacht door te Eindhoven, vanwaar zij van morgen per 1en trein naar Helmond zouden sporen om de katoen- en draadnagelfabrieken te bezoeken. Van daar gaan zlj in den middag naar Helenaveen, om een bezoek te brengen aan de Peel met de turfexploitatie, en zullen vervolgens overnachten te Venloo. Morgen vroeg vertrekken zij naar Roermond, om de behangselpapierfabriek van den Heer Duijs te gaan zien; 's middags naar Maastricht ter bezichtiging der ceramiekfabriek en zullen den nacht doorbrengen te Luik. Woensdagochtend gaat de reis naar Seraing, van daar naar Walsem-Combert en 's avonds per spoor naar Hoei. Donderdag wordt aldaar een bezoek gebracht aan de papierfabriek, en 's middags zullen te Namen de vestmgwerken in oogenschouw worden genomen. Vrijdag wordt de reis per len trein voortgezet om de spiegelglasfabriek te gaan zien te Floreffe, en vandaar naar Coulier om een bezoek te brengen aan de sodafabriek. De nacht wordt doorgebracht te Charleroi. Zaterdag worden de kolenmijnen te Merlandelles en Marimont bezichtigd en vertrekt men naar Mons en zoo mogelijk naar Doornik. Zondag gaat de reis naar Rijssel, waar men gedurende Maandag en Dinsdag zal vertoeven. Dinsdagavond vertrekt men naar Duynkerken en Woensdag van daar naar Calais en Boulogne, misschien ook nog naar Abbeville. Donderdag worden Abbeville en Dieppe bezocht, en 's avonds Rouaan. Vrijdag bereikt men het einddoel van den tocht, Havre, en wel per stoomboot langs de Seine. De route voor de terugreis is nog niet bepaald; deze zal misschien gedeeltelijk over zee genomen worden.

AO22
1 augustus 1889  HELENAVEEN. Het bouwen eener directeurswoning met kantoren en bijgebouwen, alhier, gegund aan F. Oliviers, aannemer te Gemert.   15 augustus 1889 Verslag nopens de aanbesteding enz van de Directeurswoning te Helenaveen op 21 Juli jl.  De begrooting van het bestek bedrag            f7581.34 De besparingen in het bestek gebracht, bedraagt  651.-  zoodat de lasten geraamd bleven op:            f6930.34  Er werden 5 biljetten ingeleverd: T. Olivier  Gemert    f7200.- V Gesselt   Venlo     f7525.- v d Velden  Helmond   f7609.- Royakkers   Deurne    f8100.- Brouwers    Asten     f8500.-  De laagste inschrijver was dus Oliviers voor f7200 of f270- boven de begrooting. - De Architect van meening zijnde dat de laagste inschrijver niet genoegzaam rekening had gehouden met de in het bestek aangebrachte wijzigingen, zoo werd hem opgedragen dien inschrijver uit te noodigen zijne berekening nog eens te herzien en aan de Directie te willen mededeelen met welk bedrag hij geneigd was zijne inschrijving te verminderen Dien ten gevolge ontving de ondergeteekende den 26e d.a. bericht dat de aanneemsom terug gebracht was tot f7000.- waarop de aanbesteding werd goedgekeurd en gegund aan T. Oliviers.  Voor den bouw was toegestaan f9000 en f300 aan de spouwmuren. De aanneemsom bedraagt          f7000.- hier komt bij      steenen met lassen          1921.50      kalk, cement, ?ras en zen    330.-                                  f9251.50.  voor het uitgraven en het zand ?  400.- belooning architect 5%            482.57 reiskosten architect               65.93                                 f10200.00                   Totaal bedrag van de geheelen bouw.  Culemborg  15 Aug 1889 De Commissaris My. Helenaveen Cremers 

AP22
�

AR22
23 september 1892 of 1891 Culemborg  23 Sept. 1892/1891 WelEd ? Heer Hierbij de aanvrage van A. Buis  ?  ? gel?en terug. U zult mij toegeven dat die man er kwaad voorzit net een schuld van   159    41  oud voorschot   100  nieuw   “ f 300 te zamen aan de Maatsij en het koningsfonds, waarbij nog wel andere schulden ons niet bekend, zullen bijkomen. Van het voorschot in 1889 van het Fonds genoten heeft in 3 jaar slechts f59 kunnen afdoen, nog geen 8 stuivers per hedet/bunder?. Ik meen dat hij sterker is in het geloof dan in het tuindersvak.- Ik voeg hierbij het Reglement van het koningssfonds, dat ik na inzage gaarne zal terugontvangen. De Heer R. vd H is voorzitter v Rijckevorsel “ Secretaris ? ? Directeur van het Fonds De opbrengst van den October of november ?ngs? aan effecten van het Fonds zal ik bij den Heer v Lanschot in de Kas der Mij Helenaveen doen storten. Hoogachtend Uw ? d Cremers 

AX22
19 september 1898  ?antie bij H.M. de Koningin op 7 Sept. jl De voorzitter deelt mede dat van hen en de Directeur namens de Mij Helenaveen hulde is betuigd aan H.M. de Koningin op de audientie te Amsterdam ter gelegenheid van de  inhuldiging van H.M. op 7 Sept jl  19 september 1898  Kroningsfeesten te Helenaveen De Kroningsfeesten te Helenaveen waarvoor door de Hr Bosmans toegestaan zijn in de beste orde gevierd, onder feestelijke deelneming van de bevolking. Zij bestonden in onthaal van de schooljeugd, optocht, muziekuitvoering, volksspelen en illuminatie met vuurwerk

D23
12 augustus 1852  [...] Grofwild wordt echter zeldzaam gezien, doch in 1851 werd in de peel onder de gemeente Deurne, een buitengewoon groot Hert gevangen en eene Ree geschoten. [...]

P23
23 november 1864  Men schrijft ons uit Helmond,20 Nov.: Heeft men berigt dat de Casse-Noix van Buffon, de notenkraker, een vogel in Zuid-Duitschland en Noordelijk Italie inheemsch, op enkele punten in onze provincie werd gezien, dat er zelfs een geschoten en opgezet aan eene diergaarde werd vereerd; - met ?eer belangstelling zog zullen liefhebbers vernemen dat de Weleerw. heer Rektor in Helena-Veen eigenaar is van een levenden notenkraker, die te Lierop, zonder eenig letsel in eenen lijsterstrik werd gevangen. Met genoegen hebben we den schonnen vogel bezigtigd, die de groote heeft eener kleine duif. De kleur is grijs met zwart doorstreept; de staart, die in witte puntjes eindigt, en de vleugels zijn zwart. Met zijn zwaren bek kraakt hij zeer gemakkelijk hazelnoten. Buffon vergelijkt zijn geluid bij dat der eksters en kraaijen; ‘t is echter volstrekt niet schaterend zoo als dat der ekster, noch krassend gelijk dat der kraai, en geenszins onaangenaam te noemen.

Q23
29 april 1865  Verkrijgbaar bij J. Deckers te Helenaveen: 1000 à 1500 pond best Honig-gewin 1864. Nadere inlichtingen op franco aanvrage.

Y23
1 jan 1873�  Tijdschrift voor entomologie  Op den 23en Julij verlieten wij dus des morgens bij schoon, doch buitengewoon warm weder de stad Breda en kwamen na een paar uren sporens aan de halte Helenaveen, diep in de Peel aan. Van de school herinnerden wij ons die landstreek [...]

AN23
13 nov 1888�WEGGELOOPEN onder Reuver een wit geelachtig kortharig, gespikkelde JACHTHOND (teef) kop geelachtig bruin, langwerpige bek, luisterend naar den naam POLLI. Verzoeke terugzending, tegen goede belooning aan het turfstrooiselfabriek, halte Helenaveen-Deurne. 

C24
4 december 1851  TE KOOP. Eene TREKKAST met TOEBEHOOREN, binnen weinig Jaren nieuw daargesteld, voortgekomen van wijlen den WelEd. Heer JOS. DE WIJS, benevens eenige KOZIJNEN en RAMEN, zeer modern en in goeden staat. Adres J. VAN DE GRIENDT te ‘s Bosch. (732)

H24
10 januari 1856  Ofschoon de Ondergeteekende zijne Branderij voor tijd en wijl buiten werking stelt, blijft hij evenwel voortgaan met den HANDEL in GENEVER & LIKEUREN, en houdt zich bij voortduring in ieders gunst aanbevolen. VAN DE GRIENDT. ‘s Bosch, 10 Januarij 1856.

J24
�

M24
29 sep 1861�In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Donderdag 26 Sept. zijn ingekomen deuwers in het Helenaveen, gemeente Deurne en Liessel (Noordbrabant), tegen de heffing van novale tienden aldaar: en [...]  Deze adressen zijn verzonden naar de commissie voor de verzoekschriften.   30 september 1861 [...] een van J. Deckers en andere landbouwers in het Helenaveen, gemeente Deurne en Liessel (Noord-Braband), tegen de heffing van novale tienden aldaar; 

V24
�

X24
�

AD24
7 juni 1878  Wie onzer is het niet gebeurd dat hij, van Eindhoven naar Venlo rijdende, te Helena-veen stilhield en den eenzamen stationschef beklaagde, die in zulk eene dorre, onherbergzame vlakte, waar geen boom schaduw biedt of geen zacht groen het oog bekoort, gedoemd is, een deel van zijn leven door te brengen en tot zijne tantalusmarteling niets dan treinen van het eene land van belofte naar het andere te zien trekken. Die dorre peel is ontgind, en we zien in onze landbouwafdeeling niet alleen het plan van eene schuur en tabaksplantingen van den heer Vau der Grient en van die Maatschappij, maar ook de producten van dien oorspronkelijk onwilligen grond zijn daarbij gevoegd.

AG24
8 september 1881  Maakt men tegenwoordig papier niet enkel uit lompen, maar ook uit hout, stroo en verschillende planten, een Duitscher meent nog op voordeeliger wijze papier te kunnen fabriceeren uit de bovenste turflaag, de zoogenaamde vale turf. Volgens de Echo der waarheidsvrienden heeft hij daartoe bij het Station Helenaveen een fabriek opgericht, welke in September in werking zal treden.

AH24
31 december 1882  Turfindustrie. Het volgende adres is verzonden: Aan zijne Excellentie den Minister Buitenlandsche Zaken. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende Jozef Frederik van de Griendt, in zijne hoedanigheid van directeur der maatschappij tot Ontginning en Vervening der Peel genaamd, “Helenaveen",  dat in de laatste jaar veenderijen in ons land, voornamelijk door de lage kolenprijzen in een hoogst kwijnenden toestand verkeeren; dat echter een nevenproduct van de veenderijen, namelijk grauwe turf als turfstrooisel, ter vervanging van stroo onder de paarden en ander vee, en ter vergadering van compost, in den laatsten tijd overal meer en meer ingang vond; dat de toenemende vraag naar dit artikel krachtig zou kunnen bijdragen tot verlevendiging der turfindustrie in Nederland;  dat Engeland de voornaamste uitweg is voor dit artikel;  dat zekere heer Versmann uit Londen zich voor de Duitsche firma Ed. Meijer & Co. te Brunswijk beijvert om in Engeland een patent te verkrijgen voor de levering van turfstrooisel en de aanvraag daarvoor in Juni van het vorig jaar aan de Engelsche regeering heeft ingezonden;  dat het veen te dienen als turfstrooisel geenerlei bereiding ondergaat, doch alleen gemalen en daarna geperst wordt ten einde de kosten van vervoer te verminderen; dat men hierbij te denken hoeft aan eene zelfde bewerking als het hooien; kan nu een patent op gereedschappen of werktuigen om te hooien reden van bestaan hebben, het daarmede gewonnen hooi zal wel nimmer als een nieuw uitgevonden fabrikaat beschouwd kunnen worden; dat het gebruik van veen als turfstrooisel in de veenstreken sinds honderden jaren bestaat;  dat alleen de hooge prijzen van het stroo in de laatste jaren meer dan vroeger de aandacht op het turfstrooisel deden dat er derhalve geene billijke redenen bestaan om het fabriceeren of leveren van turfstrooisel te patenteeren; dat, werd het patent aan den heer Versmann verleend, al de voordeelen daarvan uitsluitend ten goede zouden komen aan de Duitsche veenderijen. Redenen waarom de ondergeteekende zich veroorlooft Uw Excellentie beleefdelijk doch met aandrang te verzoeken, haren invloed bij de Engelsche Regeering te willen aanwenden om het verleenen van een patent op turfstrooisel in Engeland en zoo noodig ook in België en Frankrijk te voorkomen.  't welk doende,  (get.) Joz. T. v. d. GRIENDT. ROTTERDAM, 

AI24
3 maart 1883�TE KOOP 1 BESTE SCHAAPSHOND, �1 Karnmolen met Hond.  Te bezichtigen en te bevragen bij W. J. Schellings, te Helenaveen. 

AN24
�

AO24
�

AP24
15 januari 1891  HELENAVEEN. Gedurende het jaar 1890 werd de Helenavaart op- en afgevaren door 211 schepen, met een inhoud van 22,714 ton. De maatschappij Helenaveen heeft eigen schepen in de vaart voor de verzending van turfstrooisel. De bevolking bedroeg op 31 Dec. jl. 138 gezinnen met 762 zielen. De in cultuur gebrachte gronden bedragen 230,4051 H.A. waarvan pl. m. 45 H.A. door tuinders gepacht worden ter productie van erwten, boonen en augurken. Circa 76 H. A. zijn tot bosch aangelegd, terwijl het overige gewone landbouwproducten oplevert.

AR24
18 januari 1892  Onder de vele jaarboekjes en almanakken van vereenigingen en maatschappijen van verschillenden aard verdient om de fraaie uitvoering eene afzonderlijke vermelding: de zak-almanak van de Maatschappij Helenaveen in Noord-Brabant. Beter dan lange beschrijvingen geven de keurige landschapjes, geteekend door L. W. R. Wenckebach, een uitstekend denkbeeld van deze heidestreek, waar de Maatschappij Helenaveen met veel succes van jaar tot jaar meer grond in ontginning brengt voor landbouw, groenten- en vruchtenteelt en dennenbosschen. In het bijzonder worden hier nog mededeelingen gedaan over het turfstrooisel, dat voor verschillende doeleinden wordt toegepast.  Het boekje is in kleuren gedrukt en met autotypieën geïllustreerd op de inrichting der heeren Roeloffzen & Hübner, te Amsterdam. 

AS24
�

AU24
15 augustus 1895  Te Helenaveen (N.-Br.) zal aanstaanden Zondag 18 dezer eene algemeene vergadering gehouden worden van den Noordbrabantschen-Limburgschen Bond van Handboogschutterijen.

AX24
5 mei 1898  Helenaveen. Maandag namiddag ontstond door onbekende oorzaak brand, in de huizen, bewoond door de heeren J. van den Munckhof, Verstappen en Manders. De behuizing is totaal vernield, benevens eenige inboedel. Alles is door assurantie gedekt. 

AY24
6 augustus 1899  Maandag is te Deurne aanbesteed het bouwen eener openbare school te Helenaveen en werd ingeschreven als volgt: G. Smis, Asten�����f 10655 M. Louwkens, Helmond����f  9885 R. de Bijl, Deurne����f  9745 Jac. Sleegers, Mierloo���f  9500 M. van Eindhoven, Tilburg��f  9150 F. Rooijakkers, Deurne���f  9015 M. v. d. Mortel,   “����f  8970 L. v. d. Kemenade, ‘t Hout��f  8996 M. Lutters, Deurne����f  8960 H. Moerenberg en J. Smul-    ders, Oosterwijk����f  8900 Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

H25
22 november 1856  - In de gemeenten Horst en Venraij van het Hertogdom Limburg, is men bezig proeven te nemen, om de uitgestrekte peelgronden aan den landbouw dienstig te maken. Men wil onderzoeken of die gronden, na eenige bewerking, niet geschikt zullen zijn tot het telen van boekweit en rogge. Eenige proeven met boekweit genomen, zijn gunstig uitgevallen en voldoende om het vraagstuk ten deze gunstig te doen uitvallen. De Burgemeester Van ter Velde der gemeente Horst, heeft van die boekweit op de Tentoonstelling te ‘s Hertogenbosch gezonden, en aldaar de eerste prijs verworven.

J25
13 februari 1858  - Z. M. heeft bewilliging verleend tot oprigting te ‘s Hertogenbosch eener naamlooze vennootschap onder den titel van “Maatschappij ter ontginning en Verveening der Peel, genaamd Helena-Veen,” en zulks op den voet en onder de voorwaarden in het ten requeste overlegde ontwerp der akte van oprigting omschreven.

AD25
3 apr 1878�- Uit het verslag omtrent den aanleg van het Deurnsch kanaal blijkt het navolgende: Het kanaal op Limburgsch grondgebied van de Noordervaart af tot den Zwaai der Helenavaart, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, werd in de maand Dec. jl., voor de scheepvaart opengesteld. In Noord-Brabant werd met het graven van het kanaal krachtig voortgegaan en was men daarmede over een lengte van 2460 meter nagenoeg gereed. De uitvoering der werken op Noord-Brabantsch gebied geschiedt door het bestuur van Deurne in eigen beheer. De kosten van aanleg worden ruimschoots gedekt door de opbrengst van de turf, uit de vervening voortkomende. Vermoedelijk zal voor het einde van het volgend jaar het kanaal van de Noordervaart af tot de halte Helenaveen van den staatsspoorweg, voor de scheepvaart in gebruik kunnen worden genomen.

AH25
2 maart 1882  Omtrent de kolonie Helenaveen, onder Deurne, vinden wij het volgende vermeld: De vaste bevolking bestaat tegenwoordig uit 130 huisgezinnen met 674 zielen. De nieuwe R. K. kerk werd voltooid en daarbij eene nieuwe pastorie gebouwd; 168hectaren zijn thans ontgonnen, het veen leverde in 1881 927,848 tonnen turf. De Helenavaart werd met 920 M. verlengd ; de geheele lengte van het kanaal en de wijken bedraagt nu 36,490 M.; de haven, met 100 M. verlengd, is tot de aansluiting met den Staatsspoorweg voltooid. De scheepvaart, eenigszins minder dan het vorig jaar, was gestremd van 15 Januari tot 4 Februari. 

AN25
19 januari 1889  De Notaris Van den Bergh te Horst, zal aldaar, in het Hôtel Houben ,op Maandag den 21 Januari 1889, des namiddags 4 ure, ten verzoeke van het EdelAchtbaar Gemeente Bestuur van Horst, behoudens goedkeuring van H.H. Geep. Staten, publiek verkoopen: Circa 300 hectaren graauwe veen, allergunstigst gelegen in de gemeente Horst, langs de lijn van den Staatsspoorweg Venlo-Rotterdam, in de onmiddelijke nabijheid van de Halte Helenaveen. Deze veen is uitmuntend geschikt voor de fabricatie van turfstrooisel, en grenst aan de Peel van de gemeenten Venray en Deurne. Te veilen in perceelen, kleine en groote Massa’s. Nadere Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris.     16 maart 1889  VENRAY, 16 Maart. De op den 14den dezer door het Gemeente Bestuur van Venray, ten overstaan van den Notaris Linssen alhier, geveilde 171 Hectaren grauwe Veen, brachten de enorme som van 181,000 gulden op, behalve de kosten van aankoop ad 10%. Gemeld veen werd aangekocht door den Heer Eduard Van de Griendt, Directeur van de Maatschappij Griendtsveen, voor en namens gemelde Maatschappij, gevestigd te Rotterdam   Met zeer veel geestdrift werd deze goede uitslag door alle belangstellenden begroet, en menig glaasje peelwater gedronken met den wensch, dat Venray’s bloei en welvaart steeds moge toenemen.    23 maart 1889  - De op den 21 dezer door het Gemeentebestuur van Sevenum, geveilde 2234 hectaren grauwe veen, brachten de kolossale som van 171,000 gulden op. Gemeld veel werd aangekocht, door de maatschappij Helenaveen.  23 mei 1889  HELENAVEEN. De Maatschappij “Griendtsveen” te Rotterdam (directeuren J. F. en F. Griendt) is wederom eigenares geworden van aanzienlijke perceelen alhier, ten noorden van den spoorweg van Helmond naar Venlo. De turf, welke op die perceelen gegraven wordt, wenscht men naar de terreinen van “Griendtsveen” ten zuiden van den spoorweg, over te brengen, om in de aldaar aanwezige fabrieken te worden verwerkt. Daartoe is men voornemens eene brug over den spoorweg te bouwen, waarover door middel van een transporteur de turf zal worden vervoerd.    27 juli 1889  - Dinsdag had in de gemeente Deurne de openbare verkoop plaats van 522 hectaren grauwe veen, gelegen en toebehoorende aan genoemde gemeente, welke verkoop de som van 250,000 gulden opbracht. De heer Joh. Lohe, namens de “Actien Gesellschaft für Torfstreu-Fabrication” te Bremen, was de hoogste bieder. Binnen eenige dagen geeft het gemeentebestuur kennis of de koop al of niet gegund is.  17 augustus 1889  - De maatsch. Griendtsveen heeft aan den Minister van Waterstaat vergunning gevraagd voor een scheepvaartkanaal, uitmondende in de Zuidwillemsvaart op 152 M. beneden sluis 13 (gemeente Someren) en loopende 2200 M. oostwaarts uit in de Zuidwillemsvaart. Het kanaal moet dienen tot vervoer van grauw veen uit de 550 H.A. grond, door die maatschappij aangekocht van de gemeente Asten.  7 september 1889  - Donderdag-avond had te Horst, ten overstaan van den heer notaris Van den Bergh, de publieke verkooping plaats van 52 hectaren grauwe veen, gelegen nabij de Halte Helenaveen, en toebehoorende aan de gemeente Horst. Dezelve werd aangekocht door de Maatschappij Griendtsveen, voor de belangrijke som van f52,500.

AO25
21 februari 1889  Naar de Bossche Ct. is blijkens acte, den 16 dezer voor Mr. Jan de Bergh, notaris aldaar, verleden , aan een kapitaal van f 30.000 door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld, de bestemming gegeven om eene stichting to vormen, waaraan overeenkomstig Zijner Majesteits beschikking den naam is gegeven van „Fonds Koning Willem III te Helenaveen", en welke ten doel beeft de ontwikkeling van den landbouw en de veeteelt en de bevordering van elvaart van de zich aan landbouw tuinbouw en veeteelt wijdende vaste Nederlandsche arbeiders- en pachtersbevolking, op de gronden, die vormen het voorwerp van exploitatie der te 's-Hertogenbosch gevestigde naamlooze vennootschap „Maatschappij tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen, beschermheer Zijne Majesteit de Koning."  21 februari 1889�- Naar wij vernemen is blijkens akte, den 16 dezer voor mr. Jan de Bergh, notaris te ’s Hertogenbosch, verleden, aan een kapitaal van f31,000, door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld, de bestemming gegeven, om eene stichting te vormen, waaraan overeenkomstig Zr. Ms. beschikking den naam is gegeven van Fonds Koning Willem III, te Helenaveen, en welke ten doel heeft de ontwikkeling van den landbouw en de veeteelt en de bevordering van welvaart van de zich aan landbouw, tuinbouw en veeteelt wijdende vaste Nederlandsche arbeiders- en pachtersbevolking, op de gronden, die vormen het voorwerp van exploitatie der te ’s Hertogenbosch gevestigde naamlooze vennootschap tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen, beschermheer Z. M. de Koning.    (Pr. N.-Br. Ct.)   23 februari 1889  - Het kapitaal van f31.000, door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld ten behoeve der bevolking van Helenaveen, is bestemd voor een stichting, welke ten doel heeft de ontwikkeling van landbouw en veeteelt en de bevordering van de algemeene welvaart onder de vaste Nederlandsche arbeiders- en pachtersbevolking, op de gronden der “Maatschappij tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen,” van welke maatschappij Z. M. beschermheer is. Aan deze stichting is, blijkens acte den 16 dezer voor den notaris mr. J. De Bergh, te s-Bosch verleden, den naam gegeven van “Fonds Koning Willem III te Helenaveen”.

AS25
�

AT25
�

AU25
19 augustus 1895  [...] Wij zullen thans, in sterke tegenstelling met al dit lekkers, iets zeer oneetbaars noemen, maar dat toch ook zeer stellig echte Nederlandsch is. De Maatschappij Helenaveen in Noord-Brabant heeft een aardige kiosk opgesteld, in samenwerking mat de firma V. Moris & Co. uit Weert, welke ook te Parijs een filiaal bezit. Heeft het Helenaveen een grooten handel in turf- en turfstrooisel, de genoemde firma levert alle artikelen van turfweefsels en turfpluis: verbandwatten, hygiënische dekens, matten en vloerkleedjes, tapijten en loopers, en nog veel meer. In het veen ziet men niet op een turfje, en van die goedgeefschheid maakt men een kwistig gebruik. Een andere toepassing b. v. van turf is als desinfecteerende stof voor een bepaald soort van closets, en ten bewijze dat men van turf desnoods een geheel huis kan bouwen, is de heele kiosk uit turfvezels ineengezet.

AY25
23 september 1899  - De excursie van Leeraren, Leerlingen en Oud-Leerlingen der Rijkslandbouw-Winterschool te Sittard, op Zondag 24 Sept. a. s. naar Helenaveen, zal o. a. ook meegemaakt worden door Directeur, Leeraren en Leerlingen van den Landbouw-Wintercursus te Beek en Donk, (N.Br), en verder nog eenige belangstellenden.  23 september 1899  - Winterschool te Sittard. Excursie op Zondag 24 Sept. aanstaande naar de veenen der Peel, de ontginning van verveenden grond en de turfstrooisel fabrieken der Maatschappij Griendsveen bij de spoorweghalte Helenaveen.

H26
�

AN26
12 jul 1888�MEIJEL. In den nacht van Maandag op Dinsdag, heeft de strenge vorst in deze streken en vooral in het naburige Helenaveen aan de veenboekweit groote schade aangericht.  In ééne nacht is de oogst, die nog al belangrijk is, geheel verloren; de velden die nog vóór eenige dagen als het ware door de bloem als wit besneeuwd waren, zien er thans zwartkleurig uit. 

AO26
5 januari 1889  Landbouw. De volgende belangrijke bijzonderheid omtrent de turfnijverheid te Horst (Limburg) en ontleend aan de mededeelingen van het geneeskundig staatstoezicht voor Noordbrabant en Limburg. Zooals bekend is, heeft de maatschappij Griendtsveen in 188? ruim 400 hectaren veengrond te Horst in exploitatie genomen. Naast het uitgraven van zwarte turf, dat nog op zeer kleine schaal geschiedt, wordt hier voornamelijk de bovenste veenlaag, de zoogenaamde grauwe turf, tot turfstrooisel verwerkt, waarvan alleen in 1887 zijn afgeleverd 28,161,15 kilogram.

AS26
�

AN27
28 feb 1889�De groote belangstelling, door Z. M. den Koning in de maatschappij Helenaveen aan den dag gelegd, heeft aanleiding gegeven, dat de aandacht van het publiek, veel meer dan vroeger, op de handelingen dier Maatschappij gevestigd is.  In het afgeloopen jaar is de financieele toestand der Maatschappij opnieuw verbeterd. Er werd eene winst betaald van f57,000. Van deze som wordt f27,000 gereserveerd voor afschrijvingen; f5000 moet volgens de statuten in reserve gestort en aan tantièmes uitgekeerd worden, zoodat f25,000 ter uitkeering overblijft, makende f18 per aandeel van f500. In het vorig jaar werd de restant obligatieschuld der Maatschappij ad f45,000 afgelost. Nu reeds gesloten overeenkomsten van verkoop voor 1889 verzekeren over het loopende jaar eene belangrijk grootere winst, terwijl dan ook weder aan de aandeelhouders zal ten goede komen het voor afschrijving op de bezittingen der Maatschappij gereserveerde, in den vorm van eene niet onbelangrijke terugbetaling op het kapitaal.  Voor een 5tal jaren was de toestand der Maatschappij zeer zorgvol, en de waarde der aandeelen werd toen voor successierechten niet hooger geschat dan 20 à 25 pct. De wijzingen in het beheer der zaken deden belangrijke besparingen ontstaan. In de eerste jaren moest de winst bijna geheel opgeofferd worden aan afschrijvingen en aan het aanschaffen van materieel. De veenderij, die gedurende geruimen tijd een lastpost dreigde te worden, bracht weder aanzienlijke winsten in, maar vooral de reusachtige ontwikkeling der turfstrooiselnijverheid was de bron, waaraan de Maatschappij haren voorspoed te danken had. Zij zag haar debiet van 5,000,000 kilogram stijgen tot 30,000,000 kilogram, en het toenemende verbruik maakt, bij stijgende prijzen, dezen tak van nijverheid tot een der belangrijkste, die door de Maatschappij gedreven wordt.   2 maart 1889  De Maatschappij  tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen, heeft in het jaar 1888 eene winst behaald van f57,000, waarvan na afschrijving van f27,000, en storting van f5000 in de reserve f18 per aandeel van f500 als dividend uitgekeerd.  15 mei 1889  Maatschappij Helenaveen. Uit het verslag over 1888 blijkt, dat in dat jaar 352,670 ton zwarte turf en 819,000 ton vale of grauwe turf voor turfstrooisel werden gegraven. Er werden 286,130 ton zwarte turf en 154,763 ton afval van zwarte turf afgeleverd. Men ging geregeld met de ontginning der gronden voort; 10 hectaren mastbosch werden aangelegd.  Hiertoe in staat gesteld door een belangrijke geldelijke bijdrage van Z. M. den Koning, werd een fonds gesticht onder den naam “Fonds Koning Willem III", mot het doel den landbouw en de veeteelt te helpen ontwikkelen en de welvaart te bevorderen. Deze stichting, waarvan Z. M. de Koning het beschermheerschap heeft aanvaard, is voor de ontwikkeling van Helenaveen van groots waarde te achten. De bevolking van Helenaveen bestond op 31 December 1888 uit 617 zielen.  De vervening der gemeente Deurne bedroeg 568,501 ton zwarte en 1,068,320 ton vale turf. Aan de beide fabrieken van do firma's Feder Wolff & Co. en Steeg & Esser werden te samen 192,000 kub. meter vale turf tot strooisel verwerkt. Van den uitgeveenden grond werd 2.17 hect. in cultuur gebracht, terwijl een grindweg werd aangelegd van het kanaal naar den prov. weg Deurne—Liessel.

AO27
27 juli 1889  HELENAVEEN. Onze veenindustrie blijft voortdurende in omvang toenemen. In het afgeloopen jaar werden door de maatschappij “Griendtsveen” 15680 kub. M. zwarte turf en 31570 kub. M grauwe turf gegraven, en kwamen door begreppeling thans 340 hectaren veengrond aan ?snede, waaruit ruim 28 millioen kilogram turfstrooisel vervaardigd werd. Daarenboven werd nog een nieuwe turfstrooiselfabriek bijgebouwd, zoodat eene va? stoommachine van 50 paardenkrachten moest in gebruik genomen worden ? de beide fabrieken te kunnen drijven. Even belangrijk waren de vervening en ontgrondingen der maatschappij “Helenaveen” onder Deurne. Gedurende het jaar 1888 werden hier 352 670 ton lan? en 819 600 ton grauwe turf ontgraven, terwijl afgeleverd werd 286 130 ton fabrieksturf en 28.337.233 kilogr. strooisel. Eindelijk heeft ook de gemeente Deurne gedurende dit tijdstip nog ongeveer 78.00 kub. M. zwarte turf en ruim 192.000 kub. M. vale turfstrooisel uitgevoerd en verkocht.

AS27
12 april 1894  Door de maatschappij Helenaveen zal over 1893 een dividend van 11 pCt. uitgekeerd worden.

AN28
17 maart 1888  § Het kantongerecht alhier veroordeelde gister een vrouw uit Helenaveen tot één gulden boete, wegens het brandstichten door onvoorzichtigheid. Ofschoon de brand ontstond door het aanleggen van vuur op den vloer eener keet, zonder haard of kachel, was de boete zoo gering, omdat deze manier van stoken aldaar gebruikelijk is.  17 maart 1888  VENLO. Voor het kantongerecht alhier stond Vrijdag terecht eene vrouw, in dienst bij de maatschappij “Griendtsveen” te Helenaveen. Zij was aangeklaagd wegens het aanleggen van vuur in hare eigene woning. De zaak is in deze: Te Helenaveen zijn in de nabijheid van genoemde maatschappij vier tenten gebouwd uit plaggen en stroo. Deze dienen tot kosthuis en woning der arbeiders. In het midden dezer tenten legt men een turfvuur aan, tot verwarming en om het eten gereed te maken. Door gebrek aan een schoorsteen moeten vuurvonken een uitweg vinden door de kleine opening in het stroodak. In den namiddag van 24 Januari jl. is een dezer tenten totaal afgebrand; meubelen en kleedingstukken der kostgangers, op f200 geschat, zijn door het vuur vernield. De vrouw, die dit vuur aangelegd had, was dus aangeklaagd als schuldig aan het afbranden harer eigene woning. Op grond van het artikel, dat zegt: “het is verboden vuur aan te leggen op zoo korten afstand, dat daardoor brand kan ontstaan, is zij met verzachtende omstandigheden tot eene geldboete van f1 veroordeeld. 

AO28
9 februari 1889  Rechtszaken.  J. V. te Helenaveen tot f3 of 2 dagen hechtenis, wegens het opgeven van een valsche naam, [...]   6 juni 1889  2.   T. v. d. B., oud 34 jaren, arbeider, wonende te Woensel, verblijvende te Helenaveen, appelant van een vonnis der Rechtbank te Roermond: dat vonnis is bevestigd, beklaagde schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld bij verstek tot eene maand gevangenisstraf.   25 juli 1889  Rechtszaken.  H. V., te Helenaveen, tot 6 maanden gev.straf, wegens verwonding;   17 oktober 1889  Door de Arrondissements-Rechtbank te Roermond werden Dinsdag de volgende vonnissen gewezen:  H. P., W. v. D., H. A., F. v. D., A. B., allen arbeiders, en Th. v. d. K, arbeidster, allen te Helenaveen, ieder tot 3 dagen gevangenisstraf; […] allen beklaagd van diefstal. 

AP28
16 januari 1890  Door de Arrondissements-Rechtbank te Roermond werden Dinsdag de volgende vonnissen gewezen:  H. v. W., arbeider te Helenaveen, tot 21 dagen gevangenisstraf, wegens diefstal.   10 juli 1890  M. v. M., werkman te Helenaveen, tot f8 boete of 4 dagen hechtenis wegens beleediging.   17 juli 1890  en B. D., arbeider te Helenaveen, tot 14 dagen gevangenisstraf wegens diefstal. 

AQ28
7 maart 1891  Wegens openbare dronkenschap: L. de F. te Helenaveen tot f2 boete of 2 dagen hechtenis   2 april 1891  A. G., arbeider, te Helenaveen-Deurne, tot 1 jaar gevangenisstraf, wegens misdrijf tegen de zeden enz.;�   6 mei 1891  J. B., G. B., arbeiders, te Helenaveen, de eerste tot boete of 3 dagen hechtenis, de tweede tot f2 boete of 1 dag hechtenis, wegens strooperij;   10 oktober 1891  Wegens burengerucht: en J. G. v. G., te Helenaveen, f1 boete of 1 dag hechtenis.   17 oktober 1891  wegens het loopen op een anders bezaaide grond: H. T., te Helenaveen, f1 boete of 1 dag hechtenis.   22 oktober 1891  L. J., arbeider te Helenaveen tot f5 of 3 dagen hechtenis  Wegens het laten loopen van vee op een anders bezaaide grond: A. M., te Helenaveen, f1 of 1 dag hechtenis.   12 november 1891  W. D. peelwerker te Helenaveen tot 15 dagen gevangenisstraf wegens wederspannigheid;   19 november 1891  H. v. W., arbeider te Helenaveen, vrijgesproken van de hem ten laste gelegde mishandeling. 

AR28
26 januari 1892  wegens openbare dronkenschap: P. v. H te Helenaveen, f2 boete of 1 dag hechtenis;   2 juni 1892  Th. B., arbeider-telegrafist, te Helenaveen, tot f50 of 1 maand hechtenis wegens het door schuld gevaar doen ontstaan voor het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg;   16 juli 1892�Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Roermond, d.d. 14 Juli 1892, is MARTINUS KEMPEN, winkelier te Helenaveen, gemeente Deurne, verklaard sedert den 12n dier maand te zijn in staat van faillissement, met benoeming van den EdelAchtb. Heer Mr. GERTSEN tot Rechter-Commissaris, en met aanstelling van den ondergeteekende tot Curator.  HELMOND, 16 Juli 1892.   AUG. SASSEN.   4 augustus 1892  HELENAVEEN-DEURNE. Heden werd door den alhier door den gestationeerden rijksveldwachter naar de gevangenis te Roermond overgebracht Th. O., oud 50 jaren, gep. O. I. Militair, laatst woonachtig te Oeffelt, zijnde tegen hem, ter zake van oplichting, door den rechter-commissaris, belast met de instructie van strafzaken bij de Rechtbank te ’s Hertogenbosch, een bevel van voorloopige aanhouding verleend.  Zijne aanhouding werd in het algemeen politieblad verzocht.   17 augustus 1892�- Gister werd alhier door den brigade Commandant der Rijksveldwacht te Deurne brigadier Orleans, in de gevangenis te Roermond overgebracht, H. M. K. [HENDRIKUS MARTINUS KEMPER], oud 50 jaren, winkelier, wonende te Helenaveen gem. Deurne, verdacht van als gefailleerd winkelier, goederen tot zijnen boedel behoorende, verduisterd te hebben, dewelke door hem en den rijksveldwachter Huizing te Helenaveen, in de Peel te Sevenum onder turfhoopen zijn gevonden.   25 augustus 1892  De gefailleerde K., te Helenaveen (N.-B.), wordt verdacht verschillende koopmansgoederen aan zijn boedel onttrokken te hebben en is gevankelijk naar Roermond overgebracht.  24 september 1892  - Donderdag werd door den veldwachter van Deurne en den rijks-veldwachter Huizing te Helenaveen in de gevangenis alhier gebracht Ch. V., oud 43 jaren, galanterie-koopman, wonende te Helden, aangehouden als verdacht van te Liessel (Deurne) ten nadeele van het hoofd der school den heer J. van Nunen, in den nacht van Woensdag uit hokken achter diens woning te hebben ontvreemd 12 kippen en een konijn.   8 oktober 1892  H. v. W., arbeider te Helenaveen, 5 dagen gevangenisstraf, wegens mishandeling 

AS28
20 april 1893  G. d. V., arbeider te Helenaveen, f8 of 4 dagen hechtenis, wegens mishandeling   18 mei 1893  Ch. M., arbeider te Helenaveen, f8 of 4 dagen hechtenis, wegens mishandeling   24 juni 1893 wegens het met licht eener brandende lamp, niet in eene gesloten lantaarn, in een stal gaan, waar brandgevaar was: Ma. Ca. R. te Helenaveen, tot f1 boete of 1 dag hecht.; L. W. te Helenaveen, tot f3 of 3 dagen hecht., eerste herhaling   1 augustus 1893  C. v. d. O. en W. v. O., beiden zonder beroep, te Helenaveen, ieder tot 2 dagen gev. wegens diefstal. 

AT28
20 februari 1894  - Door de marechaussée werden heden alhier in de gevangenis gebracht J. v. M., wonende te Helder en A. B., wonende te Helenaveen, die beide nog oude schuld met justitie te vereffenen hadden, waarom hunne aanhouding in het politieblad werd verzocht.   31 maart 1894  wegens openbare dronkenschap H. v. d. W. te Helenaveen, f2 boete of 2 dagen hecht.  12 juli 1894  D. B., arbeider te Helenaveen, 45 dagen gevangenisstraf, wegens mishandeling.   1 september 1894  H. H. S., veenarbeider te Helenaveen, f1 of 1 dag hechtenis, wegens mishandeling;   18 oktober 1894  H. v. W.., landbouwer te Helenaveen, f10 of 5 dagen hechtenis, allen wegens mishandeling;   8 november 1894  G. d. V., arbeider te Helenaveen, 8 dagen gevangenisstraf, wegens mishandeling;   15 november 1894  W. P., arbeider, te Helenaveen, 1 maand gevangenisstraf, allen wegens mishandeling;  29 november 1894  A. S., arbeider, te Helenaveen, tot f8 of 4 dagen hechtenis, wegens beleediging;  11 december 1894  B. P., arbeider te Helenaveen 5 dagen gev.-straf, allen wegens mishandeling;  20 december 1894  A. P., arbeider te Helenaveen f5 of 3 dagen hechtenis, allen wegens mishandeling;  22 december 1894  Wegens openbare dronkenschap: G. K., J. A. F., te Helenaveen, ieder f2 of 2 dagen hecht.;  29 december 1894  Wegens openbare dronkenschap: J. v. R., C. V., N. v. O. te Helenaveen, ieder f2 of 2 dagen hecht.;

AU28
22 januari 1895  Wegens openbare dronkenschap G. J. W., te Helenaveen, ieder f5 of 3 d.h. 2de herhaling;  25 januari 1895  Wegens openbare dronkenschap J. d. B. te Helenaveen, ieder f2 of 2 dagen hecht.  9 februari 1895  Wegens openbare dronkenschap C. M. te Helenaveen, ieder f5 of 3 dagen hecht; eerste herhaling H. H. S., te Helenaveen, L. v. N., te Venloo, ieder 3 dagen hecht.  28 maart 1895  J. H., veenarbeider, te Helenaveen, ieder f10 of 5 dagen hechtenis, allen wegens mishandeling;  6 april 1895  Wegens overtreding der spoorwegwet M. H. te Helenaveen, f5 of 4 d. hecht. H. W. te Helenaveen f3 boete of 2 d. hecht.  1 juni 1895  wegens openbare dronkenschap: H. J., te Helenaveen, ieder f2 boete of 2 d. hecht.  2 juli 1895  Wegens openbare dronkenschap J. P., F. V., H. M., G. v. d. R., allen te Helenaveen; ieder f2 of 2 d. h.  27 juli 1895  wegens openbare dronkenschap P. J. N., te Helenaveen, f2 of 2 dagen hechtenis  14 augustus 1895  Wegens openbare dronkenschap A. P. te Helenaveen, ieder f2 boete of 2 dagen hecht., eerste herhaling;  14 september 1895  Wegens openb. dronkenschap J. P., J. S., G. K. te Helenaveen ieder f2 boete of 2 d. hecht. H. J. te Helenaveen f5 of 2 d. hecht.  26 september 1895 A. v. d. H., tuinier te Helenaveen 5 dagen gev.-straf, allen wegens strooperij.  12 oktober 1895  H. H. H, te Helenaveen ieder f5 boete of 3 dagen hechtenis. Wegens overtreding der ijkwet;  19 november 1895  Wegens openbare dronkenschap H. H. B., te Helenaveen, f3 of 2 dagen hecht.;  23 november 1895  Wegens openbare dronkenschap. T. G., G. v. d. B. te Helenaveen ieder f1 of 1 d. hecht.  28 december 1895  J. M. v. R. metselaar te Helenaveen f10 of 5 d. hecht. wegens beleediging.

AV28
4 januari 1896  Wegens openbare dronkenschap A. v. d. W., te Helenaveen, ieder f2 boete of 2 dagen hecht  4 april 1896  A. P., arbeider te Helenaveen, 10 dagen gevangenisstraf, alle wegens mishandeling.  30 mei 1896  Wegens spoorwegnet overtreding E. H. te Helenaveen, f2 b. of 2 d. hect. Wegens openbare dronkenschap, H. v. B. te Helenaveen ieder f1 b. of 1 d. hecht.;  11 juni 1896  B. S., arbeider te Helenaveen, f2 of 1 d. h., allen wegens ontduiking der provinciale hondenbelasting;   11 juli 1896 wegens openbare dronkenschap H. W. te Helenaveen, ieder f1 boete of 1 dag hecht.  22 augustus 1896  Wegens openbare dronkenschap H. H., H. P. te Helenaveen ieder f1 boete of 1 dag hecht.  28 november 1896  G. J; te Helenaveen; ieder f1 boete of 1 dag hecht,

AW28
2 januari 1897  D. v. Z. en J. sS., arbeiders te Helenaveen, ieder tot f2 boete of 1 dag hechtenis, alle wegens ontduiking der provinciale hondenbelasting;  18 maart 1897  G. v. d. B., arbeider te Helenaveen f8 of 4 dagen hechtenis, alle drie wegens beleediging;   3 juni 1897  H. Z., veenarbeider, te Helenaveen, f3 of 2 dagen hechtenis, wegens mishandeling.  30 september 1897  G. B., arbeider te Helenaveen, 6 m. gev.; allen wegens mishandeling;  16 oktober 1897  Helenaveen, 15 Oct. In aansluiting met het bericht, voorkomende in het nummer dezer courant van 12 dezer, betrekkelijk den gepleegden diefstal bij A. Otten van twee horloges kan dienen, dat, als verdacht van dien diefstal te hebben gepleegd, door de maréchaussées alhier is gearresteerd J. Z., oud 30 jaren, geboren te Hoogeveen, veenarbeider tijdelijk wonende alhier.  Heden werd hij door de maréchaussées naar de gevangenis te Roermond overgebracht.   2 december 1897  H. v. d. W., en G. v. d. W., arbeiders te Helenaveen, f5 of 5 d. hecht.; allen wegens mishandeling.

AY28
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.    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.    15 juni 1899  G. v. d. E., 25 jaar, veenarbeider, te Deurne, wegens het verbrijzelen eener glasruit van een raam der woning van L. v. d. E. te Helenaveen, tot fl.5 boete subs. 5 dagen hechtenis.    2 november 1899  A. J. Van de K , oud 21 jaar, opperman wonende te Stratum, aangeklaagd zich op 3 September jl. in dronkenschap, met geweld te hebben verzet tegen den brigadier Claassens en den marechaussee Maas, van de brigade Helenaveen, toen dezen hem, daar hij de orde verstoorde, naar een voor ontnuchtering bestemd lokaal overbrachten. Het O. M. eischte 1 maand gevangenisstraf. J. W , oud 25 jaar, wonende te Tilburg, van beroep opperman, aangeklaagd van zich op 3 September met geweld te hebben verzet tegen de marechaussees te Halte Helenaveen, toen dezen hem ter zake van openbare dronkenschap naar een arrestantenlokaal wilden overbrengen. Het Openbaar Ministerie eischte 45 dagen gevangenisstraf.  17 december 1899  J. Van R., 29 jaar, opperman te Tilburg, alhier in voorloopige bewaring; hem wordt ten laste gelegd dat op 21 Nov. l.l. te Halte Helenaveen, Horst, van mede-logés te hebben ontvreemd een horloge en 9 gulden aan geld. Het O. M. eischte tegen hem 1 maand gevangenisstraf.

H29
12 juli 1856  Gevende bij deze kennis, dat tengevolge hoogere afkomende prijzen de GUANO bij mij is moeten gesteld worden de 100 kilo met 5 Baaltjes of daarboven f15,75, minder dan 5 Baaltjes f16,00. ‘s Bosch 12 Julij 1856. J. VAN DE GRIENDT.

J29
2 augustus 1858  * ASSEN, 30 Julij. Sedert eenige jaren is men in deze omstreken, voornamelijk in het Helenaveen, begonnen met de peel te ontginnen, en wel voor de boekweitteelt, hetgeen telkenjare gunstige resultaten heef opgeleverd. Dien ten gevolge heeft men dan ook een groot aantal gemeentegronden tot dat einde verpacht, welke thans voor het grootste gedeelte in ontginning zijn gebragt. De veenboekweit staat thans in vollen bloei en belooft eene buitengewone opbrengst. De Zondag ll. alhier in de omstreken geheerscht hebbende storm heeft veel schade in de tuinen aangerigt, doordien aan de boomen, welke eenigzins aan den wind blootgesteld waren aanmerkelijke nadeel is toegebragt; het grootste gedeelte van het veelbelovend ooft is afgewaaid. De boekweit heeft hier en daar een weinig geleden, die in de peel is bijna onbeschadigd. Da aardappelen staan uitermate schoon en beloven eene dubbele opbrengst, de thans gerooid wordende zijn groot van stuk en lekker van smaak; van de ziekte heeft men nog geene sporen ontdekt.

P29
13 augustus 1864  - In een berigt aan de N. R. Ct., gedagteekend Asten den 8 Aug., lezen wij het volgende: “De nacht van 3 op 4 dezer is voor deze gemeente en omstreken zeer noodlottig geweest. Van de 4000 bunders boekweit, die in de veenen van Venray, Sevenum, Horst, Deurne, Helena-Veen en Asten prachtig en in vollen bloei te velde stonden, is in dien noodlottigen nacht het grootste gedeelte totaal bevroren, zoodat de geleden schade minstens twee ton (f200,00) kan beloopen. Bij deze ramp heeft zich echter eene opmerkingswaardige bijzonderheid voorgedaan, die nadere vermelding verdient: Een der boekweitverbouwers, voorstander van proefnemingen, heeft volgens de jongste methode een gedeelte van zijne boekweitvelden, ter bevordering der vruchtzetting, met honig gesleept; die perceelen zijn genoegzaam geheel van de vorst bevrijd gebleven, terwijl de naburige totaal weg zijn. Het slepen met honig, voegt de berigtgever er bij, schijnt dus ook een voorbehoedmiddel tegen vorst te wezen.” Voorts meldt men nog uit ‘s Hertogenbosch ‘tgeen volgt. “Zooals reeds met een enkel woord is gemeld, is de nacht van 3 op 4 jl. voor Noord-Brabant zeer noodlottig geweest; van alle kanten toch verneemt men, dat dien nacht de boekweit bevroren is, iets hetgeen bij menschen geheugen nimmer gedurende de hondsdagen heeft plaats gehad, zoodat het gewas geheel of bijna zal verloren zijn. De berigten luiden allen even ongunstig uit Vught, Haaren, Tilburg, Oosterhout, Oss, Eindhoven, Helmond en de Peel, alwaar alleen eenige honderde bunders boekweit geteeld worden, enz. De schade in de Peel alleen wordt op f150 à 160,00 geschat; de verliezen der maatschappij zijn in evenredigheid minder dan die van particulieren.”

AB29
23 augustus 1876  - Men meldt ons over den stand der veldgewassen in de peel en omstreken het volgende: De oogst dit jaar, vooral de rogge, heeft de verwachtingen van den landman verre overtroffen; de haver en even zijn niet overlang doch tamelijk goed; het grasgewas is in jaren zoo goed niet geweest; de aardappelen zijn matig van grootte en zeer goed van smaak; het vlas is bovenmatig lang; de boonen, erwten en andere peulvruchten zijn eveneens zeer goed gelukt; maar de boekweit heeft met de laatste droogte en scherpe wind veel geleden in de veenen, men verwacht echter toch nog een matig goeden boekweitoogst. Zij vooral, die hun land naar gebruikelijke wijze goed bearbeid hebben, rekenen op 25 hectoliters per bunder. De tabak, welk in ‘t Helenaveen veel verbouwd wordt, laat veel te wenschen over, eerst heeft er de worm of meikever veel nadeel aan gebracht, later heeft de wind en felle droogte den groei dier planten verhindert.

AC29
7 april 1877  de Directeur deelt mede dat op de Tentoonstelling te Amsterdam alwaar de Maatschappij exposeerde Tabak en Vlas benevens teekeningen eener Tabaksschuur en van een Tabaksveld de Zilveren medaille is verkregen. Naar aanleiding dezer mededeeling in verband met de door JE als Commissaris uit de Aandeelenhandel opgenomen rekening bespreekt de Heer Lenshoek de gemaakte prijzen der verkochte Tabak en vraagt eenige inlichtingen daaromtrent die hem door den Directeur worden gegeven en waarvoor hij dank zegt.

AF29
17 februari 1880�Te Koop:200 H.L. puike, zuivere Zaaihaver,wicht per hectoliter 50 Kilogram, geteeld van geïmporteerde Deensche Haver. Adr.: W. J. SCHELLINGS, te Helenaveen (N.-B)   (1289)   19 juni 1880  - Uit Venlo wordt gemeld, dat het Italiaansch bloemkoolzaad wederom de beste resultaten heeft geleverd. Dit jaar reeds bij de zomerbloemkool, welke in deze streek trouwens zeer weinig getrokken wordt, en nog wel op de veengronden te Helenaveen. Een prachtexemplaar van deze vrucht werd te Venlo getoond, die de zwaarte had van circa 18 halve kilo’s en waarvan de bloem zeer blank en dicht was. 

AI29
�

AJ29
30 augustus 1884�VERKRIJGBAAR bij W. J. SCHELLINGS te Helenaveen,  Puike blauwe Druiven.   “   Perziken.   “   Meloenen. 

AL29
14 december 1886  Omtrent den tabakshandel [...] Te Woudenberg en te Nijkerk werd nog niets verkocht, evenmin te Helenaveen, in Noord-Brabant, waar ongeveer 80,000 halve Kilo’s geteeld werden. Te Helenaveen is het gewas goed geslaagd; het bestgoed heeft echter een weinig van hagel geleden.  8 januari 1887  [...] Vlas - lint - was er mede in voldoende hoeveelheid; het gewas wordt echter weinig verbouwd, evenals hennep en tabak, welk laatste gewas alleen op Helenaveen wordt aangetroffen. Kaarden, die mede weinig geteeld worden, schijnen slecht gelukt te zijn.

AM29
8 januari 1887  Vlas – lint – was er mede in voldoende hoeveelheid; het gewas wordt echter weinig verbouwd, evenals hennep en tabak, welk laatste gewas alleen op Helenaveen wordt aangetroffen.

AP29
14 mei 1890  Door de hovenier A. Bakker, te Helenaveen (N. Br.), zijn Zaterdag reeds de eerste erwten van den kouden grond aan Z. M. den Koning aangeboden.  11 augustus 1890�Omtrent het tabaksgewas wordt ons uit Wageningen het volgende gemeld:  In de Betuwe en onder Rhenen, Elst en Amerongen is het grootste gedeelte van het zandgoed geoogst. Het gewas staat flink te veld, doch als het weer nu gunstig blijft, zal de laat gepoote tabak te prefereeren zijn boven de vroegere, die te weinig zon heeft gehad. Op vele plaatsen blijft de tabak van vorige jaren nog onverkocht, o. a. te Valburg, Elst (Betuwe), Kesteren, Nijkerk, Helenaveen, Wageningen enz. Alleen in Rhenen, Elst en Amerongen bleven nog circa 160,000 halve kilo's in handen der planters.  Te Wageningen wordt dit jaar nog niet het 1/10 gedeelte verbouwd van vorige jaren.

AX29
1 jan 1898  Eene halve eeuw, 1848-1898: Nederland onder de regeering van konig Willem Daarentegen vormen de vele woeste heidevelden en de buiten het Helenaveen niet in het groot, noch volgens een vast plan ontgonnen venen den schaduwkant van deze landschappen…  Bij Nijkerk, in de Betuwe, bij Rhenen en Wageningen, in de Peel bij Helenaveen bestaat eene niet onvoordeelige tabakscultuur. 

J31
18 januari 1858  Gedaan en verleden te s Hertogenbosch in het oud stads koffyhuis bewoond bij Henricus Hohmann, den achttienden January achttien honderd acht en vijftig, in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Gerardus Losgert, kandidaat Notaris en Johannes van der Heyden, Schoenmaker, beide wonende te ‘s Hertogenbosch, aan den Notaris bekend, als getuigen.

K32
31 december 1859  de eerste onderwijzer van Helenaveen werd Clemens d’Haene. 

S32
�

T32
16 februari 1868  Op 14 Jan. jl., is door C. D'haene, te Helenaveen, gemeente Deurne, aan het adres van den heer C. A. Knulle Pz., R.-K. pastoor te Obdam (Noordholland), verzonden een ongefrankeerde brief, inhoudende een bankbiljet, groot f25, n°. 6534, Litt. G. G., welke brief niet aan zijn adres is bezorgd. De officier van justitie te Eindhoven verzoekt opsporing, aanhouding en berigt. 

U32
1 jan 1869�  De werken van Vondel door mr J. van Lennep  Haene, (C. D.) Hoofdonderwijzer, te Helenaveen 

Y32
1 april 1873  Extract uit de Notulen van de Algemeene Vergadering van Heeren Aandeelhouders in de Maatschappij [to]t ontginning en verveening der Peel genaamd “Helenaveen”  gevestigd te ’s Hertogenbosch dingsdag den 1 April 1873  Wordt voorgesteld het Bestuur de magtigen zoo noodig over te dragen aan de gemeente Deurne circa ½ hectare grond waarop School en onderwijzerswoning gebouwd zijn en een stukje grond voor Algemeene begraafplaats ter grootte als ?dig zijn zal.  bij stemming wordt met 29 tegen 6 stemmen het Bestuur hiertoe gemagtigd. 

AF32
�

AG32
31 december 1881  ontslag van onderwijzer Clemens d’Haene, zonder pensioen, naar verdienste  31 december 1881  als onderwijzer benoemd J. van de Kerkhoff 

AH32
�

AP32
6 mei 1890  NEDERWEERT. Tot onderwijzer aan de openbare school te Ospel is met 1 October benoemd de heer A. Smeets, thans als dusdanig te Helenaveen.    21 jun 1890�NEDERWEERT. Tot onderwijzers te Ospel en Leveroy zijn benoemd de heeren A. Smeets en J. Lenaerts, respectievelijk te Helenaveen en te Stramproy. Vroeger werd hunne benoeming gemeld, ofschoon ze eerst Dinsdag door den gemeenteraad zijn aangesteld.   11 september 1890  HELENAVEEN. Met primo October komt hier de betrekking van onderwijzer aan de openbare school open door ‘t aanstaand vertrek van den tegenwoordigen titularis, die benoemd is aan de school te Ospel. Vóór 20 Sept. moeten de stukken ingezonden worden aan den Burgemeester van Deurne en Liessel. Helenaveen, voor negentienden uit Katholieken bestaande, bezit eene zusterschool, welke even als de openbare school gemeenschappelijks met de gemeente Helden.  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.

AR32
24 februari 1892  Benoemd: [...] tot onderwijzer te Liesel (N.-B.) De Pony, te Venraai; - tot id. te Helenaveen (N.-B.) Verlaak, te Weert; [...] 

AS32
25 maart 1893�- Met ingang van 1 April zal de heer R?, vroeger onderwijzer aan de stadschool, thans te  Helenaveen, wederom aan de school te Hushoven alhier, zijne taak aanvaarden. 

AT32
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.    1 december 1894  Voordrachten voor onderwijzers te Helenaveen: H. W. A. Suring, te Uden; [...]  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.  1 december 1894  — id. voor onderwijzer te Deurne: H. A. W. Suring, te Uden; P. J. Lichtenvelde, te Mook; W. H. Nouwen, te Weert; P. J. H. Römkens, te Vaals; P. H. Wuts, te Herkenbosch; P. A. Andriessen, te Tegelen; M. Hendrikx, te Venray ; — id. te Helenaveen: H. W. A. Suring, te Uden; P. H. J. Römkens, te Vaals; P. H. Wuts, te Herkenbosch; M. Hendrikx, te Venray. 

AX32
22 maart 1898  Sparen op school. Helenaveen. Het hoofd der school alhier, de heer J. P. v. d. Kerkhoff, heeft sedert een tiental jaren aan zijne school een spaarbank verbonden. Het doel, dat hij zich met de oprichting voor oogen stelde, was voornamelijk de snoepzucht der kinderen tegen te gaan, de spaarzaamheid te bevorderen en door dit voorbeeld ook de ouderen aan te moedigen te sparen. Immers de verdiensten der plattelands bevolking alhier, zijn, dank der Maatschappij “Helenaveen” daar ter plaatse, niet gering te noemen. En in zijn streven om het sparen aan te kweeken, vindt het hoofd der school sedert een drietal jaren de krachtige medewerking van [den Heer J. C. v. d. Blocquery] den directeur der [//] maatschappij “Helenaveen”. Deze schenkt namelijk aan iederen leerling der school, die gedurende ten minste 3 maanden geen enkele maal de school verzuimt, een bedrga van 50 cent, met bepaling, dat dit op de Rijks-Postspaarbank moet worden belegd. Dank zij dezen vrijgevigen maatregel, is het schoolverzuim in den laatsten tijd aanmerkelijk verminderd.  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 jonen 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.

AY32
19 januari 1899  Deurne, 20 Jan. Met genoegen lazen we in Helmondsch Weekblad eene oproeping voor een tweeden onderwijzer aan de openbare lagere school te Helenaveen. Ofschoon we volstrekt niets willen afdingen op de goede bedoelingen van het Gemeentebestuur, hadden we toch liever gezien, dat aan die oproeping meer publiciteit ware gegeven, door ze te plaatsen in eene schoolcourant, die in handen komt van alle onderwijzers. Desniettemin hopen we, dat er zich voor het aanvangssalaris van f500, met vooruitzicht dus op verhooging, één of meer sollicitanten zullen laten vinden. Iedereen, die bekend is met den gunstigen financieelen toestand der gemeente Deurne, zal moeten toegeven, dat deze gemeente een eldorado kan zijn voor de onderwijzers, hetgeen ze, voor zoover ons bekend, ook werkelijk is.

AE33
28 juni 1879  - Te Helenaveen sloeg Zaturdag de bliksem in een huis, terwijl de bewoner zich op den zolder bevond. De man werd doodelijk getroffen. Zijne dochter, die zich in den benedenwoning bevond, werd bewusteloos ter aarde geworpen.

AM33
15 oktober 1887  - Verleden week is een kind van den arbeider L. Kievers te Helenaveen nabij de turfstrooiselfabriek van de heeren Steegh en Esser bij het aanhaken tusschen de buffers van de spoorwegwaggons zoodanig met het hoofdje beklemd geraakt dat het eenige minuten daarna overleed. Op het geschreeuw van het kind toegeschoten vond de vader het in dien toestand. 

AN33
12 januari 1888�- Op den provincialen weg tusschen Helmond en Deurne werd Vrijdag jl. eene vrouw door een haar onbekend manspersoon onverhoeds aangevallen. Hij dreigde haar met een mes te zullen dooden, indien ze niet op het oogenblik, wat zij aan waarde bij zich had, afgaf. Zij stelde hem een som van ongeveer f8 ter hand, die zij bij zich had. Onder de worsteling echter had zij bemerkt, dat de kerel de helft van een zijner vingers miste. Op deze aanwijzing mocht het den brigadier der rijksveldwacht te Deurne gelukken, den onverlaat, zekeren J. v. O., in Helenaveen te arresteeren.   17 november 1888�HEITHUIZEN. In den nacht van Woensdag op Donderdag, circa 1 uur, ontstond er alhier brand in een huis, behoorende aan Fr. Cillekens, machinist te Helenaveen, bewoond door P. J. Houben, leidekker. Het huis met stalling en een gedeelte van den inboedel, kleeren, akkergerei en leidekkersgereedschap zijn verbrand. Twee geiten en een varken zijn in de vlammen omgekomen.  De schade aan het huis bedraagt f300, en wordt gedekt door verzekering bij de Maatschappij “Agences Générales” te Brussel voor frs. 1200.  De schade van P. J. Houben beloopt f250; deze was verzekerd bij de Maatschappij “La Belgique” te Brussel, voor frs. 1400. 

AO33
13 juni 1889  Bij een hevig onweder, dat over Helmond en Helenaveen woedde, is een turfwerker, tijdens hij werkzaam was, door den bliksem getroffen en gedood. Hij laat een vrouw met zes kinderen achter.

AP33
30 augustus 1890  Deze week brandde te Helenaveen een bakkerij tot den grond toe af, daar zij in de nabijheid lag der turfstrooiselfabrieken had de brand grooter gevolgen kunnen hebben.

AS33
22 juli 1893 - Boven Helenaveen ontlastte zich een hevige donderbui, vergezeld van hagelslag, waardoor de te veld staande gewassen voor een groot deel vernield zijn.

AT33
15 november 1894  HELENAVEEN. Dinsdag-morgen toen de spoorwachter J. Villings, aan wachthuisje No 19 A onder dit gehucht nog in diepen slaap as, werd hij daarin gestoord, doordien hem opmerkzaam werd gemaakt, dat een gebouw hem toebehoorende in brand stond, met moeite werd het vee nog gered, doch het gebouw dienstig voor schuur en stal werd met het daarin aanwezige veevoeder enz. totaal door het vuur vernield, daar het van hout en stroo vervaardigd was, en het bijgevolg niet mogelijk was het vuur meester te worden, de schade hierdoor teweeggebracht, wordt geraamd op 70 gulden niet door assurantie gedekt. Oorzaak onbekend.

AU33
10 augustus 1895  HORST. Woensdag-avond had aan de Halte Helenaveen een droevig ongeluk plaats. Terwijl de 23-jarige V. Mullecom, werkzaam bij de Griendtsveen Moos Litter Co. bezig was wagens te laden, had hij het ongeluk met zijne linkerhand zoodanig beklemd te raken, dat hem het geheel hand-voorarmgewricht verbrijzeld werd. Laat in den avond is hem door de doctoren Bozon en Dubois in ‘t ziekenhuis te Venlo de hand moeten geamputeerd worden. Alle werklieden van genoemde Maatschappij zijn tegen invaliditeit verzekerd. Moge dit laatste iederen werkgever tot navolging strekken.

AV33
11 januari 1896  Helenaveen. In de turfstrooiselfabriek van de Heeren Arets-Terwint alhier, is jl. Dinsdag de arbeider J. van Mullebom, oud 27 jaren, wonende te Helden, belast met het aanbrengen van latten op de te maken pakken turf tusschen de pers met zijn rechterhand beklemd geraakt, waardoor de vingers dier hand werden plat gedrukt en in de handpalm eene groote scheurwonde is ontstaan. De leider is onmiddellijk onder behandeling van doctor Crobach te Deurne gesteld.  31 maart 1896  Helenaveen, 30 Maart. In den afgeloopen nacht is de fabrieksarbeider J. D., wonende alhier, werkzaam op de fabriek van turfstrooisel van de heeren Arnts en Terwint op de rechter wang verwond geraakt welke verwonding doordrong tot op de tanden. De oorzaak hiervan was, dat D. struikelde en met het hoofd tegen een riemschijf van eene in gang zijnde machine terecht kwam. Hij heeft zich onmiddellijk onder behandeling van doctor Crobach te Deurne gesteld.

AX33
6 mei 1898  Te Helenaveen (N.-Br.) zijn Dinsdag drie woningen - in eene waarvan het kantoor der Maatschappij Griendtsveen was gevestigd - geheel afgebrand. Van den inboedel werd weinig gered.  [op 2 juli 1898 heet hij de landbouwer Gietten]  3 juli 1898  HELENAVEEN, 28 Jun. Het onweder, dat gisternamiddag omstreeks vijf uur boven ons woedde had een treurig verloop. De landbouwer Giessen uit het naburige Sevenum die met paard en kar in de Peel was om turf te laden werd door den bliksem getroffen en gedood. Ongeveer elf uur in den avond vond men zijn lijk dat behalve een zwarte vlek aan het voorhoofd geen bijzonderheden vertoonde, 's mans stroohoed was bodemloos en een zijner klompen aan splinters geslagen. Het paard, blijkbaar aan den kop geraakt, gaf hedenmorgen den geest. Voorts sloeg de bliksem op de telephoonlijnen en vond zijn weg naar de toestellen van de Maatschappij „Helenaveen", waarvan een vrij ernstig beschadigd is. De aanwezige heeren kwamen gelukkig met den schrik vrij. [elders wordt het slachtoffer Gietten genoemd]

AY33
6 maart 1899  Te Helenaveen (N.-Br.) is Vrijdag de strooiselfabrïek geheel afgebrand. Twee wagens van de Staatsspoorwegen, welke bij de fabriek stonden, zijn mede verbrand.  1 april 1899  - Te Helenaveen is eene houten woning, bewoond door drie huisgezinnen, geheel afgebrand. Van de inboedels kon nagenoeg niets gered worden, terwijl zelfs een hond in de vlammen omkwam. Van een der bewoners was niets verzekerd.  12 december 1899  HELDEN. Onder deze gemeente, nabij Helenaveen, is Zaterdag afgebrand de huizing van de wed. Heerings. Eene koe en een weinig huismeubelen heeft men nog kunnen redden, terwijl al het overige door het vuur werd vernield. De schade, bedragende p. m. f1200, is door assurantie gedekt.

T34
5 maart 1868  Te Huur met 15 April aanstaande in het Helenaveen:  EEN HUIS, met 5½ Bunders goed Bouwland, waarin eene Broodbakkerij wordt uitgeoefend en tevens geschikt is voor andere Bedrijven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van J. VAN DE GRIENDT te 's Bosch. 

J35
1 januari 1858   Peereboom, Jan Martens Lanschot, Franciscus Augustinus Josephus Ambrosius, Willem Steen, Adrianus Benedictus van der  Lanschot, Augustinus Cornelis van Fijnje, Henri Francois Carp, George Jan Willem Rijckevorsel, Cornelis Richardus Edmundus Elst, Ego van der Roijaards, Willem Jan

K35
9 juni 1859  De ondergeteekende geeft bij deze te kennen, dat er in zijn pakhuis te Helena-Veen steeds voorradig is en verkrijgbaar, BESTE HOLLANDSCHE ASCH à 40 centen per mud Helena-Veen den 9 Junij 1859 J. DECKERS.

M35
10 augustus 1861  IN DEN PEEL TE HORST, worden gevraagd: BEKWAME Boekweitmaaijers, tegen een loon van f1,10 tot f1,50 daags.

O35
19 maart 1863  Het Werkvolk wordt kennis gegeven dat de WERKZAAMHEDEN in het Helenaveen voor dit saison zijn aangevangen. ‘s Bosch, 19 Maart 1863. J. VAN DE GRIENDT.  20 augustus 1863  Kennisgeving aan den ARBEIDENDEN STAND, dat met den Oogst der boekweit in het Helena-Veen begin is gemaakt en daartoe nog al personeel benoodigd is. J. VAN DE GRIENDT. ‘s Bosch  20 Augustus 1863.

P35
6 april 1864  WERKLIEDEN. De werkzaamheden in het Helena-Veen aangevangen zijnde, kunnen Werklieden aldaar werk bekomen. ‘s Bosch  5 April. J. VAN DE GRIENDT

S35
7 mei 1867�  In het HELENAVEEN bestaat voor EEN BEKWAAM SMID, gelegenheid zich aldaar te vestigen. Inelinerende vervoege zich ten kantore van J. VAN DE GRIENDT. ‘s Bosch, Mei 1867.

T35
4 april 1868  De werkzaamheden in het HELENAVEEN aangevangen zijnde is aldaar wederom werk te bekomen. J. VAN DE GRIENDT.

V35
9 april 1870  HELENAVEEN!  WERKLIEDEN gevraagd voor de werkzaamheden der Turfgraverij, Boekweitteelt, enz.  Verkrijgbaar bij den ondergeteekende: Een groote partij groote en kleine AARDAPPELEN; 40000 kilogr. Rogge- en Haverstroo. J. DECKERS. 

W35
28 augustus 1871  HELENAVEEN.  De boekweitoogst aangevangen zijnde, worden hiervoor MAAIERS gevraagd bij den ondergeteekende.  J. DECKERS. 

X35
22 oktober 1872  overleden: Deckers, Joannes Matthias   26 oktober 1872  Heden behaagde het der Goddelijke Voorzienigheid tot zich te roepen, onzen dierbaren Echtgenoot en Vader, den Heer  Joannes Matthias Deckers,  na eene kortstondige ongesteldheid, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden, in den leeftijd van ruim 51 jaren.  Wat wij hierdoor verliezen zullen diegenen beseffen, die den overledene van nabij gekend hebben.  A. M. J. Deckers-Bussing.  Mar. Deckers.  Jacques Deckers.  Elisab. Deckers.  HELENAVEEN, 22 October 1872. 

AM35
1 februari 1887  Wordt gevraagd, tegen goed Loon en aandeel in den Verkoop, een Tuinman, bekend met Teelt en Verkoop van Vruchten. Zich met inzending van Getuigschriften en ter bekoming van inlichtingen te richten aan de Maatschappij Helenaveen (312)  13 augustus 1887  Tegen toezending van een Postwissel f1.40 verzend ik fr°. per post een Mandje, inhoudende 4 Kilo groote, mooie Morellen. D. BOELHOUWERS, Tuinbaas Maatschappij Helenaveen   (7555)  26 augustus 1887  Helenaveen. Zooals per advertentie bekend gemaakt werd, overtrof de aanvraag naar Morellen ver den voorraad. De te veel ingezonden Postwissels werden teruggezonden. Bij niet-ontvangst wordt vriendelijk navraag verzocht door D. BOELHOUWERS,  tuinbaas.  1 oktober 1887  Tegen toezending van een postwissel f2.40, verzend ik franco per post een mandje, inhoudende 2 Kilo groote mooie Blauwe Druiven. D. BOELHOUWERS, Tuinbaas, Maatschappij Helenaveen N.B.  10 november 1887  Tegen toezending van een postwissel f1.50, verzend ik franco per post een Mandje, inhoudende 2 kilo groote, mooie blauwe Druiven.        (746) D. BOELHOUWERS Tuinbaas Maatschappij Helenaveen

AO35
16 juni 1889�Aan de Redactie van de Nieuwe Koerier, Provinciale en Roermondsche Courant te Roermond.  Mijne Heeren!  In uw nummer van zaterdag 8 Juni ll. komt een ingezonden stuk voor, “Helenaveen.” Onder het opschrift van “Geen personen maar zaken,” behandelt dit stuk, geteekend J. uit D., weinig anders dan personen, en dat wel, naar onze bescheiden meening, in weinig passenden vorm.  Niet aan den eersten den besten, maar wel degelijk aan de Maatschappij Helenaveen, die ons aanstelde, achten wij verantwoording schuldig te zijn van onze daden. Desniettemin zijn wij bereid, het geschrevene te beantwoorden, en de zaken nader toe te lichten. Wij verklaren bij voorbaat dit te zullen doen, zonder den schrijver(?) J. te behandelen, zooals hij het ons deed. Wij zullen geene zijdelingsche beschuldigingen uitbrengewij willen len niemand verdacht maken bij zijn patroons; wij zullen ons alleen tot zaken bepalen. Maar alvorens dit te doen, verzoeken wij den heer J. uit D. zijn naam te noemen en zijne beweringente staven  Nu de heer J. uit dezen verneemt, dat wij de “zaken” willen behandelen, zal hij daartoe gaarne bereid zijn. Hij zal toch niet willen, dat al uwe lezers en wij, hem in plaats van ter goeder trouw en rond te noemen, moeten aanzien voor iemand, die lichtvaardig met den goeden naam van anderen omspringt, en achter het scherm der naamloosheid lastert.  HELENAVEEN, 17 Juni 1889  L. J. VERHOEVEN, Hoofdop. der Maatschappij Helenaveen.  W. VAN SPLUNDER, Opzichter.   25 juni 1889�HELENAVEEN.  Mijnheer de Redacteur,  Eenige dagen geleden werd mij een exemplaar uwer courant van 8 Junij jl. no. 64, ter hand gesteld en mijne aandacht gevestigd op het daarin voorkomende ingezonden stuk over Helenaveen.  Thans wordt me van bevriende zijde medegedeeld dat men, in sommige kringen, mij noemt als de inzender van dat stuk te zijn. Waarschijnlijk tengevolge van de daaronder geplaatste initialen D.  J. (de voorste letters mijner woonplaats en naam).  Ik acht mij niet geroepen de beweringen van den inzender in het openbaar te beoordeelen of de Maatschappij Helenaveen te verdedigen.  Evenwel heb ik er behoefte aan bij deze openlijk, op mijn woord van eer, te verklaren dat ik van dat stuk noch rechtstreeks noch zijdelings kennis heb gedragen alvorens ik dit in uw geacht blad las, terwijl ik U mijnheer de Redacteur voor zooveel mij betreft, gaarne machtig de inzender van meer gezegd stuk, te noemen.  Hoogachend  Uw Ed. Dw. Dienaar,  De Secr. der Gem. Deurne & Liessel,  J. L. Janssens.  Deurne, 22 Juni 1889. 

AQ35
�

AS35
12 maart 1893  Daar tal van arbeiders in de gemeente Schoterland geen werk kunnen vinden in de veenderijen, is tot den Burgemeester het verzoek gericht, hun uit de gemeentekas het reisgeld te verschaffen naar Helenaveen (Noord-Brabant), waar zij werk kunnen vinden.

AW35
9 april 1897  Te Helenaveen (N.-B.) heerscht in de veenderijen tegenwoordig een buitengewone drukte. Dagelijks zijn er ruim 5000 personen werkzaam; toch komt men nog handen te kort en ziet men naar meer hulp uit; 2000 turf gravers zouden er nog werk kunnen vinden. Voor zulk een groot getal personen is heel wat noodig. De winkeliers doen dan ook uitstekende zaken. De dagelijksche aanvoer van levensmiddelen is grooter dan in menige stad.

AX35
23 juli 1898  Hoofdopzichter De opbouw van de nieuwe woning van de Hoofdopzichter is tot de halflaag gevorderd.  21 november 1898  Liessel  huis Verhoeven De directeur deelt mede dat de verkocht wordende perceelen onder Liessel thans op f694 staan - en dat het huis van Verhoeven nagenoeg klaar is en de inrichting voldoet, terwijl de bouwkosten onder de begrooting zijn gebleven.  7 augustus 1899  Opzichter De directeur deelt tenslotte nog mede dat de verhouding met Verhoeven niet zoo goed meer is als vroeger. De verschillende vrijdommen geven weer aanleiding tot misbruik en het zoude nog te prefereeren zijn als al die vrijdommen werden opgeheven. Een van de redenen van de ontstemming van den directeur is, dat Verhoeven meer namen op de lijsten weet te plaatsen, die de directeur ervan verwijderd wil houden, en op deze wijze de opdracht van den directeur niet nakomt. De directeur wordt gemachtigd den opzichter hierover ernstig te onderhouden.  5 juni 1901  Te He? ont? de Dir. dat zijn ge?legger de Hoofdopzichter thans van dien aard zijn, dat hij voorstelt hem ontslag te geven, onder toestemming der financien van bijv. f1000; ? Hoofdopzichter m? voor te stellen onder de regeling aan de ?ng op te dragen aan de Homberg de Groot en de overige ?ge?den aan ? ?aat Gel?k, deze tegen een beloning van f1000 ?. ... De aanvrage aan de Hoofdopzichter voor veevoeder langer te hoog: orders van Dir. wordt ten deele niet ten deele verkeerd uitgevoerd. Feitelijk doet de Hoofdopz. niets en wordt hij betaald met ruim f3000-  dit acht de Dir. niet in het belang der Maatsh. Meerdermale heeft de Dir. daarover geklaagd, maar moest hij geene ondersteuning van commissarissen erlange van deze onhoudbare toestand te verbeteren. Hij is vastbesloten de Hoofdopz. te ontslaan. De voorzitter stelt voor enige commissarissen uit te  ? bij de Heer Peereboom en de voorzitter van deze kwestie weder te onderzoeken. De Dir. zegt dat onderzoek niet noodig is, hetgeen hij mededeelt is waar; de Stem van Commissarissen heeft den stand in deze kwestie ontbroken en als de Hoofdopz. niet heengaat, neemt hij zijn ontslag. De commissarissen meenen dat het niet aangaat den Hoofdopz. in eens te ontslaan en brengen zijne vroegere goede diensten in herinnering. Niemand der aanwezige commissarissen geneigd zijnde net als Voorzitter de aangestelde commissie uit te maken, eervol De voorzitter op zich ter zake naar Helenaveen, de kwestie nader met de betrokken personen te over?gen en te zijner tijd daaromtrent aan commissarissen te berichten. Hij be?nk zich echter eenige tijdrovende voor, hetgeen te minder ?ij?aar heeft, daar de Dir. het ontslag met het einde van het jaar wenscht te doen ingaan.  21 juni 1901  ontslag hoofdopzicher De voorz. deelt mede dat de directeur zelf den hoofdopzichter tegen 1 Juni ontslagen heeft. hij is van oordeel dat de directeur volgens de statuten had zulks te doen. Art. 11 toch geeft aan deze de geheele leiding den zaak voor zooveel daartoe niet de medewerking van commissarissen vereischt wordt. Art 12 geeft die gevallen aan doch het ontslaan van beambten wordt daar niet genoemd. De directeur is dus ?oo bevoegd geweest en er blijft thans alleen over te bepalen of Verhoeven een pensioen zal worden toegekend van f1000 t jaar zooals de directeur voorstelt. De Heren Peereboom en Lutkie komen er tegen op dat Verhoeven ontslagen is zonder dat er een onderzoek is ingesteld, over het algemeen toch heeft hij de Mij goed gediend, zelfs in lastige omstandigheden en het gaat niet aan hem thans op eens te ontslaan. De voorzitter erkent de verdienste van de hoofdopzichter. Voortdurend was er echter een min of meer gespannen verhouding tusschen dezen en den directeur, daarbij werd er met de vrijdommen veel te royaal omgesprongen. De voorz. voegt hieraan toe dat hij het in het belang de Mij acht dat de betrekking van hoofdopzichter niet meer wordt aangevuld. Daar echter Verhoeven 16 jaar in dienst der Mij is geweest stelt hij voor hem een jaarlijksch pensioen van f1000 te geven. Tengevolge van de mindere bezoldiging van den persoon die hem gedeeltelijk zal vervangen, komt dat bedrag vanzelf vrij. De Heer Peereboom zou er de voorkeur aan geven aan Verhoeven een som in eens uit te keeren. Op deze wijze is hij dan minder afhankelijk van de Mij. De voorz. is van meening dat commissarissen de macht niet hebben eene som in eens toe te kennen, die dan uit der aard der zaak vrij belangrijk moest zijn. van den anderen kant blijft Verhoeven toch volkomen onafhankelijk als hij een pensioen geniet. Hij stelt mitsdien voor:  “aan den door den directeur ontslagen hoofdopzichter Verhoeven een jaarlijksch “pensioen toe te kennen van f1000. ingaande op den dag van dat hij Helenaveen “verlaat, en te betalen in 4 driemaandelijksche termijnen”.  1 juli 1901  De voorz. zegt van den directeur bij schrijven van 26 Juli [juni?] de mededeeling te hebben ontvangen dat hij den hoofdopzichter heeft ontslagen en in zijne plaats heeft benoemd, met opheffing van den titel van hoofdopzichter, voorloopig en onder nadere goedkeuring van commissarissen den timmermansbaas Gielissen op een tractement van 1000 gld ‘s jaars, welke persoon deze benoeming wenscht aan te nemen.

AY35
�

P36
26 november 1864�Uit Nederweert meldt men ons het volgende:  […] “Op denzelfden dag was bij den beenhouwer C. van Stippen alhier een vet varken te bezigtigen, hetwelk niet minder dan 568 halve Ned. ponden levend woog en slechts 15 maanden en 13 dagen oud was. Dit beest was gemest bij den opzigter Deckers van het Helenaveen (gemeente Deurne).

S36
13 augustus 1867� Wordt gevraagd: TWEE ZEILSCHIPPERS, voor het bevaren van bovenlandsche schepen. Brieven franco. J. VAN DE GRIENDT.

X36
�

AT36
9 maart 1894�  Met 't oog op de weinige werkzaamheden, die in 't a.s. voorjaar in de veenderijen van 't noorden zullen worden verricht (een gevolg van de malaise in den turfhandel) vertrekken vele Friesche arbeiders naar Helenaveen. Uit Frederiksoord's omstreken zijn reeds 50 arbeiders derwaarts vertrokken.   10 maart 1894  Door H. Bakema te Frederiksoord zijn een vijfigtal arbeiders bijeengebracht uit den omtrek van Frederiksoord en enkele uit die kolonie zelve, die nu gaan werken in het Helenaveen op de Peel in Limburg. Zij zijn dezer dagen daarheen vertrokken.   10 maart 1894  HELENAVEEN. Uit de gemeente Vledder (Drente) zijn meer dan 50 arbeiders hier gekomen om turf te graven, die allen hier werk gevonden hebben.   14 maart 1894  Te Helenaveen (N.-Br.) zijn vijftig arbeiders uit Vledder (Dr.) aangekomen om turf te graven. 

AY36
7 augustus 1899  Pensioneering De directeur stelt voor om een oudgediende der Mij Peer?op te pensioneeren met f150 en hem in het Liefdegesticht te Deurne te doen opnemen voor f11, zoodat hij dan nog wat zakgeld overheeft. Dit wordt aangenomen.

S37
26 maart 1867  VEENDERIJ “HELENAVEEN“ De Werkzaamheden in het HELENA VEEN aangevangen zijnde, is er aldaar wederom werk te bekomen. J. VAN DE GRIENDT.

X37
6 januari 1872  Houtteelt en Tuinbouw.  Voor VAST WERK, wordt gevraagd, een geschikt PERSOON, bekend met het vak van houtteelt en tuinbouw. Adres in persoon bij J. Deckers, te Helenaveen gemeente Deurne, Noord-Brabant.   16 maart 1872  AARDAPPELEN verkrijgbaar bij J. Deckers, te Helenaveen.  Eene groote partij uitmuntende Aardappelen en Pootaardappelen. – Gelegenheid tot verzending per Spoor en Kanaal. 

AM38
3 maart 1887  De groote turfstrooiselfabriek te Helenaveen is onlangs afgebrand. Thans is de eigenaar dier fabriek, S. van E. te Roermond, gevangen genomen, onder verdenking van brandstichting.

AN38
1 december 1888  - Door den rijksveldwachter Huizing te Helenaveen is jl. Maandag aldaar aangehouden de lijndrijver P. B., vroeger wonende te Deurne, wiens aanhouding door de politie te Roermond werd verzocht.

AO38
8 januari 1889  Door de Marechaussée uit Heijthuizen werd gister-avond alhier in de gevangenis gebracht Jacobus Verhaege, oud 21 jaren, dienstknecht, laatst wonende te Helmond, door de Marechaussée der brigade Asten in de peel onder Helenaveen Deurne gearresteerd, verdacht van de diefstallen gepleegd te hebben in den nacht van 25 op 26 Dec. ll. te Leveroij en Maxelt-Heijthuizen bij P. Gubbels en anderen, […] 

AQ38
9 april 1891  HELENAVEEN. De baldadigheden, voor eenigen tijd gepleegd aan de directeurswoning alhier, hebben zich wederom herhaald. Door een toeval werd slechts één ruit verbrijzeld, hoewel het huis herhaalde malen met een hagelbui van steenen begroet werd.  De aanslag geschiedde tusschen half elf en elf uur, toen nog niet alle bewoners naar bed waren. Een in de lucht gelost schot bracht de woestelingen niet tot staan, die onder het uiten van wilde verwenschingen hun baldadigheden voortzetten.  Het luiden der alarmklok dreef hen uiteen.  Eenige minuten later doorstond de woning van den boekhouder een gelijksoortig, hoewel minder hevig, bombardement.  De maréchaussée is ter plaatse, en het onderzoek is aangevangen.   9 april 1891  § HELENAVEEN-DEURNE. Tengevolge van het plegen van ongeregeldheden, in de veenderij alhier, is het politiepersoneel versterkt, 1 brigadier der marechaussées en 2 onderhebbende marechaussées zijn ter handhaving der orde tijdelijk alhier gedetacheerd.   23 mei 1891  § HELENAVEEN-DEURNE, 20 Mei. Het detachement koninklijke Maréchaussée hetwelk wegens gepleegde ongeregeldheden door eenige ontevredene arbeiders der veenderij alhier was geplaatst, is, daar de rust is hersteld, ingerukt. De Rijksveldwachter Huizing geplaatst aan de Halte-Helenaveen, is tot nader orde verplaatst naar Helenaveen-dorp.  23 mei 1891�§ HELENAVEEN-DEURNE, 20 Mei. Het detachement koninklijke Maréchaussée hetwelk wegens gepleegde ongeregeldheden door eenige ontevredene arbeiders der veenderij alhier was geplaatst, is, daar de rust is hersteld, ingerukt. De Rijksveldwachter Huizing geplaatst aan de Halte-Helenaveen, is tot nader orde verplaatst naar Helenaveen-dorp.   23 mei 1891  HELENAVEEN. Woensdag jl. is het alhier en te Deurne gestationeerde detachement koninklijke maréchaussée vertrokken; de ongeregeldheden hebben tot dusver opgehouden. De rijksveldwachter Huizing bij het station alhier is, naar aanleiding daarvan, tijdelijk naar het dorp verplaatst.  7 november 1891  HELENAVEEN. In het begin van den zomer werd de rijks-veldwachter Huizing, alhier aan de halte gestationeerd, tot handhaving van orde en rust in de Peel gedetacheerd te Helenaveen-Dorp; thans nu de werkzaamheden voor het grootste gedeelte zijn geeindigd, keert hij weder naar zijne standplaats terug. 

AR38
24 september 1892  - Donderdag werd door den veldwachter van Deurne en den rijks-veldwachter Huizing te Helenaveen in de gevangenis alhier gebracht Ch. V., oud 43 jaren, galanterie-koopman, wonende te Helden, aangehouden als verdacht van te Liessel (Deurne) ten nadeele van het hoofd der school den heer J. van Nunen, in den nacht van Woensdag uit hokken achter diens woning te hebben ontvreemd 12 kippen en een konijn. 

AT38
20 februari 1894�- Door de marechaussée werden heden alhier in de gevangenis gebracht J. v. M., wonende te Helder en A. B., wonende te Helenaveen, die beide nog oude schuld met justitie te vereffenen hadden, waarom hunne aanhouding in het politieblad werd verzocht.   29 mei 1894  - Sedert Zaterdag jl. zijn te Helenaveen gedetacheerd de brigadier Talens der brigade Venlo en twee maréchaussées.   2 juni 1894  HELENAVEEN.  Aan het halte-station alhier is een brigade maréchausseé geplaatst, bestaande uit een onderofficier en twee maréchausseés te voet.  8 oktober 1894  - Wanneer de voorgestelde uitbreiding van het korps marechaussee door de Staten-Generaal wordt goedgekeurd, zullen in 1895 brigades gevestigd worden te Philippine, Helenaveen, Zwartsluis, Wijhe, Wageningen, Sloten, Marum, Appingadam, Groningen, Nieuwe-Pekela, Hijkersmilde. De brigades Moerdijk en Willemstad zullen ieder met één man versterkt worden.    10 oktober 1894  Naar aanleiding van het bericht in het 5e blad van ons nummer van 8 dezer (bladzijde 19), dat bij uitbreiding van het wapen der Kon. maréchaussée o. m. eene brigade gevestigd zal worden te Helenaveen (N.-B.), doet men ons opmerken, dat aldaar reeds sedert geruimen tijd een brigade der maréchaussée geplaatst is.

AU38
9 april 1895  Griendtsveen-Helenaveen. Alhier wordt eene onbereden brigade marechausseé gevestigd, ter sterkte van 5 hoofden. Deze brigade wordt ingedeeld bij het district Roermond.    17 augustus 1895  Helenaveen. Met genoegen werd vernomen, dat te rekenen van af 10 dezer eene vaste brigade marechausseé te voet alhier is gevestigd. Men den bouw eener nieuwe kaserne zal spoedig een aanvang worden gemaakt.

AX38
3 februari 1898  - Bij het wapen der Koninklijke Marechaussee en wel bij de 2de Divisie worden verplaatst op den 3en dezer de marechaussees: Boom van Maastricht naar Venlo; Schuite van Venlo naar Sittard; van Eyk van Kerkrade naar Griendtsveen (Helenaveen-Halte); Tebben van Griendtsveen naar Vlodrop en Brand van Vlodrop naar Maastricht.  12 maart 1898  - Verplaatst: Brigadier Krul van Arcen naar Uden, Brigadier Hagenouw van Vaals naar Arcen, marechaussee van Dommelen van Heijthuizen naar Helenaveen en Maas van Maastricht naar Heijthuizen.

AY38
27 mei 1899  - Aangesteld tot brigadier titulair der marechaussee Ronck der brigade Helenaveen.

AV39
1896: Raad van Commissarissen Vredenrijk Engelenburg, van Lanschot, van Peereboom Lutkie Canters Cremers Leushoek Rijckevorsel, van Royaards van den Ham

AX39
1898: Raad van Commissarissen Vredenrijk Engelenburg, van Lanschot, van Peereboom Lutkie Canters Cremers Leushoek Rijckevorsel, van Royaards van den Ham van der Steen

P40
19 november 1864 De Ondergeteekenden verklaren zich bereid tot de ontvangst van Liefdegiften voor de STICHTING EENER PROTESTANTSCHE KERKGEMEENTE IN HET HELENA-VEEN, in Noord-Brabant, waartoe dezer dagen eenige Circulaires hier ter stede zijn rondgezonden van wege de Commissie voor die Stichting. AMSTERDAM,������E. LAURILLARD. 17 November 1864 (24547) �P. H. TESTAS.  6 december 1864 HELENA-VEEN. Wij berigten met dankzegging de ontvangst der Liefdegiften en Inschrijvingsbilletten, te zamen f1019.02, ten behoeve van de STICHTING EENER PROT. KERK-GEMEENTE IN HET HELENA-VEEN in Noord-Brabant, bedragende met het ingekomene bij de elders wonende Leden der Kommissie voor die Stichting een totaal van ruim f3100. Breeder vermeld in de Kerkelijke Courant. Dringend bevelen wij nogmaals die goede zaak in de liefdadigheid onzer welgezinde geloofsgenooten aan en hopen alzoo nog iets meer te mogen ontvangen, hetzij Giften in Geld, hetzij ingevulde Inschrijvingsbilletten, welke laatste wij bescheidenheidshalve en om kosten te sparen niet aan de Huizen zullen doen terughalen. AMSTERDAM,���� ���R. LAURILLARD. 3 December 1854. [64]  (25733)�P. H. TESTAS.

Q40
5 januari 1865 Voor de STICHTING eener Protestantsche Kerk in het Helena-Veen, nog in dank ontvangen, van: N. N. f5; P. M. f3; Z. f5; M. M. f5; Lr. V. d. R f4; J. C. v. d. M. f5. (140)  T. C. R. HUIJDECOPER.

R40
19 mei 1866  AANBESTEDING. Op Maandag den 4 Junij, zal door daartoe geregtigden, worden aanbesteed het bouwen eener Protestantsche Kerk in het Helenaveen, gemeente Deurne, waarvan bestek en teekening ter inzage liggen, tot den 27 Mei, ten huize van P. van Will te Helmond en van 28 Mei tot 21 Junij, ten huize van Deelen te Helenaveen waar des middags ten 2 uur de aanbesteding zal plaats hebben, terwijl des morgens te 10 uur de aanwijzing zal geschieden. Tot gemak van den Aannemer wordt steen, pannen, plavuizen, kalk en tras, door de aanbesteders geleverd.  Nadere informatiën en inlichtingen te bekomen bij den Heer G. J. HENNINK opzigter aan ’s Rijks burgerschool te Helmond. 

S40
3 november 1867  in gebruikname van de protestante kerk. Dr. A. Rutgers van der Loeff hield een preek over Hebr. 6:7. [Rijksuniversiteitsbibliotheek Leiden] 

T40
7 maart 1868  Door de vrijwillige bijdragen van het christelijk gezind en liefdadig Nederland verrees te Helenaveen - in Noordbrabant - eene Protestante kerk, welke den 3e November van het vorig jaar plegtig werd ingewijd. Op de kerkstichting behoort nu evenwel de vestiging eener zelfstandige kerkgemeente te volgen. De hulpprediker dient door een eigen herder en leeraar te worden vervangen. De Staat zal bereid worden bevonden de helft in het tractement van den leeraar te betalen, doch eerst nadat er een voldoend fonds zal bijeen zijn, waaruit de wederhelft zal kunnen gevonden worden.  De commissie doet tot het mogelijk maken van dit laatste vereischte, een vernieuwd beroep op den christelijken zin van allen, die belang stellen in de godsdienstige belangen onzes volks. Van eene godsdienstige natie, zooals de onze gelukkig nog genoemd mag worden, kan men verwachten, dat deze bede van godsdienstliefde en barmhartigheid zich niet te vergeefs zal hebben doen horen.  Hier ter stede heeft zich de heer mr. M. A. Hartman, in het Noordeinde, met de inzameling der liefdegiften welwillend belast, en wel in plaats van den onvergetelijken Huydecooper, aan wien ook Helenaveen zooveel is verpligt. Daarenboven hebben enige dames - Lange Houtstraat 10, Nieuwen Uitleg 24, Kneuterdijk 14, Buitenhof 7 en Nieuwstraat 27 - zich tot sub-commissie gevormd voor de verloting, welke ten voordeele van het aangeprezen doel te Amsterdam wordt gehouden.  Loten, tegen f1, zijn bij haar verkrijgbaar, terwijl ook prijzen dankbaar zullen worden aanvaard.   26 maart 1868� Helena-veen. Onder hartelijke dankzegging voor de ontvangen Giften en Inschrijvingen voor de stichting eener Protestantsche Gemeente in het Helena-veen, beveelt de ondergeteekende bij voortduring die Kerkgemeente aan de Christelijke liefde aan, en verklaart zich bereid tot verdere ontvangst van giften tot voorschreven einde. Bij het DAMES-COMITÉ voor de tot hetzelfde doel te houden Loterij zijn alsnog Loten te bekomen en wordt de gelegenheid gegeven tot het inzenden van prijzen, Lange Houtstraat, 10; Nieuwen Uitleg, 24; Kneuterdijk, 14; Buitenhof, 7 en Nieuwstraat, 27. M. A. HARTMAN, (2545)��NOORDEINDE, 142.  16 juni 1868�VERLOTING van Voorwerpen van Smaak en Kunst ten voordeele der Stichting van de Protestansche Kerkgemeente te Helenaveen in Noord-Brabant. TENTOONSTELLING op Dingsdag en Woensdag 16 en 17 Junij van 11 tot 5 ure, in het Lokaal Eensgezindheid op het Spui, bij welke gelegenheid nog Loten ad f1 verkrijgbaar zijn. De PRIJZEN moeten Vrijdag en Zaturdag 19 en 20 Junij tusschen 10 en 2 ure aan bovengenoemd Lokaal worden afgehaald. Veler krachtige ondersteuning wordt gewenscht, opdat hetgeen nog voor bovengenoemde Stichting ontbreekt, spoedig moge aangevuld worden. Met dankzegging berigten wij de ontvangst van f100 door de Vrouwen-Gustaaf-Adolf-Vereeniging en van f200 door de Amsterd. Afdeeling der Ned. G. A. Vereeniging, onlangs geschonken. Namens de Stichtingscommissie, ���P. H. TESTAS. (15491)�E. LAURILLARD.  24 juni 1868�LOTERIJ Helena-Veen. Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven, dat de in die Loterij getrokken prijzen, op vertoon van het lot, kunnen afgehaald worden Donderdag en vrijdag, 25 en 26 Junij 1868, van des voormiddags 10 tot 2 uur, Lange Houtstraat No. 10, alhier.   (5175)

U40
2 juni 1869  Stichting eener zelfstandige Kerkgemeente te Helenaveen, provincie Noordbrabant De Protestantsche bevolking van Helenaveen, bestaat bijna geheel uit daglooners, die niet bij machte zijn, in de behoefte hunner eeredienst te voorzien. Daarom vormde zich reeds voor geruimen tijd eene commissie, die zich ten doel heeft gesteld, in den geestelijken nood der Protestantsche bevolking van Helenaveen te helpen voorzien. Met vrucht mocht die commissie werkzaam zijn. Veel is door haar tot stand gebracht. Giften van onderscheidene bijzondere personen en corporatiën stelden haar in staat een kerkgebouw te stichten, waar de gemeente sedert 3 November 1867 te samen komt. Bovendien kon zij eenen grondslag leggen voor het predikantstractement. Doch aan dat fonds ontbreekt nog eene som van 4500 gulden; terwijl voor het bouwen eener pastorie nog volstrekt geene gelden beschikbaar zijn. De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zwolle vestigt uwe aandacht, geloofsgenooten! op deze dringende behoefte. Me vrijmoedigheid vraagt hij uwe milde bijdragen, voor de huisgenooten uws geloofs te Helenaveen. Moge het uit uwe gaven blijken, dat menig uwer, in waarheid heeft leeren bidden: Uw Koninkrijk kome! De hh. Wor, Vroom, van Loon, Poortman, Brouwer en Vermeer zullen gaarne elke gift ontfangen, door u, voor Helenaveen af te zonderen. Zwolle, 22 Mei 1869. Namens den Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Zwolle, G. L. VAN LOON, h. t. Praeses. J. VERMEER Az., h. t. Scriba. Bij ds. Brouwer ontvangen voor Helenaveen: Van eene dankbare moeder f0.50; van d. G. f10.  9 juni 1869  Ontvangen bij ds. Brouwer voor de stichting eener zelfstandige kerkgemeente te Helenaveen, van † † f2, van Mej. F. f5.

V40
29 maart 1870  Helenaveen wordt tot een zelfstandige gemeente (van de Hervormde Kerk) verheven en kerkelijk afgescheiden van Deurne.   31 december 1870  E.B. Swalue als predikant in functie 

Y40
7 april 1874  de Directeur deelt mede dat in het vorige Jaar het Bestuur gemagtigd is aan de Gemeente Deurne een stukje grond overtedragen tot algemeene Begraafplaats. dat de Roomsch Catholyken en Hervormde gemeenten niet in het bezit zijn van een eigen Kerkhof en stelt voor des gevraagd, aan die gemeenten de noodige gronden tot kerkhof overtedragen. Conform besloten en het Bestuur tot die overdracht gemagtigd.

Z40
31 december 1874  inwoneraantal 432 in 79 panden, van wie ongeveer 30 protestanten (20 volwassenen, 10 kinderen) 

AC40
12 mei 1877  Ook de Heer SWALUE, Predikant te Helenaveen, is bereid tot ontvangst van giften.  (515)

AF40
1 januari 1880  VandeMortel Burgemeester  Begraafplaats Roomsch is grond 8 are  72 centiare  algemeen is groot 4 are 23 centiare  en nederduitsch hervormde 2 are 23 centiare  Schellings  872  423  223  1518  1 januari 1880  vandeMortel Burgemeester  Kan u ? voor heden namiddag  grootte van begraafplaats opgeven v?ijf ? nog een stukje grons bijgekomen is doch ? ? ? gemeten worden 

AI40
5 juni 1883  overleden: E.B. [=Edelhardus Bernardus] Swalue, dominee.  [Het grafteken is een eenvoudige, ovale steen met de woorden: E.B. Swalue, geboren 11 februari 1839, gest. 5 juni 1883. Rom, 1:16]  Weduwe is Elisabeth Louise Middendorp.  21 juni 1883  Op den 5n Juni overleed, na een kortstondige maar hevige ziekte, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, E. B. SWALUE, in leven Predikant te Helenaveen, mij nalatende zes Kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Hij bezweek ten huize van zijn vriend, den WelEerw. Zeergel. Heer W. SNELLEN, Predikant te Eindhoven, waar hij met de meest hartelijke zorg en liefde werd verpleegd. (2398)  E. L. MIDDELDORP. Wed. E. B. SWALUE. Helenaveen, 19 Juni 1883. Eenige kennisgeving. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

AK40
12 november 1885  dominee A. Lagerwij in functie 

AM40
1 april 1887  vertrek van dominee A. Lagerwij 

AN40
9 december 1888  J. den Burger uit Harderwijk begint als godsdienstonderwijzer 

AO40
23 juli 1889  [...] Vervolgens werd beraadslaagd over de aan de hulpvragende gemeenten uit dit fonds te verleenen toelagen. Omtrent alle werd overeenkomstig de voordracht der synodale commissie besloten. Daar echter ?ichte van de subsidie, aan Dalfsen en Helenaveen toe te kennen, nog geene definitieve beslissing kan worden genomen, worden alle toelagen slechts voorloopig toegekend. [...] 

AQ40
28 maart 1891  HELENAVEEN. In den nacht van 22 op 23 dezer hebben onbekenden, ten aandeele van den predikant J. den Burger alhier, op diens achterplaats uit een gesloten kippenhok met braak ontvreemd 4 kippen en circa een dozijn eieren. De politie zoekt den dader.

AR40
14 september 1892  aanstelling van J.A. Schalekamp uit Charlois als godsdienstonderwijzer/pastor van de Hervormde kerk   31 december 1892  vier gezinnen en enkele personen maken zich los van de Hervormde Gemeente en met steun van de gereformeerde classis stichten zij de gereformeerde kerk te Helenaveen. 

AT40
16 juni 1894  Te Griendtsveen-Helenaveen zal eene protestantsche kerk gebouwd worden.  19 juni 1894  Niet een “Protestantsche kerk” - zoo als in een vorig nummer werd bericht - zal te Helenaveen gebouwd worden, doch door doleerenden worden pogingen in het werk gesteld een houten gebouw op ½ uur afstand van het station Helenaveen te plaatsen, om daar bijeenkomsten te houden. Te Helenaveen is reeds sedert 1871 eene flinke kerk, der Nederl. Herv. gemeente.

AU40
9 maart 1895  — Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk. Te Middelburg (vac.-Heldring) ds. G. E. Meloen te Kloetinge. — Te Helenaveen ds. P. Van Willemswaard te Krimpen a/d. IJsel. - Te Wapserveen (toez.) de heer - R. Vorenkamp- cand. te Kantens.  21 mei 1895  Bedankt voor het beroep bij de Ned. Herv. Kerk. - Voor Helenaveen door ds. L. A. F. Creutzberg te Pernis.  17 augustus 1895  - Er moet hier een colpoteur-bijbellezer rondwaren, die het plan heeft openbare lezingen te houden. Wij waarschuwen onze katholieke Roermondenaars tegen die onverkwikkelijke Protestantsche propaganda. De man komt uit Helenaveen, in den Peel. Moet vandaar het licht ons dagen?

AV40
4 juni 1896  — Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk. Te Oppenhuizen ds. IJnsonides te Stedum. — Te Midwolde ds. Beukema te Oosterhesselen. — Te Helenaveen ds. D. Van Krevelen te Hoogvliet. — Te St. Filipsland de heer J. J.Homburg, cand. te Utrecht.  30 juni 1896  Bedankt voor het beroep bg de Ned. Herv. Kerk. Voor Helenaveen door ds. D. Van Krevelen te Hoogvliet — Voor Hillegersberg door ds. W. De Groot te Houten. — Voor Oud-Beierland en voor Waarder door ds. E. B. Gunning te Oosthem. — Voor Hoornaar door ds. E. S. Postma te Ameide. — Voor Kapelle a/d IJsel door ds. C. A. De Bruin te Pijnakker. — Voor Ulrum door ds, H. J. André Douwes le 't Zandt.

B41
�

I41
10 september 1857  Rector J.M. [Josephus Martinus] Nuijts in functie. Geboren in Bergeyk.   5 oktober 1857  De bisschop schrijft een brief aan rector J.M. Nuyts met “goede moed in de Americaanse zending”. Op 14 december 1857 spreekt hijzelf van “mijne arme Amerikaansche missie”.   15 november 1857  inzegening van de “kapel”  “Tien uren sloeg de klok van het veen Monseigneur! en alles was herschapen; al de hutten waren opgesierd en uitgedoscht met groen en bloemen even alsof Willem III zijne intrede zou doen. (In de kerk) werden wij verrast, alles was op het schoonste opgetooid, de chraniums versierden alle wanden, en bewondering en verbazing vervulden alle harten, eene diepe stilte doordrong het kerkgebouw op het oogenblik dat voor den eersten keer het onbloedig offer op dit verlaten oord aan God zoude opgedragen worden; onder de Heilige Mis schetste ik hun de dankbaarheid, die zij hiervoor aan God schuldig waren en beval in hunne gebeden alle weldoeners, maar vooral Monseigneur, die hunne smeekingen had toegestaan, het Heilige Misoffer nu volbragt zijnde, heb ik hun gesmeekt mijne woorden altoos te zullen nakomen, eene blinde gehoorzaamheid mij te willen geven in alles wat hunne zielen aanbetreft dat zij dan gelukkig zouden zijn voor tijd en eeuwigheid”.   14 december 1857  brief van Rector Nuijts aan de bisschop Zwijssen: “mijn arme Amerikaansche missie”. “… ik ben den 12 oct. l.l. van dat goede Gestel [St. Michielsgestel] en ten laatsten vol bekommering den 13 des avonds bij den herbergzamen pastoor van Lijssel [C. Bijnen, een oom van de latere pastoor W.C.A. Bijnen] aangeland, die mij … daarenboven op zijne wijze zooveel in zijne magt was, heeft getroost en opgebeurd … dien nacht niets geslapen, aanhoudend zweefde dat HelenaVeen mij voor den geest, alles kwam bij mij op, zoo ver van Geestelijken verwijderd – een verwaarloosd en verwilderd volk en daar moet ik heen om mijne zending te volbrengen … o, die weg van Lijssel naar het Veen op den 14 october zal ik nooit vergeten; al wandelend kreeg ik de hutten in het oog, en het was als of ik door eenen donderslag werd getroffen … de Heer Deckers en zijn ega verwilkomden mij, en na eenige ververschingen genomen te hebben, begaf ik mij reeds vroeg ter ruste, want praten, daartoe had ik dien avond geenen lust … 15 october waarop het eerste misoffer zou plaats hebben … al de hutten waren opgesierd en uitgedoscht met groen en bloemen … De dag van den 15 october aldus geeindigd zijnde … ik moest alleen hier blijven om mijne missie te voltrekken … Zie hier hoe ik met deze arme maar toch goede menschen omga – om hun hart en vertrouwen te winnen; van tijd tot tijd loop ik in de hutten binnen om met de kinderen eens te praten en dan naar het veld om de mannen aan hun werk eens op te zoeken, hen een woord van troost en opbeuring toe te spreken om hun zoo van den vuilen praat af te houden; des Zondags komen zij goed naar de kerk, dan preek in de laatste mis doch doodeenvoudig, omdat zij mij toch maar goed verstaan zouden, want zij zijn toch zo lomp en geen wonder, want de meesten hebben in drie jaren niets meer gehoord of bijgewoond … velen die alle maanden, sommigen in een half jaar slechts eene stille mis zonder onderrichting bijwoonden … een groote anderhalf uur van de kerk en dan nog altijd bekeven en uitgemaakt te worden … Ze zijn thans geheel veranderd, en doen hunne pligten volkomen naar wensch”. 

J41
1 januari 1858  rector Nuijts stelt als kerkmeester voor Joannes Mathias Deckers, Hendrikus Janssen, Antonius Wouters en Godefridus van den Akker; “de twee eersten zijn mijns bedunkens het best daarvoor geschikt, de twee laatsten zijn arbeiders”.   8 maart 1858  Nuyts schrijft dat Deckers en Janssen hun benoeming aangenomen hebben en dat hij van het Rijk zijn aanstelling als pastoor heeft ontvangen. 

K41
7 november 1859  overleden: Nuijts, Josephus Martinus; Rector in Helenaveen, 45 jaar oud. Ziekte: “de zenuwe zinkenkoorts”.   1 november 1859  Rector T.L. [Theodorus] van de Eijnde in functie. Geboren in Gemert.

N41
1 april 1862  Het bestuur stelt voor om aan de Roomsch Catholyke kerk en aan de Hervormde gemeente elk een bunder grond bij schenking in eigendom af te staan, onder [doorgestreept] uitdrukkelijke voorwaarde dat die uitsluitend bestemd mag? worden voor de stichting eener kerk en voor pastoors. [in de marge de verbeterde tekst] bepaling dat men daarop zal mogen bouwen datgene wat tot godsdienstige einden door het kerkbestuur al noodig geoordeeld worden, benevens de ge? of woningen welke ten dienste van predikant, pastoor of kerk worden verlangd onder de uitdrukkelijke bepaling dat op bedoeld terrein of in woningen geen handel trafyk of fabriek mag worden uitgeoefend op straffe van nietigverklaring der schenking zonder eenige schadevergoeding. De vrije toegang en uitgang zoowel te voet als met voertuigen wordt hiermede verleend het gebruik van de kanaaldijk wordt verleend. Mogt de kanaaldijk een openbare weg worden of mogt door verbetering met grind als ander? daarop een tol worden geplaatst zal het gebruik daarvan even als voor een ieder aan betaling van tol onderworpen zijn. Het bestuur wordt gemagtigd om de vereischte akte van schenking hiervoor te doen opmaken en de gronden over te dragen onder die nadere bepalingen die noodig zullen worden geacht.

Y41
23 november 1873  einde van de functie van Rector T.L. van de Eijnde      23 november 1873  Rector C. van der Heijden in functie. Geboren te Waalwijk.

Z41
7 april 1874  Extract uit de Notulen van de Algemeene Vergadering van den 7 April 1874.  De Directeur deelt mede dat in het vorige jaar het Bestuur gemagtigd is aan de gemeente Deurne een stukje grond over te dragen tot algemeene begraafplaats  Dat de R. C. en Herv. gemeenten niet in het bezit is van een eigen kerkhof en stelt voor desgevraagd aan die gemeenten, de noodige gronden tot Kerkhof over te dragen.  Conform besloten en het Bestuur tot die overdragt gemagtigd.   23 oktober 1874�G No. 74  2e AFDEELING.  NOTA. Wordt verzocht bij het antwoord dagteekening, letter, nummer en afdeeling nauwkeurig aan te halen.  ONDERWERP: Begraafplaatsen  ’s-hertogenbosch, den 23 October 1874.  Bijlagen:  Uit den Staat, houdende o.a. opgave van de in uwe gemeente aanwezige begraafplaatsen, ons toegezonden met uw schrijven van den 23en Mei No1364, blijkt, dat op de bijzondere begraafplaats te Helenaveen sedert 1e Januari 1874 geene lijken meer worden begraven.  Naar aanleiding hiervan vestigen wij uwe aandacht op Art 24, alinea 2 der wet van den 10e April 1869 (staatsblad No 65) en zullen wij de mededeeling van de daarbij bedoelde kennisgeving van het bestuur uwer gemeente inwachten.  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  ??? De Griffier  Aan den Heer Burgemeester van Deurne   31 december 1874�Te Helenaveen een begraafplaats groot 4 are en 32 centiaren. door de Maatschappij Helenaveen ter schenking aangeboden maar nog niet aanvaard. […] Die [=begraafplaats] te Helenaveen is omgeven door een heg van 1 tot 2 meter hoogte.   31 december 1874�De R.K. begraafplaats Helenaveen die eigendom is van de Maatschappij is overgedragen aan de gemeente en buiten gebruik gesteld.   31 december 1874�Te Helenaveen door een erf afgerasterd en te Deurne door een 2 meter hoge muur. 

AA41
15 apr 1875�Helenaveen  15 April 1875  Den Wel Edele Heer P A Van De Mortel    Burgemeester Deurne  Om de overdragt van de grond van schoolgebouw en algemeene begraafplaats te doen, gelieve U eene schriftelijke aanvraag hiervan aan het bestuur der Maatschappij te ?echten? en? daar deze binnen eenige dagen zal geschieden gelieve U dezelve zoo mogelijk per omgaande aan ons toe te zenden.  De Algem begraafplaats is Kadastr   onder    No 1964   groot 432 Centiaren en  schoolgebouw en Erf No 1946  590  “  Tuin                   1965  4410 “  Zal het niet noodig zijn ook het gebouw in de overdragt te stellen daar dit bij de herziening ten name der Maatschy geschat is?  In afwachting beleefd gegroet   Uw Dienaar  ?Schellings  

AD41
20 juli 1878  einde van de functie van Rector C. van der Heijden   20 juli 1878  Rector P. [Petrus] van Beek in functie. Geboren te Zevenbergen.   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.

AE41
8 februari 1879  Vrijwillige bijdrage voor Z. H. Paus LEO XIII. Helenaveen.  H. V. Eene kleinigheid van eene oude weduwe als offer . . . .  2.14

AF41
14 november 1880� einde van de functie van Rector P. van Beek   14 november 1880  Rector W. Bijnen in functie. Geboren te Helmond. 

AH41
17 december 1882  [...] Verder heeft Z. D. H. het Dekenaat Helmond gesplitst en een nieuw Dekenaat opgericht onder de benaming van het district Asten; onder dit nieuw Dekenaat ressorteeren de volgende parochien: Asten, Deurne, 't Eind, Helenaveen, Lierop, Liessel, Mierlo, Ommel, Someren en Vlierden.

AL41
10 april 1886  Wordt machtiging verleend tot verkoop van ± 2 Hekt land voor f1600 aan den R.C. Pastoor te Helenaveen qq, onder reserve dat het land niet anders aangewend dan voor ‘t aangegeven doel, en alle bepaling die het Bestuur zal meenen te moeten maken Wordt verleend.

AO41
2 mei 1889  Het jaarfeest van O. L. Vrouw van het H. Hart, wordt te Sittard op 4 Juni a. s. gevierd en bij die gelegenheid wordt de groote Bedevaart Noord-Brabant—Zeeland gehouden. Een extra-trein zal den 3 Juni van Bergen-op Zoom naar Sittard vertrekken met aansluiting van Zeeland. Retourkaarten zijn verkrijgbaar aan ieder Station, 5 dagen voor de heen- en terugreis en wel van 29 Mei tot en met Zondag 2 Juni. Men vertrekt te Tilburg op Maandag 3 Juni des morgens om 11.5; te Oisterwijk 11.20; te Boxtel 11.37; te Best 11.51; te Eindhoven 12.9; te Nuenen 12.17; te Helmond 12.34; te Deurne 12.50; te Helenaveen 1 uur, en arriveert te Sittard om 2.58. Des anderendaags is men om 7.44 te Eindhoven terug. Aan het Station te Sittard worden de pelgrims afgehaald door: 1. de Harmonie; 2. de Eerewacht, meisjes; 3. Bruidjes. Bij aankomst in de Basiliek ontvangen zij den Zegen met het Allerheiligste. Om 6 uur Lof en Preek.  De Basiliek blijft den geheelen nacht geopend.  Om middernacht beginnen de H. Missen.

AQ41
1 maart 1891  Het rectoraat van Liessel wordt verheven tot parochie Helenaveen. Op diezelfde datum wordt rector Bijnen benoemd tot pastoor van de nieuwe Willibrordusparochie.   12 maart 1891  Het dorp Helenaveen, een rectoraat, tot dusverre behoorende onder Liessel, is door Mgr. Godschalk, bisschop van ‘s-Bosch, tot parochie verheven. In ons uitgestrekt bisdom blijven nu slechts twee rectoraten meer over: Handel onder Gemert en Sterksel onder Maarheeze, terwijl in het bisdom Roermond 24 rectoraten gevonden worden. Echo v. h. L. v. C.

AS41
14 september 1893  - Te America-Griendtsveen, de nieuwe parochie van Horst, zijn in den laatsten tijd grootsche werken tot stand gekomen, die hoofdzakelijk te danken zijn aan den pastoor, den WelEerw. heer J. Jeuken. Kerk en pastorie van America zijn door zijne zorgen voltooid, doch er blijft thans nog over deze kerk te bemeubelen en, wat nog veel meer zegt, eene bijkerk te bouwen te Griendtsveen, aan de halte Helenaveen, en die tevens van de noodige meubelen te voorzien.  Er zijn op dit oogenblik te Griendtsveen, aan de halte Helenaveen – 1½ uur van America verwijderd – vijf {…] 

AT41
23 jan 1894�- Ons gewerd de voorloopige Catalogus van de prijzen, vóór 20 December jl. geschonken voor de loterij ten voordeele van den bouw en het ameublement der nieuwe R. K. kerk te Griendtsveen (halte Helenaveen) en voor bemeubeling der nieuwe R. K. kerk te Amerika, gem. Horst (Limburg).  Deze Cataloog wijst aan 1630 nommers en zal in Maart a. s. door een volledigen Cataloog gevolgd worden.  Van 6-15 Mei is er tentoonstelling der prijzen te Amerika en de trekking zal plaats hebben ten raadhuize te Horst op 16-17 Mei.  Als de Zeereerw. heer Pastoor Jeuken te Horst bij de expeditie van dezen catalogus de hoop uitdrukt, dat nog veler steun voor deze goede zaak verwacht wordt, dan is onze hoop, dat zijn wensch volkomen mag bevredigd worden.  8 mei 1894  Eene tentoonstelling  Men schryft ons:  Eene reis naar America is geen kleinigheid en toch zal menigeen onzer landgenooten dien tocht aanvaarden overtuigd als zij zijn geen hinder van de lastige zeeziekte te zullen hebben terwijl bovendien de reis niet zoo lang is als men zich wel voorstelt.  ’t Is dan ook niet het overzeesch America dat wij op het oog hebben maar een plaats in onze peelen en heidestreek op de grenzen van Noordbrabant en Limburg. ’t Is laten wij het zoo noemen men het America van den ijverigen pastoor J. Jeuken wiens energie en volharding harding in een paar jaar tijd een woest en onherbergzaam oord maakte tot hetgeen het nu reeds genoemd mag worden den een oase in de woestyn waar men gaarne verpoozen wil.  Als men hetzij van Horst of Helenaveen de in aanbouw zijnde halte America nadert toonen de wapperende vlaggen dat er feest gevierd wordt in de heide. Stap er eens af reiziger en ga op een paar minuten afstands van de halte zien wat ijver en volharding tot stand brachten wat offervaardigheid bijeen wist te brengen.  In het schoollokaal dat achter de kerk en pastorie gelegen is vindt ge een tentoonstelling de bezichtiging overwaard. Geen klassieke kunst of schoone kunsten maar een tentoonstelling van de meest uiteenloopende zaken en toch alles zoodanig geschikt en gesteld, dat het oog er voor een wijle aangenaam op blijft rusten zonder zich te vermoeien. Naast naalden en borduurwerk van vaardige damesvingeren ontwaart ge de producten van den arbeider naast luxe-artikelen zaken voor dagelijksch gebruik plaaten en boekwerken nevens fijne merken van wijn en sigaren voorwerpen van kerkelijke kunst en stukken van betrekkelijk groote waarde. En dat alles niet pêle-mêle daarneer geworpen, maar met fijnen smaak gearrangeerd door Francois Pisters uit Roermond, die terzyde gestaan werd door behulpzame dameshanden die zoo gaarne hulp verleenen als het de goede zaak betreft.  Het doel waarvoor deze tentoonstelling geopend werd is genoegzaam bekend. De ijverige herder van America wil een kerk bouwen en bemeubelen te Griendstveen een flink bevolkte statie geheel uit een arbeidersbevolking bestaande staande en ressorteerende onder zijne parochie.  Wie zal niet gaarne pastoor J. Jeuken een handje helpen wie niet een steentje bijbrengen tot den bouw van een nieuw godshuis in een plaats waar zoovelen onzer minder met aardsche goederen bedeelde broeders en zusters in het geloof daaraan dringend behoefte hebben.  Vele Limburgers en Noordbrabanters zullen voorzeker van deze gelegenheid profiteeren om een reisje naar ons Ame-  

AV41
30 juli 1896  overleden: Bijnen, Wilhelmus Caspar Aloysius; einde van de functie als pastoor   1 augustus 1896  Pastoor W.D. [Waltherus] Kerssemakers in functie. Geboren te Gestel. 

AW41
24 mei 1897  Klok R.C. kerk. De pastoor te Helenaveen heeft een schrijven gericht aan de Mij waarbij hij een bijdrage verzoekt voor een goede klok en wijzerplaat voor zijn kerk. De kosten hiervan worden op f460 begroot. Daar het voor de inwoners van groot belang is den juisten tijd te weten en de klok op de Protestantsche kerk niet goed is wordt besloten dat de Mij 100 gld in de klok zal bijdragen.

AX41
4 april 1898  schuld R.K Kerk. [...] vraagt men verder inlichtingen omtrent een post voorkomende onder het hoofd diverse debiteuren nl de f4000 die de R. K. kerk te Helenaveen schuldig is. we? steeds met dit zelfde bedrag voorkomt waarop nooit rente wordt betaald. De directeur heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dien post, doch er niet veel van gevonden. Schellings beweerde in der tijd dat het geleverde materialen waren, maar ? lijk steenen want de Mij bakten toen zelf. Een feit is dat de kerk altijd de schuld ontkend heeft, omdat zij in ieder geval zeker niets kon betalen nu eenigen tijd geleden hare fondsen verdwenen zijn. Het beste zal zijn in een volgend gunstig jaar dit bedrag op dien post te doen verdwijnen.  24 april 1898  De eenige aanmerking, betreffende eene post van 4640 gld van de R K kerk, welke steeds onveranderd bleef en waarop nooit rente werd betaald, wordt door de voorzitter beantwoord met de mededeeling dat die post reeds vroeger de aandacht trok doch niet tot klaarheid is kunnen worden gebracht. Een nieuw onderzoek zal worden ingesteld.

AY41
28 augustus 1897  Verlof verleend aan het R.K. kerkbestuur te Helenaveen tot den aanleg eener bijzondere begraafplaats op het kadastraal perceel H No 3634  groot 41.60 (zie register van publicatien, processen verbaal enz.)   18 augustus 1897  verlof verleend aanleg begraafplaats op perceel H No 3634  Zie register van publicatie proces verbaal ?  J 1620   31 december 1898  Op 28 augustus 1897 werd aan het R.K. Kerkbestuur te Helenaveen vergunning verleend tot de aanleg van een bijzondere begraafplaats groot 41.60 Aren.  14 maart 1899�(zie notulen B.+W.)�Aan de Nederl. Herv gemeente te Helenaveen verlof verleend tot den aanleg eener bijzondere Begraafplaats op Perceel H No 3868, groot 49,50 aren   13 juli 1899�13 (18?) July 1899 B en W  Kennis gekreg van de sluiting der begraafplaats H N 2334 van ? Ned Herv gemeente Helenaveen en geslote verklaard waarvan kennis gegeven aan Gedep Staten bij ? van dien dag  No 356  Zie verslag toestand der Gemeente van 1899   18 juli 1899 (zie notulen BeW  Gesloten verklaard de bijzondere begraafplaats der Nederl. Herv. gemeente te Helenabeen bekend in sectie H No 2334  groot 2.23 are   7 augustus 1899  Toegang Kerkhof De directeur deelt mede dat de Nederl. Hervormde Kerkvoogdij te Helenaveen vergunning verzoekt om van den weg tot toegang naar her kerkhof gebruik te maken. De R.K. hebben een gelijkluidende vergunning tegen eene jaarlijksche recognitie van f1. Wordt besloten aan de N.H. kerkvoogdij eveneens deze vergunning tegen jaarlijks 1 gld te verleenen.  31 december 1899  Ned. Hervormde gemeente Helenaveen per 14 maart 1899 verlof tot aanleg van een nieuw kerkhof groot 49.50 Aren  31 december 1899  De andere begraafplaats groot 2.23 Aren werd op 18 juli 1899 gesloten verklaard.  31 december 1899  R.K. Kerk Helenaveen verlof voor aanleg nieuw kerkhof groot 41.60 Aren   28 mei 1900  De Directeur bericht een aanvraag te hebben ontvangen van de R.K. Pastoor te Helenaveen tot aankoop van de oude R.K. begraafplaats, de oude Protest. id en de algemeene begraafplaats, ten einde het liefdegesticht c.a. te kunnen vergrooten. Wordt besloten de Pastoor te doen mededeelen, dat over deze begraafplaatsen niet kan worden beschikt alvorens ze officieel worden gesloten, terwijl zij dan nog 10 jaren moeten blijven liggen alvorens geruimd te worden en voorts dan wanneer de Pastoor een andere toegang naar de bedoelde graafplaatsen kan aanwijzen, de bestaande toegang door hem naar het liefdegesticht mag worden ingenomen.

H42
18 augustus 1856  * ‘s HERTOGENBOSCH, 15 Aug. Heden morgen liep in het kanaal de Zuid-Willemsvaart binnen deze stad, bij het doen afloopen van het water, een groot Maasschip, geladen met turf uit de Peel-veenderijen van den Heer J. van de Griendt alhier, van zijne touwen en schoot met eene sterke vaart tegen een juk der afgebroken brug voor de Papenbril, en dit met zulk eene kracht, dat de voorsteven doorboord werd en het schip er op vast bleef zitten en in gevaar van zinken verkeerde; gelukkig dat het bij dag was, en de schipper, die met zijne vrouw ter kerke was, juist terug kwam, anders waren vermoedelijk menschenlevens te betreuren geweest, daar zijne nog jonge kinderen in het vooronder sliepen. Met een aantal werkvolk aan het ligten begonnen, tot dat het gat, daarin gestoten, boven water was, is het vervolgens gelukkig van zijne gevaarlijke stelling afgebragt.

K42
22 september 1859  TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte MATERIALEN en AANHOORIGHEDEN eener SCHEEPSTIMMERWERF, geschikt voor den aanleg eener Nieuwe Werf. ‘s Bosch,�J. VAN DE GRIENDT. 20 September 1859.�(9938)

L42
4 februari 1860  - In den nacht van 26 op 27 dezer is in de Zuidwillemsvaart nabij sluis No 4 een met griend beladen schip, men weet niet door welke oorzaak, gezonken. Twee kinderen, een van ongeveer 15 maanden, het andere omstreeks 3 jaren oud, hebben bij dit ongeluk den dood in ‘t water gevonden. Het schip behoorde aan den heer J. van de Griendt te ‘s Hertogenbosch.

M42
4 april 1861  De ondergeteekende berigt bij deze op verzoek van W. Kalberg, Schipper van ’s Bosch op Weert, dat deze zijne vaart dusdanig heeft ingerigt dat hiervan zeer geschikt kunnen gebruik maken alle plaatsen gelegen langs de Noorder- en Helenavaart als: Meijel, Heijthuizen, Roggel, Helden, Sevenum, Horst, enz. zijnde de vaart aldus bepaald:  Vertrek van ’s Bosch Dingsdag morgen van elke week naar Weert; aankomst te Weert Woensdag middag.  Vertrek vandaar Donderdag ’s morgens naar de brug van Meijel op Heijthuizen en Roggel, wederom vandaar vertrekken Vrijdag morgen naar Helenaveen, blijft aldaar tot ’s namiddags 2 ure, om alsdan wederom naar ’s Bosch te vertrekken, aankomende aldaar Zaterdag avond.  Nog worden hierdoor alle plaatsen in de Environs van Venlo en Roermond in de gelegenheid gesteld om bij lage waterstanden der Maas hunne goederen uit Holland langs ’s Bosch geschikt te kunnen trekken.  De vrachtprijzen worden zeer matig en zoo laag mogelijk gesteld.  Helenaveen, 1 Mei 1861.  �   Op verzoek van W. KALBERG.  ����J. M. DECKERS.

S42
12 november 1867  Op Dingsdag 17 December 1867, des voormiddags ten 10 ure, zullen in het openbaar WORDEN VERKOCHT: 3 Open Aken�groot 120 tot 140 tonnen. 3 Hernas��groot  90 tot 110 tonnen. 8 Open Aken�groot  40 tot  60 tonnen. 4 Open Aken�groot  11 tot  13 tonnen. Deze Schepen zijn allen van een behoorlijken Inventaris voorzien. Bevinden zich in zeer goeden staat en zijn geschikt om dadelijk in gebruikt te worden gesteld. De verkooping zal geschieden te ‘s Hertogenbosch aan de Haven van den Spoorweg, alwaar de Schepen drie dagen vóór den Verkoopdag ter bezigtiging zullen liggen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Heer J. VAN DE GRIENDT, te ‘s Hertogenbosch.

Z42
7 april 1874  Bij bespreking der belangen van de Maatschappij wordt door den Heer G.E.A. van Lanschot de vraag gedaan of bij lage prijen van het ijzer het niet wenschelijk is dit jaar twee ijzeren schepen aantekoopen. de Directeur zegt dat het ijzeren schip zeer voldoet, maar met het oog op den waarschijnlijken aankoop der gronden in het belang der Maatschappij, het dit jaar bezwaarlijk zijn zal meer dan een ijzeren schip aantekoopen.

AK42
24 oktober 1885  Aan het Dagblad uit ’s Hage wordt gemeld dat naar aanleiding van den verkoop van gemeentegronden te Helenaveen, door de gemeente Horst, die door verschillende fabrikanten van turfstrooisel aangekocht zijn en geexploiteerd worden, ziet men binnen enkele dagen een interessant proces te gemoet; door de Maatschappij “Helenaveen” wordt nl. de toegang tot de vaart naar die gronden ontzegd, zoodat deze daardoor een groot deel hunner waarde verloren hebben. 

O43
28 november 1863  - Uit ‘s Hertogenbosch meldt men, dat door de heeren J. v. d. Griendt c. s. aldaar bij de regering concessie is aangevraagd tot het leggen van eenen spoorweg van Nijmegen over Wichen langs Grave, Ravenstein, Oss, ‘s Hertogenbosch direct naar Tilburg, in verbinding met den spoorweg over Antwerpen naar Parijs.     26 december 1863  - Ten gevolge van de door de heeren van den Griendt c. s., te ‘s Bosch, gevraagde concessie, tot het aanleggen van een spoorweg van Nijmegen over ‘s Hertogenbosch en Tilburg op Turnhout, is den 17 jl. een begin gemaakt met eene afbakening en opmeting van Tilburg naar de Belgische grenzen, in de rigting op Turnhout.

P43
10 december 1864  - De heer J. van de Griendt, van ‘s Hertogenbosch, is als laagste inschrijver voor het bedrag van 1.245.000 gulden aannemer geworden der aan te leggen spoorweg lijn Venlo-Helmond.

Q43
�

T43
2 mei 1868�  Jl. Dingsdag is aan het hoofdbureau der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen aanbesteed: Het verbreeden van den spoorwegdam, het maken van eene bestrating en het leggen van een zijspoor voor de halte Helenaveen, ten behoeve van den spoorweg van Maastricht naar Breda. Daarvoor waren twee billetten ingekomen. De minste inschrijver was de heer J. van de Griendt voor f3125.-

V43
21 mei 1870�Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Lijn Maastricht-Eindhoven.  OPENBARE VERKOOP VAN GRAS EN NAGRAS.  Op den 27 Mei 1870, ten overstaan van den Deurwaarder SIVRÉ te Venlo, het GRAS en NAGRAS uitgewassen op het gedeelte van den Spoorweg van ECHT tot HELENAVEEN in 44 perceelen, als […]

AB43
23 jun 1877�- Volgens het verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over het jaar 1876, was het vervoer voor reizigers, goederen en vee in dat jaar, voor de hierna vermelde stations in Limburg, als volgt:  Vertrek van  Helenaveen   1386 Reizigers, 1 Bagage (tonnen), 15 Bestel- en vrachtgoederen (tonnen)  Aankomst van  Helenaveen   1534 Reizigers, - Bagage (tonnen), 2087 Bestel- en vrachtgoederen (tonnen) 

AG43
16 juni 1881  [...] terwijl de Regeering hare goedkeuring verleende tot het maken van dubbel spoor tusschen Eindhoven en Helenaveen. [...]  6 oktober 1881  Ter bevordering van geregeld verkeer op het Zuidernet, zal tusschen Venlo en Helenaveen een tweede spoor gelegd worden, en zullen eenige stations uitbreiding moeten ondergaan. Vermoedelijk zal ook in het volgende jaar een begin kunnen gemaakt worden met de inrichting van het station Maastricht van den Staatsspoorweg voor gemeenschappelijken dienst met de Grand Central Belge- en Luik-Maastrichtsche spoorwegen.

AK43
8 maart 1885  Te Helenaveen had Woensdag het volgende ongeluk plaats. Twee jongelieden waren in het middaguur bezig een wagen voort te duwen, die door middel van een drijfrad over de rails in beweging wordt gebracht. Toen de wagen in volle vaart was, trachtten ze dien plotseling te doen stilstaan, hetgeen boven hunne krachten ging. Het gevolg was dat ze beiden over den wagen werden heengeslingerd. Een kwam daaronder terecht en was onmiddelijk een lijk; de ander kwam gelukkig met den schrik vrij.

AM43
6 juni 1887�- Aan het station Helenaveen had de remmer Cauman, uit Venlo, het ongeluk uit de remkast te vallen van den goederentrein, die te 10½ ure het station Venlo moest binnenloopen. Zeer zwaar gekwetst is hij te 10 ure met den personentrein vervoerd, en naar het R. K. gasthuis te Venlo overgebracht   20 augustus 1887�- De remmer J. Caumans, die onlangs te Helenaveen het ongeluk had, tusschen de buffers te geraken en naar het R. K. Gasthuis te Venlo was overgebracht, is na een smartvol lijden, aan de gevolgen daarvan overleden. 

AN43
3 maart 1888  INGEZONDEN.  Mijnheer de Redacteur!  Mag ik Ued. plaatsing verzoeken voor onderstaande regelen.  “Gisteren bevond ik mij aan de halte Helenaveen. Tot mijne verwondering zag ik, dat de Exploitatie-Maatschappij der Staatsspoorwegen, bij koud weder, dáár eene gemakkelijke verwarmings-inrichting had geplaatst. Toen de trein van Deurne, 5.10 ure, afseinde, kwam een arbeider met een turf en wat petroleum aanloopen; en de kachel in de wachtkamer van “de halte” brandde.  Was er, nabij de halte Helenaveen, een stationskoffiehuis, dan voorzeker zou ik mij deze inzending gespaard hebben, maar nu, Mijnheer de Redacteur, zult gij mij met deze opname zeer verplichten.  Met hoogachting,  �H. G.   9 oktober 1888  - De heeren Boers, assistent-stationschef te Helenaveen, en Baltes, dem te Lottum, hebben op 1 dezer van standplaats verwisseld.   20 december 1888  SEVENUM. den wegwachter Th. Jansen, van den Staatsspoorweg tusschen Helenaveen en Horst-Sevenum, is eene eervolle vermelding toegekend wegens betoonde activiteit. 

AO43
14 februari 1889  - De hoogte der ligging van de Stationsterreinen bedraagt te Helenaveen 33.61 Meters + A. P.  5 december 1889  Zondagavond is tusschen Deurne en Helenaveen iemand, in laatstgenoemde plaats woonachtig, door den trein overreden. Zijn akelig verminkt lijk werd Maandagmorgen in verschillende stukken langs den spoorweg gevonden.

AQ43
27 juni 1891  De Peel.  Als ge uit de vele uit Venlo vertrekkende treinen (42 per dag) […] 

AR43
26 december 1892  Tot stationschef te Helenaveen (N.-Br.) is benoemd de Heer C. J. Jansen.

AS43
23 juni 1893  Op de spoorweglijn Venloo-Eindhoven komt eene halte, genaamd “America”, tusschen de stations Helenaveen en Horst-Sevenum.  13 jul 1893 De heer Beerenbroek brengt als voren verslag uit nopens het adres van den heer J. Jonken, pastoor te America gemeente Horst, om tegemoetkoming van f900 in het door de exploitatie-maatschappij van Staatsspoorwegen gevorderd bedrag van f4000 voor oprichting eener persoonen- en goederenhalte tusschen de stations Horst-Sevenum en Helenaveen, waarvoor bereids door particulieren eene som van f3100 is toegezegd.  Het voorstel van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het verzoek, wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

AT43
22 januari 1894�In het Duitsch/Nederlandsch Spoorwegverbond zijn door de `Exploitatie-Maatschappij” eenige tariefvervolgingen in werking getreden, bevattende o.a. vrachtprijzen in verkeer met de stations Grouw, Irnsum, Geertruidenberg, Hoogeveen, Raalte en Kampen, alsmede uitzonderings-vrachtprijzen voor het vervoer van turfstrooisel, in verkeer met Helenaveen enz., en van ijzer- en staal, naar de Nederlandsche havenstations, zoomede verschillende wijzigingen en aanvullingen.  De Exploitatie-Maatschappij zal overgaan tot den aanleg van eene spoorwegverbinding met de Wilhelminakade te Fijenoord, ten behoeve van eene aansluiting aan de schepen der Nederl. Amerikaansche Stoomvaart-maatschappij, de “Rotterdamsche Lloyd,” alsmede van eene gelijke verbinding naar de terreinen der firma H. Rieth & Co., te Charlois.  23 februari 1894  Tusschen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de gemeente Horst is eene overeenkomst gesloten, waarbij eerstgenoemde zich verbindt tot het maken van eene halte in de gemeente Horst, tusschen de stations Horst—Sevenum en Helenaveen.  17 februari 1894  - De werken aan de halte Amerika tusschen Hout en Helenaveen zijn reeds flink op gang. De heer Weijers, aannemer te Tilburg schijnt het werk met alle kracht voort te zetten.    7 mei 1894  Van Zondag 6 tot en met Dinsdag 15 Mei a.s. zullen de treinen 251, 254, 258, 253, .5 en 74 der lijn Eindhoven—Venloo dagelijks op de hieronder vermelde tijdstippen stilhouden aan de in aanbouw zijnde halte Amerika (tusschen Helenaveen en Horst-Sevenum) tot het ia- en uitlaten van reizigers.  a. Van de richting Eindhoven:  treinnummers 251 — 258 — 75  Halte Amerika, aank.  8.36 — 1.01 8.54  „     „        vertr. 8.87 — 1,02 — 8.55  b. Van de richting Venloo:  treinnummers 254 — 258 — 74  Halte Amerika, aank.  6.20 — 12.14 7.10  „     „        vertr. 6.21 — 12.15 — 7.11  Overigens blijft de loop dezer treinen geheel ongewijzigd.  8 mei 1894 [...] Als men hetzij van Horst of Helenaveen de in aanbouw zijnde halte Amerika nadert, toonen de wapperende  vlaggen, dat er feest gevierd wordt in de heide. Stap er eens af, reiziger, en ga op een paar minuten afstands van de halte zien, wat ijver en volharding tot stand brachten, wat offervaardigheid bijeen wist te brengen. In het schoollokaal, dat achter de kerk en pastorie gelegen is, vindt ge een tentoonstelling, de bezichtiging overwaard. Geen klassieke kunst of schoone kunsten, maar een tentoonstelling van de meest uiteenloopende zaken [...]

AV43
29 oktober 1896  Helenaveen, 29 Oct. Een betreurenswaardig voorval vond gisterenamiddag om ruim 4 uur alhier plaats. Het 8-jarige dochtertje Luidina van den wisselwachter J. Everts alhier uit de school komende en zich over de spoorlijn begevende, is door den van Venlo komende sneltrein aangereden, waardoor het kind eene vreeselijke wonde aan het hoofd bekwam  De schedel der kleine werd ingedrukt, tengevolge waarvan zij overleden is.

P44
30 januari 1864  - In het Helena-veen nabij Meijel werden, jongstleden Zondag, door eenige werklieden, wegens het hun toegekend loon, vrij ernstige onlusten, veroorzaakt, doch door krachtige magts-ontwikkeling der plaatselijke en van den toegesnelden sterken arm, gelukte het de orde te handhaven.

AS44
8 april 1893  - In Griendtsveen, behoorende tot de Peel is door 150 Friesche veenarbeiders eene werkstaking op het getouw gezet. Om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, heeft de burgemeester van Deurne, tot wiens gemeente ook Griendtsveen behoort, de hulp ontboden van de brigade Maréchaussées, gevestigd te Asten, terwijl ook de andere brigaden gewaarschuwd zijn, alsmede de bezetting te Venloo.  12 april 1893  Omtrent de werkstaking der Friesche veenwerkers in de Peel in Noord-Brabant wordt ons gemeld, dat deze thans is geeindigd. Door de kalme en waardige houding van den directeur, den Heer Schellings, alsook door de onmogelijkheid om sterken drank te bekomen, heeft de beweging zich alleen bepaald tot eenige manifestaties en demonstraties. Sinds eenige jaren heeft zich in de arbeiderskolonie “Amerika-Griendtsveen” een buitengewone bedrijvigheid ontwikkeld. Er zijn daar thans niet minder dan achthonderd man werkzaam, van welke tweehonderd Friezen zijn, die in het laatst der vorige maand zijn overgekomen. De werklieden waren over het algemeen tevreden; de gravers van zware turf verdienden ongeveer f1.80 per dag, die van Grauwveen f1.50 en de overigen f1.20  Wel schijnt het loon dit jaar iets lager geweest te zijn dan verleden jaar, doch de arbeid en de verdiensten waren den Friezen bekend vóordat zij daarheen trokken. Toen vijftien van hen, na een halven dag te hebben gegraven, het werk staakten en al spoedig meer anderen wisten te overreden of te dwingen om hen te volgen, deelden zij hunne grieven aan den directeur mede. Deze wees hunne eischen af, ook toen hun aantal den volgenden dag tot 150 was aangegroeid. Middelerwijl hadden een paar opruiers een telegram gezonden aan den socialistischen spreker Van der Zwaag, te Wolvega, met verzoek onmiddellijk over te komen, om hen te helpen in hun verzet, want - zoo luidde hun klacht - er is bedrog gepleegd, wij hebben gebrek aan woord. Ook hoopten zij geld te ontvangen van de socialistischen bond. Doch noch het een, noch het ander geschiedde. Op antwoord werd te vergeefs gewacht, en van het opsteken van de roode vaan kwam niet veel. De directeur beloofde toen aan ieder, die wilde vertrekken, een vrijbiljet naar Friesland. Toen ‘t er op aankwam, weigerde de een voor den ander aan het station weg te reizen, zoodat het getal der vertrekkenden ten slotte tot twintig slonk. Nu keerde weldra alles tot de gewone orde terug. Met die twintig waren waarschijnlijk de opruiers tot de werkstaking verdwenen. De politie uit den omtrek, welke inmiddels was aangekomen, vond alles rustig.  18 september 1893  Voor het vervoer van turfmolm en turfstrooisel bij wagenladingen van minstens 10,000 K.G., of bij betaling van de vracht voor dit gewicht per wagen, van de stations Almeloo (S. S. en H. S. M.) Dedemsvaart, Helenaveen en Hoogeveen der S. S. naar de stations Heidingsfeld en Lindau, zijn uitzonderingsvrachtprijzen in werking getreden, geldig tot 1 September 1894.

AY44
29 oktober 1899  - Dinsdag had in het dorp Griendtsveen een werkstaking plaats. Een aantal Tilburgers, aldaar werkzaam voor den heer Van E. uit Tilburg, aannemer der nieuwe fabriek, vroegen 2 cent per uur verhooging van loon; toen dit geweigerd werd staakten ze onmiddelijk den arbeid en vertrokken nog dezelfden dag naar hunne woonplaatsen, zonder dat de minste opstootjes voorkwamen.

I45
20 november 1857  Nu worden de Statuten artikelsgewijze voorgelezen. bij art. 1. wordt bijgevoegd in te ‘s Bosch gevestigd zijn. bij art. 3. onder No 9. “ter waarde van f40000,-”. bij art. 5. wordt het Kapitaal vastgesteld op 9 Ton en het getal aandeelen op 1800. Het getal aandeelen dat aan de drie eerste Comparanten wordt toegekend is tot Elfhonderd twintig volgens toe te aandeelen teruggebragt. Er blijven dus nog 630 te plaatsen. De 480 overblijvende aandeelen worden niet in de eerste zes maanden en nimmer onder pari uitgegeven. de oorspronkelijke deelnemers hebben hierbij steeds de voorkeur. bij art. 6. wordt bijgevoegd dat voor elke overschrijving van een aandeel drie gulden aan de Maatschappij zal betaald worden. bij art. 7. wordt de eerste storting op 20% bepaald  art. 8. wordt geschrapt. bij art. 10. vervalt het woord en blanco bij art. 15. wordt het getal commissarissen op zes bepaald. bij art. 17. wordt bepaald dat de Commissarissen voor 6 jaren en de Leden van het Bestuur voor 4 jaren zitting hebben. bij art. 25. wordt op voorstel van den heer Thooft de 4de alinea vervangen door het volgende: De tegenwoordige Directeur zal de magt hebben om in zijne plaats zijn zoon tot opvolger te benoemen. Ook in de 5de alinea wordt eenige wijziging gebragt Het ontslag in al. 6 moet zes maanden te voren ingezonden worden bij art. 25. wordt het getal aandeelen op dertig bepaald. Art. 30. Bij de 2de al. wordt gevoegd “dit moet bovendien bij elke vergadering geschieden” Art. 32. is veranderd als “een half ten honderd der opbrengst wordt aan de beambten verleend. Art. 34. wordt in verband gebragt met art. 24. Een nieuw art. 35. wordt op voorstel van den Heer W. Fromberg hier achter geplaatst dat “De Algemeene Vergadering kan elk jaar eene Commissie van drie leden benoemen om den stand der Maatschappij op te nemen en hiervan Verslag te doen bij art. 44. wordt gevoegd dit verslag al den leden jaarlijks worden toegeonden. bij art. 51. wordt het woordje uitgegeven bij aandeelen gevoegd. bij art. 55. wordt de redactie overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke regtsvordering eenigszins veranderd van art. 57. wordt de redactie eenigszins gewijzigd en de namen der Commissarissen en Leden van het Bestuur hierbij gevoegd. bij art. 58. wordt achter het woord een nieuw Lid “in zijne plaats” bijgevoegd. Het voorgestelde art. 59. vervalt 

J45
�

AA45
22 oktober 1875  Besluiten en Benoemingen. Op het verzoek van den heer J. van de Griendt. directeur der te 's-Bosch gevestigde  naamloze vennootschap: “Maatschappij ter ontginning en vervening der Peel, genaamd: Helena-Veen”, is de koninklijke goedkeuring verleend aan de akte, houdende wijzigingen in de Statuten dier vennootschap.

AJ45
1 januari 1858  Artikel 25. Tot Directeur der Maatschappij wordt bij deze benoemd de Heer Jan van de Griendt. Hij kan slechts ontslagen worden wegens kwade trouw of grove nalatigheid in de Directie, door de algemeene Vergadering. In geval van verschil op dat punt tusschen den Directeur en de algemeene vergadering, zal gehandeld worden als bepaald bij Artikel 55. De tegenwoordige Directeur zal de magt hebben om in zijne plaats zijnen zoon tot opvolger te benoemen. Ingeval van ontstentenis of indien deze niet meerderjarig is of geene handligting heeft verkregen kan tot zoolang de tweede genoemde Comparant tot Directeur benoemd worden. Wanneer de Directeur uit zijne betrekking mogt verlangen ontslagen te worden, zal hij het verzoek daartoe zes maanden te voren moeten inzenden. Na expiratie van het bovenvermelde of bij niet aanvaarden zal door het Bestuur binnen zes weken eene algemeene vergadering bij een geroepen worden, welke bij meerderheid van stemmen eenen Directeur benoemd.

S46
10 april 1867�  Bij beschikking van den 6den April 1867, n°. 294, 6de afdeeling, is door den minister van binnenlandsche zaken namens den koning, tot wederopzegging toe, aan het bestuur der maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, genaamd Helenaveen te 's Hertogenbosch, vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van een electrischen telegraaf tusschen het gebouw der maatschappij te Helenaveen en Deurne. 

AN46
2 juli 1888  Morgen, Zondag 1 Juli, zal de Heer J. J. van Tol, te Helenaveen (N.-Br.), den dag herdenken waarop hij vóor 25 jaren in dienst trad als brievengaarder. De aard zijner werkzaamheden is sinds dien tijd, door het verbeteren van de wegen en door het toenemende postverkeer, aanmerkelijk gewijzigd, doch de Heer Van Tol is er onder alle omstandigheden in geslaagd zich de algemeene achting te verwerven en die te behouden.

AP46
25 juli 1890  De „Helenaveen-Maatschappij" heeft hare bureaux en personeel overgeplaatst van ‘s-Hertogenbosch naar Helenaveen. De telegraphische gemeenschap tusschen genoemde plaatsen zal worden opgeheven. 

AS46
1 januari 1893  Beide fabrieken zijn electrisch verlicht, terwijl zij, evenals de halte Helenaveen, telephonisch met het hoofdkwartier verbonden zijn.

I47
19 maart 1857  Beste Noordbrabandsche Spon en Lange TURF, afkomstig uit het Helena’s Veen, toebehoorende aan de Nieuwe Onderneming van J. VAN DE GRIENDT & Co., zijn tot een civielen Prijs te bekomen bij Schipper VAN SCHIJNDEL, liggende aan het Wolfshoek alhier.(2594)

AN47
2 juli 1888  Gedurende de laatste dagen is het vaarwater in den Rijn nog belangrijk verbeterd, en bedroeg in de afgeloopen week gemiddeld 11 voet. Thans is het water vallende. De scheepvaart blijft levendig, en de aanvoer van turf aan de steenfabrieken blijft geregeld aanhouden. Te Renkum zijn voor het eerst ook eenige ladingen urf uit Helenaveen (N. B.) aangevoerd.

AQ47
16 augustus 1890�MEIJEL. Na gedurende drie jaren proefneming gedaan te hebben, is het aan de Maatschappij Helenaveen dit jaar gelukt, geregelde débouchés te vinden in de grootindustrie voor een in Duitschland sinds lang bekend, doch in Nederland voor het eerst ingevoerd fabrikaat van turf. De turf wordt langs machinalen weg bereid, door middel van stoomkracht geperst, en vervolgens op de gewone wijze gedroogd.  Deze persturf heeft zeer vele goede eigenschappen boven de zoogenaamde fabrieksturf. Zij is scherper, minder volumineus en staat tot fabrieksturf als 2 tot 3, met andere woorden twee persturven doen bij kleiner volume hetzelfde als drie fabrieksturven.  De machine, waarmede de turf geperst wordt, is van Duitsch systeem, waarbij een locomobile om haar in beweging te brengen. Het geheel werkt natuurlijk veel sneller dan bij handgraven het geval is en het werkseizoen kan veel langer genomen worden, waardoor de verwerking der venen veel intensiever kan zijn. 

AK48
28 juni 1885  Dezer dagen trok te Coevorden langs het Krimkanaal een vaartuig voorbij, dat om zijn bizonder voorkomen de algemeene aandacht trok. 't Was eene ijzeren schuit, beladen met een soort van tent, een houten woning. Zoo deed ze zich voor, als men ze in de verte zag. Die tent was echter niets minder dan eene fabriek — eene turfstrooiselfabriek — of, beter nog: de schuit en de fabriek waren één; ze was dus gemakkelijk te verplaatsen, geheel in overeenstemming met het doel. Te 's-Hertogenbosch vervaardigd, was er te Dedemsvaart de laatste hand aan gelegd; daar toch schijnt men met deze soort van industrie volkomen op de hoogte. De eigenaar, de heer v. d. Grint te 's-Hertogenbosch, die op meer plaatsen, o. a. ook in de Peel, zoodanige fabrieken in werking heeft, laat deze tot dat doel vervoeren naar de venen van het Overijselsche kanaal 4e sectie.

AM48
30 november 1887  Te Venloo is dezer dagen aangekomen de Heer Dr. E. Licéaga, hoogleeraar in de geneeskunde uit Mexico en president van den gezondheidsraad aldaar, als afgevaardigde namens de Regeering zijns lands, om een onderzoek in te stellen naar het bereiden en de inrichting van turf en turfstrooisel. Helenaveen werd als plaats van onderzoek gekozen, waarbij de uitvinder van het turfstrooisel-fabrikaat, de Heer W. Hollman uit Luik, zijne diensten verleende. De uitkomst was, dat de geheele inrichting zeer goed heeft voldaan, en het voorstel aan de Mexicaansche Regeering zal worden gedaan om het voorbeeld van Nederland aldaar te volgen in de uitgebreide en buitengewone turfvelden.

AN48
31 januari 1888  De turfstrooiselfabriek te Nieuw-Amsterdam (Dr.) is in publieke veiling aangekocht door de heeren Van der Griendt te Helenaveen (N.-B.) voor de som van f6259.  16 maart 1888  Bij de aanbesteding van de levering van turfstrooisel voor de bereden artillerie te Breda, waren 2 inschrijvingsbiljetten ingekomen, namelijk van de Steegh en Esser, te Helenaveen, deo 1000 Kg. ad f8.59, en van de Griendt, te Rotterdam, de 1000 Kg. voor f8.79.    Te Utrecht is aanbesteed: de levering van turfstrooisel voor de paarden van het 1e regiment veld-artillerie aldaar in garnizuen, van 1 Mei tot 31 October a. s. Minste inschrijver was de firma Steegh en Esser, te Helenaveen, voor f8.91 de 1000 kilo, aan wie de levering onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog is toegewezen.

AO48
27 juli 1889  HELENAVEEN. Onze veenindustrie blijft voortdurend in omvang toenemen. In het afgeloopen jaar werden door de maatschappij “Griendtsveen” 15680 kub. M. zwarte turf en 31570 kub. M. grauwe turf gegraven en kwamen door begreppeling thans 340 hectaren veengrond aan ?snede, waaruit ruim 28 millioen kilogram turfstrooisel vervaardigd werd. Daarenboven werd nog een nieuwe turfstrooiselfabriek bijgebouwd, zoodat eene va? stoommachine van 50 paardenkrachten moest in gebruik genomen worden, om de beide fabrieken te kunnen drijven.  Even belangrijk waren de vervening en ontgrondingen der maatschappij “Helenaveen” onder Deurne. Gedurende het jaar 1888 werden hier 352 670 ton lan? en 819 600 ton grauwe turf ontgraven terwijl afgeleverd werd 286 130 ton fabrie? turf en 28.337.233 kilogr. strooisel.  Eindelijk heeft ook de gemeente Deurne gedurende dit tijdstip nog ongeveer 78.000 kub. M. zwarte turf en ruim 192.000 kub. M. vale turfstrooisel uitgevoerd en verkocht.

AP48
13 maart 1890  - Bij de te Breda gehouden aanbesteding van de levering van turfstrooisel ten behoeve der troepen te paard, aldaar verblijf houdende, werd ingeschreven als volgt: De maatsch. “Helenaveen” te ‘s Bosch, f8.39, Van de Griendt te Kralingen, f7.86, firma Thomas & Co. te Hoogeveen f9.77, Arnst te Millingen, f10,57, Steegh en Esser te Helenaveen, f 8.13, alles per 100 kilogrammen. De levering is aan den minsten inschrijver gegund.

AQ48
13 maart 1891  Te Utrecht is aanbesteed de levering van turfstrooisel voor de paarden der troepen in dit garnizoen. De minste inschrijver was die van de maatschappij “Helenaveen”, te Helenaveen, tegen den prijs van f7.21 de 1000 kilogram.  24 maart 1891�HELENAVEEN. Voor de levering van turfstrooisel voor het geheele Rijk aan de bereden artillerie is aannemer geworden: de heer G. Bosch, directeur der Maatschappij alhier, tegen f6.99 de 1000 K. G.

AR48
29 november 1892  Men schrift uit Helenaveen (N.-B.)  Een groote bedrijvigheid heerscht tegenwoordig in de Peel. Vijf fabrieken werken dag en nacht en zenden haar product, „'t turfstrooisel", de wijde wereld in. Ongeveer 200 werklieden vervaardigen in een etmaal 50 à 60 waggons turfstrooisel, dit is pl. m. 3½ millioen K.G. per week, die niet alleen naar Duitschland, België, Frankrijk en Engeland vervoerd worden, maar zelfs den wijden Oceaan oversteken en van New-York naar San Fransisco overgebracht worden. Voeg bij deze fabrieksarbeiders een gelijk getal turfvletters en een nagenoeg tweemaal zoo sterk korps turfdragers, en men kan zich een denkbeeld vormen van de bedrijvigheid, die deze uitgebreide industrie met zich brengt. Met vreugde kunnen wij dan ook den materieelen vooruitgang dezer veenkolonie constateeren, met welgevallen in het verschiet een aanvallig dorpje begroeten, dat binnen enkele jaren in de eens zoo woeste en onherbergzame „Peel" aan de Spoorweghalte „Helenaveen" zal verrijzen.  31 december 1892  De Maatschappij heeft haar turfstrooiselfabricatie dermate zien uitbreiden, dat zij thans twee fabrieken er voor in werking heeft. De eene is een vaste fabriek, de andere eene drijvende, gelegen op de Helenavaart, en kan door twee paarden gemakkelijk langs het kanaal worden voortgetrokken naar de plekken waar de grootste hoeveelheden turf zijn bijeengebracht. Treden wij een der fabrieken binnen. ‘t Zij u geraden niet bang te zijn voor een beetje stof, want natuurlijk de vermalen drogen turf maakt dat men in de fabriek als ‘t ware stof eet en men haar verlatende die stoflaag duimen dik op de kleeren heeft en neus en ooren er hun deel van hebben erlangd. Op de bovenverdieping wordt de turf in de machine gegooid, die door stoomkracht in beweging gebracht, de stukken fijn maalt. Die fijn gemalen turf komt beneden tusschen persen, die haar persen tot groote balen, gemiddeld 150 kilo wegende. Voor die baal de pers verlaat, wordt zijn omklemd door latten en dunne ijzeren banden, vervolgens bij het verlaten der pers gewogen, gemerkt en op de schuiten gelaten, die gevuld zijnde, den voorraad langs de kanalen naar de halte vervoeren, van waar deze verder per spoor wordt getransporteerd. Dagelijks worden eenige duizenden kilo’s turfstrooisel gemaakt en vooral deze zomer is de vraag naar dit artikel ontzaggelijk groot. Uit Frankrijk, België, Engeland, Amerika krijgt de Maatschappij aanvraag tot levering en die vraag is zóó groot, dat aan alle bestellingen onmogelijk kan worden voldaan. Wat daarvan de reden is? De in vele landen door de langdurige droogte mislukte hooi-oogst. Door de weinige voorraden hooi, moet het stroo, dat anders grootendeels in de veestallen wordt gebracht om later als mest dienst te kunnen doen, thans voor een groot deel als haksel onder het veevoeder worden gemengd, zoodat voor het vee iets anders als ligging in de stallen moet dienst doen; dat andere nu is het turfstrooisel. Maar zelfs in normale tijden geven vele veehouders aan turfstrooisel verre de voorkeur boven stroo, omdat het strooisel zich met de faecaliën der dieren veel beter mengt tot mest, waardoor weinig verloren gaat. De mest door turfstrooisel verkregen is voor vele gronden beter dan die van strooi en in ‘t bijzonder geschikt voor droge kleigronden. Ook de zindelijkheid en de frischheid in de stallen wordt er zeer door bevorderd. Het turfstrooisel wordt dan ook in de stallen van tram- en rijtuigmaatschappijen veel neer gebruikt dan stroo, maar ‘t is een eigenaardig verschijnsel dat de afnemers bij ons te lande in vergelijking van die van het buitenland meer klein in aantal zijn: in ons land schijnt men over ‘t algemeen nog maar niet nuttig te kunnen vinden, wat in het buitenland zoo zeer gewild is. De stof, die bij het vermalen van het grauwe veen tot turfstrooisel, blijft liggen, is ook niet geheel waardeloos. Ook die wordt tot balen geperst, waarvan evenwel bij het vervoer uit den aard der zaak veel verloren gaat. Zij wordt in den laatsten tijd veel gebruikt voor privaten, in die huizen waar geen Liernurstel bestaat; vooral in Duitschland wordt die stof daartoe veel gevraagd. Te Helenaveen zelf wordt fie stof in de privaten der woningen van directeur en boekhouder gebruikt, waardoor die privaten geheel reukeloos zijn. Zou er, vroegen wij ons bij deze gelegenheid af, niet op de een of andere wijze iets te vinden zijn, dat in die woningen te Amsterdam, die nog altijd den beerwagen voor de deur moeten zien, steeds eene hoeveelheid van die turfstrooisel-stof kon zijn, voor de vaten of emmers, waarin men de faecaliën moet opzamelen; de gezondheidstoestand van hen, die in dergelijke woningen leven, zou er zeker door bevorderd worden. De blijvende vraag naar turfstrooisel, die natuurlijk ‘s winters, als het vee gestald is, nog grooter is dan thans, maakt dat aan de fabrieken zomer en winter volop werk is. In dezen tijd des jaars graaft men de grootste hoeveelheden grauw veen af en stapelt die op in de nabijheid der fabrieken, opdat, als straks strenge vorst het graven in de venen onmogelijk maakt, voldoende hoeveelheid voorradig is en men geregeld zal kunnen doorwerken. De ventilatie in de fabrieken der Maatschappij laat niets te wenschen over, wat evenwel niet wegneemt dat de werklieden nog altijd veel last hebben van het stof, dat hun in neus, mond, oogen en ooren vliegt. Tot dusverre wordt door de directie te vergeefs gezocht naar een voorwerp, dat, het hoofd van den werkman bedekkende, hem tegen de stof beschermt; een masker dat beproefd is, bleek onvoldoende, daar de werklieden het daarachter te benauwd kregen, hoe licht en luchtig het ook werd gemaakt. 

AS48
13 november 1893  - Uit Helenaveen:  Dank aan het enorme gebruik, dat in Duitschland en vooral in de Rijnprovincie in Zuid-Duitschland, van het turfstrooisel gemaakt wordt, heeft deze industrie een ongekende vlucht genomen. In den loop van dit jaar, alzoo in 10 maanden, werden van hieruit naar Duitschland verzonden niet minder dan 6000 waggons van 10,000 kg., tegen 3800 waggons in 1892, 3700 waggons in 1891 en 3000 waggons in 1890. Zooals uit het bovenstaande blijkt, bedraagt de omzet van dit jaar bijna het dubbele van 1892. Het is dan ook voor de turfstrooisel-industrie een bijzonder gunstig jaar. Niet alleen dat de prijzen ruim 80 pCt gestegen zijn, ook de kosten van het vervoer zijn beduidend minder geworden. Door de Duitsche spoorwegen toch zijn sedert Juni de vrachtloonen op dit artikel met 25 pCt. verminderd, terwijl voor zendingen naar de Rijnprovincie, als zijnde door het misgewas het meeste gebrek aan stroo, nog bovendien 25 pCt. reductie werd toegestaan.     14 april 1894  Verveningen. Omtrent de verveningen in Noord-Brabant over 1893 wordt ons het volgende medegedeeld: De veenderij onder Deurne leverde 115,826 M³. zwarte en 328,000 M³. vale of grauwe turf voor turfstrooisel op, afgeleverd werden 109,491 M³. zwarte en 201,842 M³. grauwe turf, thans zijn ruim 812 Hect. ontgonnen waarop, voor zoover ze voor cultuur bestemd zijn, gewone tuinvruchten, aardappelen, rogge en haver worden geteeld. Ook in het Helenaveen werd de vervening geregeld voortgezet. In het geheel werden vergraven 43,695 M³. zwarte en 225,930 M³.  vale of grauwe turf voor turfstrooisel; afgeleverd werden 31,790 M³. zwarte en 314,736 M³. grauwe turf en tot turfstrooisel verwerkt. Bij gebreke van geheel uitgeveenden grond, werd met het in cultuur brengen voorloopig niet voortgegaan. De bevolking van Helenaveen bestond einde 1893 uit 157 gezinnen, tellende 894 personen.  De vervening onder Asten is in exploitatie bij de Maatschappij “Grientsveen”. Aldaar werden 514,200 M³. grauwe turg gegraven en 37,381,000 KG. tot turfstrooisel verwerkt.

AT48
1 januari 1894  Chemisches Zentralblatt L. Voss  Ein mit H2SO4 (2 Teile 60%ig. Säure und 10 Teile W. auf 100 Teile) versetzter Torf (von der Aktienges. Fedor Wolff & Co. in Helenaveen) desinfizierte schon in weniger als 5 Stunden Cholerastuhl.   13 juni 1894  [...] Nu komt aan de orde punt I: “Wat is het nut van turfstrooisel voor den Landbouw.” ingeleid door den heer De Blocquery van Helenaveen. Spreker schetst het nut van turfstrooisel, de bewerking enz., zooals wij vroeger mededeelden in onze artikelen over Helenaveen. Zijn rapport zal opgenomen worden in het verslag. [...]  14 juni 1894  [...] Punt I, luidende: “Wat is het nut van turfstrooisel voor den landbouw?” was ingezonden door den Heer L. A. van der Stok, te Utrecht. Daar deze intusschen sedert overleden is, werd dit vraagpunt ingeleid door den Heer Van de Blocquery, directeur van de Mpij. Helenaveen. De voordeelen van het turfstrooisel zijn drieërlei: 1. als ligging in de stallen, zoo van paarden als vee; 2. de waarde als meststof; 3. de waarde als desinfecteermiddel. Naar spr.’s oordeel zal een ruimer gebruik van turfstrooisel den landbouw ten goede komen, en hij ried ten zeerste aan een bezoek te brengen aan Helenaveen, ten einde omtrent de practische toepassing voor landbouwdoeleinden ervaring op te doen. Als conclusie werd voorgesteld en aangenomen: Het 47e Landhuishoudkundig Congres, gehoord den inleider, besluit, dat het gebruik van turfstrooisel voor den landbouwer in het algemeen van groot nut is en dat de aanwending daarvan, op groote schaal, voor den Nederlandschen landbouw wenschelijk is.”  De vergadering werd hierop tot morgen verdaagd.

AU48
19 september 1895  Groep IX omvat de kunstnijverheid. Al deze groepen zijn nog in tal van klassen verdeeld ; zoo omvat de kunstnijverheid 13 afdeelingen. In klasse A (tapijtfabricage) zond weer de maatschappij Helenaveen tapijten van Turfstof. In klasse B stellen Gebr. de Bruijn uit Breda allerlei soorten van tegels ten toon, naast 't kunstaardewerk dat op oud-Friesche wijze uit de hand vervaardigd is door Stams uit Sneek en welk oud-Friesch aardewerk eigenaardig en duur is.

J49
19 januari 1858  5. Insgelijks zullen er 4 paarden aangekocht worden.

K49
24 februari 1859  27. Bij besluit van den 13e Mei daaraanvolgende werd bepaald aanvraag te doen tot het plaatsen van stallen langs de ZuidWillemsvaart, ten einde de toogpaarden voor besmettelijke aanrandingen te vrijwaren en de kosten der toogers zooveel doenlijk te bezuinigen.

N49
18 januari 1862  Op verzoek van den WelEd. Heer J. VAN DE GRIENDT, zal de Notaris HAFFMANS, op Woensdag 22 Januarij 1862, ‘s morgens ten 10 ure te beginnen, te Kessel aan Veers, ten huize der kinderen Gijsbers, publiek den meestbiedenden tegen crediet verkoopen: 15 SCHOONE, JONGE, STERKE PAARDEN.  1 juli 1862  DE NOTARIS VAN DER MEER, gevestigd te RAAMSDONK, zal, ten verzoeke van den Heer J. VAN DE GRIENDT, Aannemer te ‘s Bosch, op Vrijdag den 4 Julij 1862, des morgens om 10 ure, ten Herberge van J. VERMUNT, in den Teteringschen Dijk, op Dag van Betaling van den 1 October 1862, publiek en voor alle man  VERKOOPEN:  12 stuks extra schoone zware  WERKPAARDEN,  van verschillende Keur en Jaren, gediend hebbende aan den Spoorweg van Breda op Tilburg. De Koopers moeten voorzien zijn van 2 gegoede borgen en zijn verpligt de kosten ad 10 00 comptant te betalen. Daags vóór en op den Verkoopdag zijn zij voor een ieder te zien. Nader onderrigt te bekomen bij den Heer A. F. VAN SETERS, IN DE 5 EIKEN, onder Oosterhout en ten kantore van den Notaris. Zegt het voort.

AF49
2 oktober 1880  De Notaris LE BRUN, resideerende te Nederweert, zal op Dinsdag den 12 October 1880, ’s morgens ten 9 uren, te Nederweert bij Antoon Linssen, aan den Bassin, op verzoek van den heer W. J. Schellings, te Helenaveen, publiek verkoopen: 9 stuks kalveren, van ½ tot 1 jaar oud, 2 dragende vaarzen en 1 schoonen springstier. Allen Hollandsch ras. 

AO49
2 mei 1889  HELENAVEEN. Bij de stierenkeuring te Asten, is aan den stier, die onlangs door Z. M. den Koning aan de “Maatschappij Helenaveen” ten geschenke werd gegeven, met algemeene stemmen de eerste prijs toegekend.

F50
8 augustus 1854  Daar de Werkzaamheden aan het GRAVEN van het KANAAL in de PEEL onder DEURNE nog niet zijn afgeloopen, wordt hierdoor aan het WERKVOLK ter kennis gebragt, dat aldaar nog een geruimen tijd WERK te vinden is. ‘s Bosch, 31 Julij 1854. J. VAN DE GRIENDT.

AN50
5 april 1884  Te Appelscha (Fr.) zijn ongeveer 40 arbeiders, die om werk naar Helenaveen in Noord-Brabant waren gegaan, vandaar onverrichter zake teruggekeerd.

AO50
26 oktober 1889  Omtrent den toestand in de Friesche veenderijen te Beets, wordt aan de H. Ct. het volgende geschreven: [...] Eén der leden deed het voorstel eene proef te nemen met de uitzending van arbeiders naar Helenaveen voor rekening der commissie, dat algemeen werd goedgevonden. De burgemeester verklaarde zich bereid informatiën in te winnen omtrent de verdiensten en werkzaamheden in die veenderij, om, als deze naar genoegen zijn, tot het uitzenden van 3 of 4 arbeiders over te gaan tot het nemen van eene proef.

AT50
27 januari 1894  — In de omstreken van Zevenwouden (Friesland) worden tegenwoordig arbeiders aangenomen, om dit jaar werkzaam te zijn in de veenderij te Helenaveen (Noord-Brabant). Daar in de Friesche venen tengevolge van de malaise in den turfhandel, veel minder werk zal zijn dan gewoonlijk, is het gelukkig voor de arbeiders, dat zij elders werk kunnen bekomen.  9 maart 1894  Met 't oog op de weinige werkzaamheden, die in 't a.s. voorjaar in de veenderijen van 't noorden zullen worden verricht (een gevolg van de malaise in den turfhandel) vertrekken vele Friesche arbeiders naar Helenaveen. Uit Frederiksoord's omstreken zijn reeds 50 arbeiders derwaarts vertrokken.   10 maart 1894�  Door H. Bakema te Frederiksoord zijn een vijfigtal arbeiders bijeengebracht uit den omtrek van Frederiksoord en enkele uit die kolonie zelve, die nu gaan werken in het Helenaveen op de Peel in Limburg. Zij zijn dezer dagen daarheen vertrokken.   10 amart 1894  HELENAVEEN. Uit de gemeente Vledder (Drente) zijn meer dan 50 arbeiders hier gekomen om turf te graven, die allen hier werk gevonden hebben.   14 maart 1894�  Te Helenaveen (N.-Br.) zijn vijftig arbeiders uit Vledder (Dr.) aangekomen om turf te graven. 

I51
22 augustus 1857  - Volgens berigten uit Meijel ontstond aldaar den 15 dezer brand in de veenen van den heer van de Griendt te ‘s Bosch; ofschoon een aantal gemeentenaren ter hulp snelden, waren hunne pogingen vergeefsch, de vlammen waren te hevig en de rook zoo zwaar dat men niet zag wat men deed; daarbij was er gebrek aan water. Het graven van slooten was op de meeste plaatsen nutteloos, wijl de brandende turven door den hevigen wind op verren afstand geslingerd werden en overal nieuwen brand aanrigtten. Wat het blusschen mede allermoeijelijkst en schier onmogelijk maakte, was dat de turfgronden tot 6, 7, ja 8 voet diep door het vuur aangetast waren. Daar de brand steeds in uitgestrektheid toenam, was men niet weinig beducht dat hij tot de bosschen of tot het naburig dorp Meyel zou overslaan. De waarde van hetgeen verloren is gegaan is zeer aanzienlijk. * 200 man waren steeds met het graven van de sloot bezig, daar men bij het veranderen van den wind voor nog grootere schade bevreesd was. Denzelfden dag riep ook de noodklok van het naburige Asten de gemeentenaren te hulp; ook daar stond een veenberg, die zich tot Deurne en Bakel uitstrekt in brand. Daar ter plaatse, alsmede in de Peel van Helden zijn duizende karren turf verbrand. *Insgelijks verbrande er dien dag eene groote partij turf, in de Peel van Helden. Al deze onheilen moeten aan de aanhoudende hitte en droogte worden toegeschreven.  23 augustus 1857 (8336) Het gerigt uit Maastricht, dd. 19 Aug. ll., voorkomende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van gisteren, No. 229, dat, volgens uit Meijel ontvangen kennisgeving van 15 Augustus, in de Veenen van den Ondergeteekende een belangrijke brand zou zijn ontstaan, is onnaauwkeurig. Die brand heeft wel gewoed in de nabijheid van het Helena-Veen en tot blussching is men bezig geweest, doch schade heeft hij op zijn terrein niet gehad. Ware dit het geval geweest, dan zou hij er melding van hebben gemaakt bij de assurantie, waarbij hij zijn turf heeft verzekerd. ‘s Hertogenbosch, 21 Augustus 1857. J. VAN DE GRIENDT.

AB51
26 augustus 1876  - Men meldt ons uit Meijel dd. 22 Aug.  Jl. Zaturdag heeft een felle brand gewoed in de Peel van Nederweert, gelegen naast de Sommerse, waarbij veel turf en verscheidene hectaren peelgrond verbrand zijn. De oorzaak is hoofdzakelijk toe te schrijven aan onvoorzichtigheid bij de heerschende droogte; ook heeft dezelve veel schade aangericht in de Peel van Meijel, Asten en Deurne, alwaar het mede, vooral in den laatsten tijd, hevig gebrand heeft.

AM51
5 maart 1887  - In den laatsten tijd hadden vele branden plaats in de uitgestrekte peelen der turf- en ontginningsveenderijen der aan elkaar grenzende Maatschappijen Helenaveen en Griedtsveen onder Horst, Deurne en Meijel. De meeste dezer branden ontstonden op gronden der Maatschappij Griendtsveen, en sloegen over op de drooge turfhoopen der Maatschappij Helenaveen. Politie en justitie hebben een onderzoek naar die herhaalde branden ingesteld met dat gevolg dat de Opzichter S. der Maatschappij Griendtsveen, als verdacht van die branden opzettelijk veroorzaakt te hebben, is aangehouden, en naar het huis van bewaring te Roermond overgebracht.   1 mei 1857  Tegen den heer S., beschuldigd van brandstichting op het terrein der staatsspoorwegen en maatschappij Helenaveen, in welke zaak een 40-tal getuigen, onder welker der heeren burgemeesters van Deurne, Asten, Venraï en Horst, werd Woensdag voor de rechtbank te Roermond een gevangenisstraf van drie maanden geëischt. De verdediger concludeerde tot vrijspraak of verwijzing der zaak naar den kantonrechter. Uitspraak 5 Mei e. k.  26 september 1887  [...] - 24 September. - Voor den Hoogen Raad is behandeld het cassatie-beroep van den opzichter der Maatschappij Griendtsveen te Horst, [...] dat nabij het spoorweg-wachthuis 19b op het stort van de spoorweglijn Helenaveen-Venlo stond, en in de nabijheid van een met turfstrooisel gevulden spoorwegwagen, van eene partij droge turf staande op den peel der maatschappij Helenaveen en ook in de nabijheid van vier bewoonde keeten, waardoor niet alleen gevaar te duchten was voor de algemeene veiligheid van personen en goederen, maar waardoor ook eene aanzienlijke hoeveelheid, 260 meter, schaarhout ten nadeele van den Staat en een woonkeet met een gedeelte van haar inboedel is verbrand. [...]  8 oktober 1887  - Advocaat-generaal mr. Gregory heeft in de zitting van den Hoogen Raad conclusie genomen in de zaak van W. J. S., die door het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch tot 15 [dagen] hechtenis is veroordeeld ter zake van brandstichting waarvoor gevaar voor gemeen goed te duchten was. (Het in brand steken van dor gras in het Helenaveen.)  De conclusie strekte tot verwerping van het beroep. Het Hof zal den 31 October uitspraak doen. 

AN51
8 januari 1888  - Toen Donderdag avond de goederentrein van Bokstel-Venloo gepasseerd was, bemerkte men dat een waggon met turfstrooisel in volle vlam stond en vernield werd. Daar de trein den wind van voren had, vermoedt men dat eene vonk uit de machine op het turfstrooisel is gevallen en den brand veroorzaakt heeft.  5 april 1888  MEYEL. Bij Helenaveen sloeg Vrijdag de bliksem in de turfstrooiselfabriek en verbrijzelde eenige glasruiten, daarop sloeg het hemelvuur op een hoop turf, die geheel uit elkander geworpen werd. 

AQ51
24 november 1891  HELENAVEEN, 19 Nov. In den afgeloopen nacht, circa drie uur, ontstond alhier in de turfstrooiselfabriek der heeren Steegh & Essen brand, tengevolge waarvan dat gebouw, voor het grootste gedeelte van hout vervaardigd, gedeeltelijk werd vernield, terwijl de drijfriemen werden verschroeid en de machineriën zijn beschadigd geworden. Door het geblaf van den hond werd de brand spoedig ontdekt en door het werkvolk gebluscht.  De schade hierdoor teweeggebracht, wordt begroot op f3000. De fabriek en het roerend goed is verzekerd bij de Naamlooze Maatschappij gevestigd te Brussel voor f30,000. De oorzaak hiervan is onbekend. 

AS51
16 maart 1893  MAASBREE, 14 Maart. Gisterenavond zag men in de richting van Helenaveen een grooten vuurgloed. Heden morgen vernamen wij, dat aldaar, ten nadeele der maatschappij Helenaveen, eene groote uitgestrektheid jonge dennenbosschen was afgebrand.   18 maart 1893  - Ten nadeele van de Maatschappij “Helenaveen” is Maandagavond eene groote uitgestrektheid jonge dennenbosch afgebrand gelegen te Helenaveen.  18 maart 1893  MEYEL. In de Peel onder de gemeente Deurne brak jl. Maandag-namiddag brand uit, in een gedeelte heide aan die gemeente toebehoorende; in weinig tijds was eene oppervlakte van p. m. 8 hectaren, waarop eenige bosschen toebehoorende aan de maatschappij van ontginning en verveening Helenaveen vernield, waar door aan die maatschappij een schade is teweeggebracht van p. m. f1000. De oorzaak hiervan ligt nog in ‘t duister.

AT51
15 november 1894  HELENAVEEN. Dinsdag-morgen toen de spoorwachter J. Villings, aan wachthuisje No 19 A onder dit gehucht nog in diepen slaap as, werd hij daarin gestoord, doordien hem opmerkzaam werd gemaakt, dat een gebouw hem toebehoorende in brand stond, met moeite werd het vee nog gered, doch het gebouw dienstig voor schuur en stal werd met het daarin aanwezige veevoeder enz. totaal door het vuur vernield, daar het van hout en stroo vervaardigd was, en het bijgevolg niet mogelijk was het vuur meester te worden, de schade hierdoor teweeggebracht, wordt geraamd op 70 gulden niet door assurantie gedekt. Oorzaak onbekend. 

AU51
2 juli 1895  Helenaveen, 1 Juli. Gisteren middag is door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand ontstaan in een turfhoop, ter grootte van circa zestig kubieke meter, toebehoorende aan de maatschappij “Griendtsveen.” Aangewakkerd door den hevigen wind, verspreidde het vuur zich zoo snel, dat aan blusschen niet te denken viel en de hoop geheel in de asch werd gelegd. De schade wordt geraamd op pl. m. 60 gulden door assurantie gedekt.  14 september 1895  Helenaveen, 11 Sept. In de afgeloopen nacht is alhier nabij de stationshalte een hoop turf van p. m. 90 kubieke meter, eigendom der Maatschappij Helenaveen, door vuur vernield. De oorzaak wordt toegeschreven aan het inslaan van den bliksem, daar in dien nacht zich een hevig onweder boven deze streek heeft ontlast.  17 september 1895  Eene turffabriek, toebehoorende aan de “Maatschappij Griendtsveen”, te Helenaveen, is Zondagnacht door brand verwoest. Ook al de machinerieën zijn vernield. De oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd.  21 september 1895  - Zondagnacht brak te Helenaveen brand uit in de turfstrooiselfabriek, genaamd de “Transporteur” toebehoorende aan de maatschappij G?, tengevolge waarvan die fabriek geheel is uitgebrand en de machineriën dermate door het vuur hebben geleden, dat ze voor het gebruik zeer waarschijnlijk zullen zijn verloren. Eene partij turf en hout om de fabriek gelegen, werd eveneens een prooi der vlammen. De schade is vooralsnog niet te ramen doch is door de assurantie gedekt. Oorzaak onbekend.  15 oktober 1895  Helenaveen, 12 Oct.  Gisteren avond tusschen 11 en 12 ure is alhier in een in de vaart liggend aakschip toebehoorende aan W. S. Bloem, steenfabrikant te Weurd bij Nijmegen (schipper J. Pardoel), beladen met circa 4000 ton turf van de Maatschappij Helenaveen, door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand ontstaan. Het gevolg was, dat schip en lading een prooi der vlammen werden, terwijl slechts een weinig van den inboedel van den schipper werd gered. De schade is vooralsnog niet te ramen, doch deze is door assurantie gedekt, met uitzondering van den inboedel.

AV51
9 juni 1896  Ten nadeele van de Maatschappij “Griendtsveen” zijn nabij Horst (Limburg) ongeveer 100 K. M. turf - tengevolge van het inslaan van den bliksem - door brand verwoest geworden.

AX51
17 augustus 1898  HALTE HELENAVEEN. Maandag-namiddag omstreeks 2 uur, is in de heide toebehoorende aan de Maatschappij Helenaveen brand ontstaan, waardoor circa 3 hectaren heide en 2 hectaren dennenbosch werden vernield. De aangerichte schade beloopt p. m. f850, die de Maatschappij zelf moet dragen wijl niets tegen brandschade verzekerd was. Door samenwerking van een groot aantal personen werd men het vuur weldra meester en voorkwam men grooter onheil.  22 augustus 1898  Te Helenaveen (N.-B.) zijn 3 H.A. heide en 2. H.A. dennenbosch, eigendom der maatschappij “Helenaveen”, geheel door brand vernield.  23 augustus 1898 [...] Bij het hevig onweer dat zich Zaterdag-avond boven Helenaveen ontlastte viel het hemelvuur op een hoop turf van p. m. 50 kubiek meter, welke geheel door ‘t vuur werd verteerd. Deze turf behoorde toe aan de firma Termindt-Arentsveen, wonende te Millingen bij Nijmegen.  27 augustus 1898  - Tijdens het onweder, dat Zaterdag avond boven de Peel woedde, sloeg de bliksem te Helenaveen in eene partij turf, toebehoorende aan den heer Terwindt. Circa 50 kubieke meter turf werd door het vuur vernield.

AY51
13 mei 1899  - Te Helenaveen is een kolossale brand uitgebroken in de heide, eigendom van de Maatschappij “Helenaveen”, tengevolge waarvan ongeveer 80 hectaren grauwe turf is verbrand. De schade, hierdoor teweeg gebracht, is door de assurantie gedekt. De oorzaak van het ontstaan van den brand is onbekend.  2 juli 1899  Te Sevenum is in de Peel, door onbekende oorzaak, ongeveer 180 kubieke meter turf van de maatschappij Helenaveen en Griensveen, afgebrand alsmede een groote hoeveelheid turf, aan verschillende eigenaren toebehoorende.

E52
30 maart 1853  Raadsbesluit van de gemeente Deurne: verkoop van 610 bunders en 53 roeden peel- en heidegronden voor f48828. Op 2 juli 1853 werd de notariële koopakte voor notaris van Riel gepasseerd. Op 24 augustus 1853 wordt per Koninklijk Besluit van regeringswege toestemming gegeven tot verkoop en 14 september kwam de “Concessie” af d.w.z. dat de verantwoordelijke minister dit Koninklijk Besluit ook metterdaad uitvoert door toestemming te verlenen aan de gebroeders van de Griendt tot definitieve aankoop van bovengenoemde gronden. 

H52
23 augustus 1856  1. Betrekkelijk de verveening door J. van de Griendt c. s. onder Deurne: Dat van 15 Maart tot 30 November zijn uitgegeven 48,374 daggelden. - Men heeft gefabriceerd 220,000 ton longe of fabrieksturf. Twee zijwijk zijn aangelegd ter respektieve lengte van 374 en 273 ellen, de eerste op het aan de ondernemers behoorende terrein, de tweede op het gepachte gedeelte; terwijl het hoofdkanaal 488 ellen is verlengd. Voor de boekweitteelt zijn omgekapt 93 (98?) bunders, en omgegraven tot het uitdroogen of inklinken van het veen 149 bunders. Tot bouwland zijn aangelegd ongeveer vier bunders, waarvan de oogst voldoende is geweest. - 70 bunders zijn onder bewerking voor het steken van turf. Het vervoeren van den turf met eigen schepen, heeft geregeld plaats. Tot huisvesting der arbeiders bestaan geschikte keeten, welke te zamen door ongeveer 240 personen worden bewoond. De gezondheidstoestand is gunstig geweest; tweemaal per week komt een geneesheer op het veen-terrein, die van wege de ondernemers bezoldigd wordt. Men heeft alle reden te gelooven, dat de onderneming voor de deelhebbers op den duur voordeelig zal zijn, en dat die zich hoe langer hoe meer zal uitbreiden.

I52
21 augustus 1858  Verveeningen. Ten aanzien van de verveeningen onder Deurne in het zoogenaamde Helena-veen, onder de direktie van J. van de Griendt te ‘s Bosch, kan over 1857 worden medegedeeld, dat het steken van turf steeds met kracht wordt voortgezet, als zijnde van Maart tot November door de ambtenaren van ‘s rijks belastingen gepeild geworden 162,507 ton lange turf der 3e klasse; terwijl daarenboven door of van wege de ondernemers, uit de aanliggende veengronden van de gemeente Deurne, nog 200,000 ton turf 3e klasse en 500 ton turf van de 1e klasse gefabriceerd zijn. Het hoofdkanaal (Helena-vaart) is dat jaar niet verder doorgetrokken, doch is in de verdere strekking over 500 ellen lengte de bovenveen afgevoerd. Nieuwe zijwijken zijn er ook niet aangelegd. In de maand Mei 1857 is een aanvang gemaakt met het afbranden van het veenterrein voor de boekweitteelt, en zijn met boekweit bezaaid 90 bunders onder Deurne en 213 bunders onder Horst; zijn er thans in het Helena-veen 150 bunders begript en voor de boekweit bekapt, en onder Horst 275 bunders. De boekweitteelt heeft dat jaar buitengewone resultaten opgeleverd, doordien elke bunder gemiddeld 21 mudden heeft opgebragt. Negen bunders waren tot bouwland aangelegd, die mede eene gunstige uitkomst hebben opgeleverd. Het aantal woningen is niet vermeerderd en ook de bevolking is niet toegenomen. In de maand Oktober is een der bestaande steenen gebouwen tot noodkerk ingerigt, waarin dagelijks dienst wordt verrigt. De gezondheidstoestand der bevolking is steeds gunstig gebleven. Deze onderneming is thans overgebragt in eene maatschappij, waaruit zal voortvloeijen dat in 1858 nog met meer kracht zal worden gewerkt. In navolging van deze onderneming, zijn in November 1857 onder de gemeente Deurne verpacht ongeveer 400 bunders voor de boekweitteelt; dit voorbeeld is reeds eveneens gevolgd onder de gemeenten Zevenum en Venraij (Limburg.) In de veenderij genaamd den Diepenhoek, onder Someren zijn gepeild 35482, en onder de gemeenten Deurne, Asten en Bakel 336294 ton turf.

J52
�

P52
23 april 1864  - Naar men ons van eene doorgaans goed ingelichte zijde verzekert, heeft het Bestuur van Deurne (Noord-Brabant), ten einde de ingezetenen der Gemeente zoo veel mogelijk tegen een dreigend monopolie te vrijwaren, door eigen veengronden behoorlijk aan exploitatie te onderwerpen, zijne lofwaardige pogingen, in weerwil eener vrij hevige, niet belanglooze tegenkanting, reeds zoo ver gebragt, dat er bereid een aanvang met het graven van een kanaal op het grondgebied der Gemeente Meijel gemaakt is. Bij sommigen bestaat evenwel de vrees, dat het ...

AC52
27 mrt 1878�- Omtrent het Helenaveen kunnen wij over 1877 de volgende bijzonderheden melden:  De wijken werden met 510 M. verlengd en de verveening leverde op 1.997.555 HL. turf. Eene oppervlakte van 10 hectaren werd bezaaid met boekweit en 7 hectaren werden ontgonnen, zoodat met ult. Dec. reeds 139 hectaren in cultuur wareb. Voor verschillende werkzaamheden werd f72,210 aan dagloonen uitgegeven.  Zes arbeiderswoningen, eene tabakschuur en eene vlasschuur werden bijgebouwd, terwijl van de in aanbouw zijnde kerk het metselwerk 5 M. boven den grond werd opgetrokken. Op de scheepstimmerwerf konden gemiddeld 7 man geregeld werk vinden. De kolonie telde op 31 December 99 huisgezinnen met 560 zielen. 

AE52
29 juli 1880  Het Helenaveen, gelegen deels in de gemeente Horst, deels in de noordbrabantsche gemeente Deurne en Liesel, leverde in 1879 een hoeveelheid van 918,137 ton lange turf op of 104,137 ton meer dan in 1878. Daarvoor werd een oppervlakte van 2? hectaren uitgeveend, zoodat op het einde van 1879 de verveende oppervlakte in het geheel bedroeg 437 hectaren. Van deze waren 152 hectaren tot bouwland en moestuinen ontgonnen. De oogst was er over het algemeen gunstig. De vaste bevolking beliep 747 zielen, verdeeld in 133 huisgezinnen.  21 augustus 1880  Helenaveen, 20 Aug. Het sedert ongeveer 30 jaren bekend geworden Helenaveen, grensplaats tusschen Limburg en Noord-Brabant, gelegen op drievierde uur van het station der Staatsspoorwegen, bekend door de enorme opbrengst van lange turf, heeft zich gedurende de laatste vijf jaren toegelegd op het telen van tabak, en is daarin aanmerkelijk vooruitgegaan. Op deze uitgestrektheid van uitgeveende gronden, tusschen Horst en Deurne, heeft men, behalve de bouwlanden en moestuinen, geheele velden met tabak beplant, waarvan de oogst vooral dit jaar aanzienlijk schijnt te worden. Het gehucht telt eene vaste bevolking van ongeveer 570 zielen. Daarenboven vinden nog dagelijks een groot aantal vreemdelingen, zoowel Duitschers als Hollanders (meestal van Overijsel), hier hun bestaan. Alhoewel men reeds een aantal pakhuizen voor het bewaren van tabak heeft, bouwt men nog dagelijks nieuwe woningen, zoodat men met recht durft onderstellen, dat deze weleer woeste grond, in weinige jaren in een plaats van welvaart zal veranderd zijn, waartoe het daarbij gelegen kanaal, niet weinig zal bijdragen.

AG52
5 november 1882  HELENAVEEN. De rekening der Maatschappij tot ontginning en vervening der peel, genaamd Helenaveen, levert over 1881 een nadeelig saldo van ruim f43,000 op. Verschillende omstandigheden werkten daartoe samen. Tengevolge van den langen winter die tot in het voorjaar aanhield, werd door de steenfabrikanten het werk veel later dan in andere jaren begonnen, terwijl de voortdurende regens in de maanden Augustus en Septemher het steenbakken veel vroeger deden ophouden. Vandaar een veel geringer verbruik van turf dan in andere gewone omstandigheden. De Zuid-Willemsvaart was in de maand Augustus gesloten en daardoor de uitvoer belet; de turfprijzen waren daarenboven het gansche jaar door zeer laag. Ook de natte zomer van het jaar 1880 had op de rekening van het afgeloopen jaar een hoogst nadeeligen invloed.

AI52
27 oktober 1883�- De voortdurende landaanwinning te Helenaveen verschaft den peelbewoners aanhoudende welvaart. In 1882 leverde de vervening 778.939 ton turf; 2 hectaren werden in cultuur gebracht, zoodat op het einde van het jaar 170 hectaren in cultuur waren. Twee fabrieken door stoom gedreven, tot het maken van turfstrooisel, werden gebouwd en in werking gebracht.  De vaste bevolking bestond uit 98 huisgezinnen met 502 zielen. 

AK52
31 januari 1885  - Als bewijs van de waarde der veengronden kan dienen, dat de gemeente Horst circa 410 hectaren aan den heer Eduard van de Griendt te ‘s Hertogenbosch, verkocht heeft, voor de kapitale som van f132,000, onder beding dat op kosten van den aankooper een kanaal worde gegraven waarop de gemeente gratis vervoer en doorvoer heeft. Hierdoor gaat de gemeente Horst, die nog 600 hectaren veengrond bezit, een schoone toekomst te gemoet.

AM52
4 augustus 1888  Blijkens het jaarverslag der prov. Limburg over 1887, heeft het Helenaveen onder Deurne 300,800 ton lange turf en 347,400 ton grauwe turf opgeleverd, terwijl afgeleverd werd 268,602 ton lange turf en 16,183,657 KG. turfstrooisel.  De veenderij der gemeente Deurne leverde 520,000 ton zwarte turf en 10,000,000 ton vale turf voor strooisel op, terwijl afgevoerd werd 460,000 ton zwarte turf, 80,000 ton kluiten en 136,000 M³ vale turf. In de veenderij der maatschappij “Griendtsveen” werden gegraven 3775 dagwerk grauwe turf en 102 dagwerk zwarte turf. Door begreppeling waren omstreeks 240 hectaren aan de snede. Uit deze veenderij werd afgeleverd 1050 M³ zwarte turf en 28,161,615 KG. turfstrooisel. De vaste bevolking bestaat uit 119 huisgezinnen met 644 zielen. 

AN52
18 oktober 1888  - De gemeente Asten heeft besloten de uitgestrekte Peelgronden, die tot nu toe bijna renteloos waren, te ontginnen. Hierdoor zullen deze schijnbare waardelooze gronden, een schat opbrengen in den vorm van turf, die, verwerkt in het zoogenaamde turfstrooisel, heinde en verre verzonden worden, vooral nu in den laatsten tijd aan turfstrooisel overal in de paardenstallen de voorkeur wordt gegeven boven stroo. Dat deze onderneming tevens aan honderden menschen werk zal verschaffen is een waar buitenkansje voor de bewoners der Peel, die voor een groote gedeelte het dagelijksch brood met handenarbeid moeten verdienen. Voor het vervoer, wordt een kanaal gegraven van de Peel naar de Zuid-Willemsvaart ongeveer ter hoogte van sluis 12 en de Zuid-Willemsvaart zal hierdoor gedeeltelijk aanmerkelijk verbreed en verdiept moeten worden, een kolossale arbeid, waaraan waarschijnlijk eerstdaags begonnen zal worden en die honderden handen zal bezig houden.  9 mei 1889�  HELENAVEEN. De vervening in het Helenaveen werd in 1888 geregeld voortgezet. In het geheel werden gegraven 352 670 ton zwarte turf en 819,600 ton vale of grauwe turf voor turfstrooisel. Afgeleverd werden 286,130 ton zwarte turf, benevens 154,763 ton afval van zwarte turf. Met de ontginning der gronden werd voortgegeaan; 10 hectaren mastbosch werden aangelegd. De bevolking van Helenaveen bestond op 31 December 1888 uit 617 zielen.  Daartoe in staat gesteld door eene belangrijke geldelijke bijdrage van Z M. den Koning, werd eene stichting gevormd, onder den naam van Fonds Koning Willem III, met het doel den landbouw en de veeteelt te helpen ontwikkelen en de welvaart te bevorderen van de zich aan landbouw, tuinbouw en veeteelt wijdende vaste Nederlandsche arbeiders en pachters op de gronden der naamlooze vennootschap tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen. Deze stichting, waarvan Z. M. de Koning het beschermheerschap heeft aanvaard, is voor de ontwikkeling van Helenaveen van groote waarde te achten.  Ook met de vervening der gemeente Deurne ging men geregeld voort. In 1888 leverde deze vervening in het geheel op 568,501 ton zwarte en 1,068 320 ton vale turf. Aan de beide turfstrooiselfabrieken van de firma’s Feder-Wolf en Cie., en Steeg en Esser werden te samen 192 000 M³ vale turf verwerkt. Van den uitgeveenden grond werd eene oppervlakte van 2.17 hect. in cultuur gebracht. Van het midden van het kanaal werd een grintweg aangelegd naar den grintweg Deurne-Liessel.  Gedurende de maanden Mei,Juni en Juli waren gemiddeld 614, in April, Augustus, September en October 400 en in de overige maanden 240 arbeiders in de veenderij werkzaam.   15 mei 1889  - Maatschappij Helenaveen. Uit het verslag over 1888 blijkt, dat in dat jaar 352,670 ton zwarte en 819,00 ton vale of grauwe turf voor turfstrooisel werden gegraven. Er werden 286,130 ton zwarte turf en 154,783 ton afval van zwarte turf afgeleverd. Men ging geregeld met de ontginning der gronden voort; 10 hectaren mastbosch werden aangelegd. Hiertoe in staat gesteld door een belangrijke geldelijke bijdrage van Z. M. den Koning, werd een fonds gesticht onder den naam “Fonds Koning Willem III”, met het doel den landbouw en de veeteelt te helpen ontwikkelen en de welvaart te bevorderen. Deze stichting, waarvan Z. M. de Koning het beschermheerschap heeft aanvaard, is voor de ontwikkeling van Helenaveen van groote waarde te achten. De bevolking bestond op 31 December 1888 uit 617 zielen. De vervening der gemeente Deurne bedroeg 568,501 ton zwarte en 1,068,320 ton vale turf. Aan de beide fabrieken van de firma’s Feder Wolff & Co. en Steeg & Esser werden te samen 192,00 kub. meter vale turf tot strooisel verwerkt. Van den uitgeveenden grond werd 2.17 hect. in cultuur gebracht, terwijl een grindweg werd aangelegd van het kanaal naar den prov. weg Deurne-Liessel.

AO52
19 januari 1889  De Notaris LINSSEN te VENRAIJ, zal ten verzoeke van het Edelachtbaar Gemeentebestuur aldaar, op een nader te bepalen dag in de maand Maart, publiek VERKOOPEN:  Onder de Gemeente Venraij. Circa 150 Hectaren Veengrond, zeer gunstig gelegen nabij het station Helenaveen en grenzende aan de Peel van de Gemeente Horst en Deurne.  Het grauwe Veen is uiterst geschikt voor de fabricatie van Turfstrooisel, terwijl het zwarte zeer dienstig is als brandstof voor steenbakkerijen.  23 februari 1889�De Notaris LINSSEN te Venraij, zal ten verzoeke van het Edelachtbaar Gemeentebestuur aldaar, op een nader te bepalen dag in de maand Maart, publiek VERKOOPEN:  Onder de Gemeente Venraij. Circa 150 Hectaren grauwe VEEN, zeer gunstig gelegen nabij het station Helenaveen en uiterst geschikt voor de fabricatie van turfstrooisel.   17 maart 1889  § SEVENUM, 21 Maart. De heden gehouden verkoop onzer veengronden was een ware teleurstelling. Met het ook op de uitmuntende kwaliteit, dacht men, dat het hier nog anders klinken zou dan te Horst en Venraai. Allerlei geruchten en blijde vermoedens waren in omloop, men sprak er zelfs van, dat de hoofdelijke omslag zou vervallen en vervangen worden door eene jaarlijksche uitkeering aan de ingezetenen en helaas! nu hebben de 246 hectaren slecht f171,000 opgebracht, zijn 1¼ ton gouds beneden de raming. Men weet niet, wat hiervan te denken of het turfstrooisel heeft zijn tijd gehad of de fabrikanten zijn slimmer geworden en hebben den buit gezamenlijk gedeeld wie zal het uitmaken? Eene zaak echter lijdt geen twijfel; de gehoopte jaarlijksche uitdeeling blijft vooloopig achterwege. Binnen twee maanden tijd is door de Maatschappij Griendsveen voor f561,000 bovenveen (niet de ondergrond) gekocht. Binnen kort zal Asten ook eenige honderden hectaren veilen.  23 maart 1889  SEVENUM. Donderdag zijn de veengronden dezer gemeente publiek verkocht. De hooggespannen verwachting is zeer teleurgesteld, wijl de 246 hectaren slechts f171,000 hebben opgebracht. Naar evenredigheid dus ruim een ton gouds minder dan de venen van Horst en Venraij; hetgeen te meer in het oog valt, als men weet, dat de Sevenumsche peel de andere kwaliteit verre overtreft.  6 april 1889  - Te Asten (N.-Br.) werden dezer dagen de aan die gemeente grenzende en toebehoorende peelgronden verkocht. De 500 hectaren grond brachten ruim vierhonderd duizend gulden op. Kooper was de heer Kouwenhoven, van Rotterdam, ten behoeve van eene Engelsche maatschappij.  23 mei 1889�HELENAVEEN. De Maatschappij “Griendtsveen” te Rotterdam (directeuren J. F. en E. Griendt) is wederom eigenares geworden van aanzienlijke perceelen alhier, ten noorden van den spoorweg van Helmond naar Venlo. De turf, welke op die perceelen gegraven wordt, wenscht men naar de terreinen van “Griendtsveen” ten zuiden van den spoorweg, over te brengen, om in de aldaar aanwezige fabrieken te worden verwerkt. Daartoe is men voornemens eene brug over den spoorweg te bouwen, waarover door middel van een transporteur de turf zal worden vervoerd. 

AP52
6 mei 1890  HORST. Voor eenigen tijd nam de raad onzer gemeente een besluit, waarbij aan de maatschappij Griendtsveen, te Rotterdam, die voor eene aanzienlijke som grauwveen van de gemeente gekocht heeft, ter leen werd gegeven, tegen 3½ pct., een bedrag van f140,000. Als onderpand zou daarvoor hypotheek worden verleend op 400 hectaren peelgrond met daarop staande fabrieksgebouwen, aan de maatschappij toebehoorende.  Op dit besluit, dat de goedkeuring van de meeste inwoners niet wegdroeg, is de raad thans teruggekomen in eene namens eenige raadsleden bijeengeroepen vergadering, waarin alle leden tegenwoordig waren. Er was namelijk gebleken, dat aan de opgegeven grootte p. m. 16 hectare ontbraken. Met belangstelling wordt het besluit van Gedeputeerde Staten tegemoetgezien. 

AQ52
18 april 1891 - In het L. N. onder “Venraai” lazen wij een zeer interessant bericht over “de Peel” van den heer T., Waarvan wij het zakelijk gedeelte, met eenige uitbreiding laten volgen. Door verkoop is de zoo geminachte en weinig opbrengende Peel van voorheen, thans een rijke bron van inkomsten geworden voor de verschillende gemeenten, waaraan deze veengronden toebehooren. Zoo verkocht de gemeente Venraij van haar aandeel op 14 Maart 1889, 171 hectaren tegen de enormen prijs van f181.000, te betalen in vijf termijnen. Hiervan ontving ze - de eerste termijn à contant - op 19 Maart d. a. v. f36,200, op 2 April 1890 van de nog overblijvende koopsom, zijnde f42,957, en op 1 April ll. den derden termijn met de verschenen rente tot een bedrag van 41,268. De eerste twee termijnen zijn door den Raad dezer gemeente onmiddelijk solide en voordeelig belegd en kostbare landerijen in de Betuwe, terwijl in de jl. gehouden raadsvergadering gewikt en gewogen werd om de onlangs ontvangen f41,268 even solide en voordeelig te plaatsen.

AS52
24 oktober 1893  - De Weledel Gestrenge heer Notaris Linssen alhier, zal ten verzoeke van het E. A. Gemeentebestuur van Venraij, op Donderdag 16 Novembe a. s. namiddags 5 uur, in het hotel “de Gouden Leeuw” publiek verkoopen: 104 Hectaren grauw veen zeer gunstig gelegen nabij het station Helenaveen en uitstekend geschikt voor de fabricatie van turfstrooisel. Ter gemeentesecretarie en ook ten kantore van den heer Notaris worden inlichtingen verstrekt.

AU52
7 mei 1895  - Op Woensdag 5 Juni a. s. zal namens het EdelAchtb. Gemeentebestuur ten overstaan van Notaris Linssen alhier in het Hotel “De Gouden Leeuw” wederom 104 hectaren graauwveen publiek geveild worden. Dit veen is zeer gunstig gelegen nabij het station Helenaveen en uiterst geschikt voor de fabricatie van turfstrooisel.

AV52
18 juli 1896  HELENAVEEN. De Raad der gemeente Deurne heeft besloten de turfstrooiselfabriek van de Firma Steegs en Esser alhier over te nemen en wel voor de som van f12000. Genoemde firma bood voor eenige weken de som van één millioen gulden voor al het grauw moer, dat de gemeente Deurne thans nog in eigendom heeft. Ondanks dit mooie bod, bleef de gemeenteraad bij zijn vroeger genomen besluit om den valen turf voor hun eigen rekening tot turfstrooisel te verwerken. Op 15 Augustus a. s. zal de fabriek in volle werking aan de gemeente overgaan.  22 augustus 1896  DEURNE. Het gemeentebestuur heeft de turfstrooiselfabriek van de firma Steegs & Esser in volle werking overgenomen, om die verder voor eigen rekening te exploiteeren.  29 augustus 1896  Na onlangs een aanzienlijk bod voor de nog niet ontgonnen peelgronden te hebben afgewezen, heeft het bestuur der gemeente Deurne (N.-B.) thans de turfstrooiselfabriek der firma Steegh & Esser, te Helenaveen aangekocht, teneinde de gemeente-exploitatie van de peelgronden op nog uitgebreider schaal te kunnen voortzetten.

AW52
oktober 1897  - Dezen tijd werd onze gemeente door den heer Van der Griendt, te Rotterdam, aangezocht tot den verkoop van een groot stuk heidegrond in de Peel. Dientengevolge hadden verleden week opmetingen plaats. Of het verzoek al dan niet zal worden toegestaan, wordt beslist in de gemeenteraadsvergadering, welke nog deze week zal gehouden worden.  4 november 1897  Venray, 3 Nov. In de gehouden gemeenteraadsvergadering werd besloten, het verzoek van den Weled. heer Van der Griendt, tot den aankoop van een stuk heidegrond in de Peel, niet in te willigen.

O53
22 oktober 1864  TE KOOP een EZEL oud 5 jaar met KAR en GETUIG. Zich te wenden bij den eigenaar A. WOUTERS, te Helenaveen.

AF53
2 okt 1880  De Notaris LE BRUN, resideerende te Nederweert, zal op Dinsdag den 12 October 1880, ’s morgens ten 9 uren, te Nederweert bij Antoon Linssen, aan den Bassin, op verzoek van den heer W. J. Schellings, te Helenaveen, publiek verkoopen: 9 stuks kalveren, van ½ tot 1 jaar oud, 2 dragende vaarzen en 1 schoonen springstier. Allen Hollandsch ras.

AP53
22 maart 1890  HORST. Te Helenaveen is een stier te zien, die 800 kilo zwaar is en nog dagelijks 2 kilo in zwaarte toeneemt. Verscheidene kooplieden zijn reeds daar geweest om het dier te zien, waarvoor men al f300 geboden heeft. 

AR53
19 augustus 1892  De dorpslandbouwvereeniging “Geldermalsen en omstreken” heeft eene keuring gehouden van hengstveulens, stieren en varkensberen. De uitslag was als volgt: Aangeboden waren 22 hengstveulens. Bekroond werden, elk met f25, de veulens van de heeren J. C. van de Blocquery, te Helenaveen, en J. Beekman Azn., te Buren. [...]

AD54
8 januari 1878  - Den 1 Aug. jl. is onder de spoorwegbrug aan de halte Helenaveen, gem. Deurne, uit het water opgehaald het lijkje van het 5jarig dochtertje van den aldaar wonenden werkman L. Kievits. Vermoedelijk is het kind al spelende in het water gevallen.

AN54
8 maart 1888  MEIJEL. Zaterdag gleed te Helenaveen een smidsknecht op een bruggetje uit, en kwam in het water terecht; alhoewel men hem spoedig uit het water hielp, is hij toch, eenige uren later, aan de gevolgen hiervan overleden.  7 september 1888  § - In den avond van 2 dezer is de Wed. Aarts, arbeidster te Helenaveen, toen zij van de herberg van M. terugkeerde, waar zij hare dochter vergeefs gezocht had, door de duisternis in het kanaal geraakt en verdronken. Hoewel men op haar hulpgeroep spoedig ter plaatse was, kon men slechts haar lijk ophalen.   8 september 1888  HELENAVEEN. Jacoba Scharmij, 44 jaren oud, wed. H. Aarts, arbeidster alhier, die in den avond van Zondag 2 September ten huize van den herbergier M. Alhier was gekomen, om hare dochter te zoeken en daarna huiswaarts keerde, is zeer waarschijnlijk, door de duisternis misleid, in het kanaal gevallen, hoewel op het hulpgeroep zij spoedig uit het water werd gehaald, waren toch de levensgeesten verdwenen.

AP54
15 augustus 1890� Te Helenaveen (N.-Br.) zijn Zondag twee jongetjes, die door de ouders zonder opzicht waren gelaten, tijdens zij naar de kerk waren, in het kanaal gevallen. Een voorbijganger, die een der knapen drijvende zag, begaf zich oogenblikkelijk te water en had het genoegen dezen nog levend op het droge te brengen. De andere, die later werd opgehaald, was toen reeds bezweken.   23 augustus 1890  - Te Helenaveen zijn tijdens een onbewaakt oogenblik 2 jongens in het kanaal gevallen. Een daarvan heeft een voorbijganger nog kunnen redden.  30 augustus 1890  HELDEN. De dienstknecht van den landbouwer W. P. alhier, te Helenaveen bezig zijnde een kar hooi te laden, had het ongeluk met paard en kar in het kanaal te vallen. Door spoedige hulp kon de voerman nog gered worden. Het paard werd levenloos opgehaald. 

AT54
7 augustus 1894  Helenaveen,6 Aug. Gisteren-avond, toen de grootvader van den ruim 5-jarigen Marinus van Son, met dezen zich in een aak in het kanaal bevond, welk vaartuig door den vader van het kind werd voortgetrokken, liep de kleine van voor naar achter door het vaartuig, nu en dan over dwarsbalken springende en langs het boord loopend, met het gevolg dat het jongske van af boord in het water viel. Hoewel door den grootvader en door den vader alle pogingen werden aangewend om het kind te redden, bleef zulks vruchteloos en werd het eenige minuten later levenloos opgehaald.  Alle middelen, in het werk gesteld om de levensgeesten op te wekken, mochten niet baten.  Men kan zich de droefheid van vader en grootvader voorstellen.   10 augustus 1894� HELENAVEEN. Alhier is het zesjarig zoontje van den landbouwer M. v. S. bij ongeluk in het kanaal gevallen en verdronken. 

AU54
7 juni 1895  - Te Helenaveen is een 16-jarige jongen uit Zomeren, bij het baden verdronken.

AY54
12 oktober 1899  HELENAVEEN-HORST. In den avond van 8 dezer verliet J. Schepens, oud 22 jaar, metselaar, geboortig uit Tilburg en werkzaam alhier, de herberg van Kievers onder Deurne, om naar zijn kosthuis te gaan. Sedert dien tijd werd niet meer van hem vernomen. Gisternamiddag is zijn lijk uit de Helenavaart onder deze gemeente opgehaald.  15 oktober 1899  - De 25 jarige metselaar J. S. alhier was sedert eenige weken werkzaam te Helenaveen. Sedert Zondag werd hij daar vermist en men vermoedde dat hem een ongeluk was overkomen. Dit vermoeden is bewaarheid geworden daar bij zijn ouders alhier bericht is ontvangen dat het lijk van hun zoon uit de Zuid-Willemsnvaart te Helenaveen is opgehaald. - Nader wordt gemeld: Nabij het station Helenaveen waar de Helenavaart in de spoorhaven der Maatschappij “Helenaveen” valt, werd Woensdag het lijk opgevischt van den sedert Zondagavond vermisten metselaarsgezel J. S. uit Tilburg, werkzaam aan de te Griendtsveen in aanbouw zijnde brikettenfabriek. Kwart voor tien uit de herberg van L. K. vertrekkende, schijnt hij door de duisternis misleid, zijn noodlottige einde te hebben gevonden. Donderdag had de begrafenis plaats, waarbij veel en oprechte deelneming viel waar te nemen. De kist lag als onder kransen bedolven. De houding van het lijk, zooals dit aan het water werd onttrokken, met gevouwen handen namelijk, geeft ons de Christelijke hoop, dat de ziel van dezen braven jongen door het scheiden genade heeft gevonen bij haren Schepper en Rechter.  16 oktober 1899  Te Helenaveen (N.-B.) is zekere J. Sch., wonende te Tilburg en in eerstgenoemde plaats werkzaam aan een in aanbouw zijnde fabriek, door de duisternis misleid, te water geraakt en verdronken.

C55
1 maart 1853  De ontginningen door bevloeijing.  De uitgestrekte ontginningen, sedert eenige jaren in de Belgische Kempen ondernomen, maakten de Regering bedacht op het bevorderen van dergelijke ondernemingen in Limburg en Noordbrabant, alwaar het water der Zuidwillemsvaart de gelegenheid aanbiedt tot het toepassen van het in Nederland weinig gekende stelsel van bevloeijen, dat elders, vooral in Duitschland, met goed gevolg, sedert jaren in werking is. Het lag in het stelsel der Regering, de ontginningen door bijzondere personen te bevorderen, niet zelve te ondernemen. Daar van verschillende zijden, voornamelijk onder Weert en Nederweert in Limburg, vergunning was gevraagd tot het aftappen van water uit de Zuidwillemsvaart, wenschte het Gouvernement ligging en gesteldheid te kennen van de woeste gronden in Limburg en Noordbrabant, die geschikt zijn ter ontginning door irrigatie, vooral met het water uit de Zuidwillemsvaart. Een voorloopig onderzoek werd daartoe, in Januarij 1851, aan een ingenieur opgedragen. Uit zijn verslag bleek, dat onder de gemeente Weert, Nederweert, Someren, Meijel en Asten, in Noordbrabant en Limburg, ongeveer 5000 bunders, zeer geschikt liggen om door vloeijing te worden ontgonnen. De gemeenten, eigenaressen dezer gronden, werden uitgenoodigd, door aandeel te koop onder zekere voorwaarden, mede te werken tot de ontginning, nadat de ontwerpen van de noodige voorbereidende werken, door de zorg der Regering, zouden zijn opgemaakt. In de eerste plaats schenen hier de gronden onder Nederweert en Someren, over eene uitgestrektheid van bijna 3000 bunders, op den linkeroever der Zuidwillemsvaart gelegen, in aanmerking te moeten komen. Daar biedt het aanzienlijk verval van het kanaal gelegenheid aan tot aftapping van water, en tot ontlasting van het overtollige op een lager pand der vaart. In September 1851 werd het opmaken der ontwerpen aan de algemeene dienst van den waterstaat opgedragen. Daarbij is als beginsel aangenomen dat de taak der Regering zich moet bepalen tit het aanmoedigen der ontginning door levering der ontwerpen tot de voorbereidende werken, en dat de uitvoering, zoo van deze werken als van het verdere noodige, aan de bijzondere ondernemers moet worden overgelaten.

E55
1 maart 1853  In verband met de voorgenomen ontginning van veenen onder Deurne en Liessel, is eene algemeene opneming van de Peel, door waterpassing en grondboring, verrigt. Daaruit is gebleken, dat de grootste hoeveelheid veen is gelegen ten zuiden van den weg van Gemert naar Venray. Benoorden dien weg is het veen meerendeels uitgestoken, zoodat hoogstens eene laag van drie palm dikte overblijft. De gronden, die met het beste gevolg schijnen te kunnen worden verveend en ontgonnen, zijn gelegen in de Noordbrabantsche gemeente Deurne en Liessel, en onder de gemeenten Venray, Horst en Sevenum, in Limburg. Tusschen de Noordervaart en de Maas, bij Neer, wordt geen turfgrond in genoegzame hoeveelheid gevonden, om den aanleg van eenigzins kostbare ontginningswerken te wettigen. Daar wordt evenwel eene groote oppervlakte heidegrond aangetroffen, die langzamerhand door houtteelt en irrigatie kan worden ontgonnen, naar mate de afvoer van voortbrengselen uit die streek, door den aanleg van land- en waterwegen wordt bevorderd. Het denkbeeld is geopperd, om het water uit de Maas, bij Neer, tot op de bijna 20 ellen hooger gelegen vlakte, door stoomtuigen op te voeren, en daardoor de ontginning door vloeijen mogelijk te maken, zonder al het noodige water door de Zuidwillemsvaart en Noordervaart te moeten aanvoeren, in hoeverre dit denkbeeld aanprijzing verdient, kan eerst blijken, wanneer een ontwerp, met juiste raming van kosten en baten, zal zijn opgesteld.

F55
3 augustus 1854  Daar de Werkzaamheden aan het GRAVEN van het KANAAL in de PEEL onder DEURNE nog niet zijn afgeloopen, wordt hierdoor aan het WERKVOLK ter kennis gebragt, dat aldaar nog een geruimen tijd WERK te vinden is. ‘s Bosch, 31 Julij 1854. J. VAN DE GRIENDT.

P55
7 mei 1864  - De werken, welke tengevolge van het Maastraktaat tusschen Nederland en Belgie, van 12 Mei 1865 zullen worden aangelegd, zijn angenomen door den heer van de Griendt van ‘s Hertogenbosch, als laagste inschrijver, voor het gedeelte op Nederlandsch grondgebied, voor het bedrag van f416,900 of fr.882,327.16, hierbij gevoegd door het Belgisch gedeelte de som van fr.267.920, totaal fr.1,150,247.16.  7 mei 1864  - In verband met de met Belgie ter regeling der wateraftappingen gesloten overeenkomst, zullen ten noorden en in de nabijheid van Maastricht, belangrijke werken worden aangelegd. Aan de zoogenaamde Sandersbrug, over de Zuid-Willemsvaart, zal eene sluis worden gebouwd, en van daar met een regten hoek, een kanaal, ter breedte dier vaart, naar de Maas gegraven, aan welks monding insgelijks eene sluis zal worden aangelegd. Voorts zal de bodem der Zuid-Willemsvaart, tot aan Hocht, een uur van Maastricht, eenigszins worden verhoogd. Deze met nog eenige andere werken zijn den 3 jl. te Maastricht en te Hasselt aanbesteed geworden. Te Maastricht is aannemer geworden de heer van de Griendt van ‘s Bosch, voor de som van f416,900.

X55
De ondergeteekende Hoofdingenieur van den Waterstaat in het Hertogdom Limburg verleent bij deze vergunning aan den Heer J. van de Griendt te ‘s Hertogenbosch, tot het vervoeren van een klein schroefstoombootje genaamd “Helenaveen” langs de Zuid Willemsvaart, voor zooveel dit kanaal het Hertogdom Limburg doorloopt, en langs de Noordervaart, om dit bootje naar het Helenaveen te vervoeren. Maastricht den 23e April 1872. De Hoofdingenieur van den Waterstaat J deKruijff

AD55
3 april 1878  - Uit het verslag omtrent den aanleg van het Deurnsch kanaal blijkt het navolgende: Het kanaal op Limburgsch grondgebied van de Noordervaart af tot den Zwaai der Helenavaart, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, werd in de maand Dec. jl., voor de scheepvaart opengesteld. In Noord-Brabant werd met het graven van het kanaal krachtig voortgegaan en was men daarmede over een lengte van 2460 meter nagenoeg gereed. De uitvoering der werken op Noord-Brabantsch gebied geschiedt door het bestuur van Deurne in eigen beheer. De kosten van aanleg worden ruimschoots gedekt door de opbrengst van de turf, uit de vervening voortkomende. Vermoedelijk zal voor het einde van het volgend jaar het kanaal van de Noordervaart af tot de halte Helenaveen van den staatsspoorweg, voor de scheepvaart in gebruik kunnen worden genomen.

AE55
22 maart 1879�Deurne. Met het graven van het Deurnsch kanaal op Noord-Brabantsch gebied, doet ons gemeentebestuur met lofwaardigen ijver voortgaan. In het afgeloopen jaar werd dat kanaal met 4302 M. verlengd en zal zeker in 1879 voltooid en alzoo tot nabij het station Helenaveen doorgetrokken worden. Het werk vorderde in 1878 een uitgaaf van ruim f69,000, terwijl tot geheele voltooiing vermoedelijk nog f35,000 noodig zijn. De uitgaven worden ruimschoots gevonden in de opbrengst van de turf, die uit de vervening voorkomt.

AF55
11 maart 1880  Bij Koninklijk besluit van 23 Februari 1880 is onder zekere door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vast te stellen voorwaarden, aan de Maatschappij genaamd “Helenaveen” concessie verleend of verlengd tot het verveenen en ontginnen van de gronden aan de Maatschappij voornoemd toebehoorende, tot het doortrekken van het kanaal tot aan de burg bij de Halte Helenaveen in den Staatsspoorweg Helmond-Venloo tot het graven van een bassin aldaar. De concessie tot verveening en ontginning is verleend voor dertig jaren.

AM55
19 februari 1887  [...] Geen land kan op zoo schoone kanalen bogen als Nederland. Waar vindt men waterwegen zoo voortreffelijk als ons Noordzeekanaal, de Rotterdamsche waterweg, het Eemskanaal, de kanalen door Walcheren en dat door Zuid-Beveland? En bij die grootsche werken zijn in den tijd van Koning Willem den derde nog gedolven de Overijselsche en Drentsche kanalen, de Tjongervaart, de Helenavaart, terwijl honderden van vroegeren aanleg zijn verlengd, verdiep, verbeterd. [...]

AN55
12 juni 1888  - 11 Juni. Heden had in het gouvernementsgebouw de aanbesteding plaats van een ijzeren brug over de Noordervaart met brugwachterwoning onder de gemeente Nederweert, waarvan de raming f12,200 bedroeg. Er was ingeschreven als volgt:  W. van Splunder, te Helenaveen f12.180; N. Broens te Weert f11.457; P. J.H. Kampers, te Weert f10.940; A. W. Groot, te Hintham f10.700; J. M. van de Berg, te Weert f10.194. 

AR55
�

AE56
31 december 1879  In een gezin in Helenaveen heeft zich typhus voorgedaan. Een persoon is overleden. 

AH56
31 december 1882�13 gevallen van roodvonk in Helenaveen.   31 december 1882 12 kinderen aan roodvonk overleden waarvan 3 uit een gezin in Deurne, de overige in Helenaveen 

AR56
31 december 1892�2 gevallen van typhus (Helenaveen) 

AS56
6 oktober 1893  Te Helenaveen heeft zich een geval van Aziatische cholera met doodelijken afloop voorgedaan bij een 23-jarige arbeider, in dienst bij de Maatschappij Griendsveen.  6 oktober 1893  Te Helenaveen overleed een werkman aan de Aziatische cholera.    7 oktober 1893  In het vorig nummer werd melding gemaakt van een cholerageval te Helenaveen. Dit heeft zich echter voorgedaan te Horst. 

AX56
31 december 1898  In Helenaveen hebben de mazelen geheerst en is het onderwijs tijdelijk gestaakt geweest. 

E59
17 juli 1903  - Door wijlen den heer A. Walkart Ameshoff, overleden 3 Juni j.l., zijn de volgende legaten vermaakt: Chr. school te Velp f8000, idem te Oosterbeek f500, idem te Kootwijk enz. f2000, Barnabas f1500, Johannes f1500, Geref. Kerk B. te Velp f7000, idem diaconie f3000, Emerit. wed. en weezen plaatsel. fonds f5000, Vrije Universiteit f15000, Studiefonds der V. U. f2000, Hospitium der V. U. f3000, Medische faculteit der V. U f3000, Bibliotheek der V. U. f1000, Chr. gymnasium te Zetten f2000, Vereen. v. Voorbereid. Universit. Onderwijs Amsterdam f4000, Kweekschool (Geref.) te Amsterdam f4000, Geref. Ziekenverpleging te Amsterd. f2000, Johannes-Stichting te Nieuwveen f2000, Eudokia te Rotterdam f2000, ‘s Heerenloo f3000, Zending onder de Joden te Amsterdam f1500, Blinden, voorzitter der heer Hovy f2000, Patrimonium afdeeling Velp f500, Militair Tehuis Utrecht f500, Zending Broedergemeente f1000, Veldwijk f1000, Ger. Bond van Jongelingsvereen. f1000, Effatha f1000.     Stand.  9 oktober 1903  Door wijlen den Heer A. Walkart Ameshoff, overleden te Velp bij Arnhem, zijn aan de Gereformeerde kerk te Velp vier legaten, met aangegeven bestemming, besproken, respectievelijk groot f7000, f3000, f5000 en f1000.

T59
18 januari 1918  Invitatie aandeelhouders. De directeur bespreekt een plan, om bij het 60 jarig bestaan van de Helenaveen, de aandeelhouders uit te noodigen dezen zomer een bezoek aan Helenaveen te brengen. De vergadering vereenigt zich met dit denkbeeld, dat later in de verg. van aandeelhouders zal worden gepraeciteerd.

V59
september 1920  Commissarissen H. J. Royaards, Utrecht, Voorzitter. Jhr. Mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel, ‘s Hertogenbosch, Secretaris Dr. J. A. Carp, Helmond. Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, Utrecht. Mr. F. J. van Lanschot, ‘s Hertogenbosch  Directeur A. Bos, Helenaveen.

X59
7 augustus 1922  Zaltbommel  7 Aug. 1922.  Zeer geachte Heer Bos, Ingesloten ontvangt U 11 (elf) Aand. Helenaveen met div bew. No 64 en volgende Hiervan behoorden de Nos 1240, 1241, 1242, 1243 en 1244 aan mijn broer, maar zooals U uit het begeleidend schrijven zult zien, zijn 3 Aand. gekocht door den Heer F. Smit en 2 door mijzelf. De Aand. No 1076, 1077, 1078, 1248, 1339 en 13340 zijn mij bij boedelscheiding toegewezen zoudt U mij een zeer groot genoegen indien U deze op mijn naam wilde doen overschrijven. Zooals ik U verleden jaar, toen U me van af Utrecht in de 3e kl. kwam gezelschap houden, reeds vertelde behooren 2 der 4 nieuwe Aand. waarop ik in 1920 inteekende aan Mevr. de Wed. E.M. Canter Cremers geb. van Hoytema te Velp de andere 2 zijn van mijzelf. U vertelde me verleden jaar ook dat U erover dacht de Aand. alle te vernieuwen en ieder aandeelhouder zooveel mogelijk opeenvolgende nummers te geven, daarop wachtte ik eigenlijk maar nu ik toch de Aand. van mijn broer moet zenden stuur ik er de mijne meteen bij. - U hebt verleden jaar wel een zeer ernstige brand gehad op Helenaveen en is de schade zeker niet onbelangrijk geweest. Hebt U in Helenaveen ook zulk koud weer. Gisteren was het hier prachtig maar over het algemeen is het geen mooie zomer en is de vele regen en storm ook niet goed voor de rozen. - U beleefd dankend voor de te nemen moeite na vriendelijke groeten ook van Mama Hoogachtend MvanOs  P.S. Wanneer de nieuwe Aandeelen gereed zijn wilt U dan ook die van Mevr. Canter Cremers aan mij zenden, daar Mevr. mij verzocht ze aan haar commissionair op te zenden. De quitantie heb ik ook.

AF59
18 februari 1930  TERAARDEBESTELLING Ir. J. KINDERMANN. Heden is op de begraafplaats Oud Eik en Duinen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van ir. J. Kindermann, oud-ingenieur bij het Technisch bureau aan het departement van Koloniën en o. a. oud-commissaris der Singkep Tin-Mij. De Singkep Tin-Mij. werd bij de plechtigheid vertegenwoordigd door haar president-commissaris mr. J. A. Philipse en de commissarissen prof. ir. C. L. v. d. Bilt en P. M. Dekker, de Mij. Stadhouderslaan door den directeur den heer F. J. v. d. Vlugt, terwijl mede aanwezig was de heer A. Bos, directeur der Mij. Helenaveen. Nog werden opgemerkt de oud-referendaris aan het dep. van Onderwijs. K. en W. de heer J. G. Tromp, notaris Braun van Scheveningen, de landsadvocaat mr. J. H. Telders, mr. A. F. Visser van IJzendoorn, H. Koek, oud-planter, Jos. M. dc Jongh, J. F. van Leeuwen, Van Gilse v. d. Pals en H. P. J. Steelink. De oudste neef, dr. Kindermann, heeft namens de familie een afscheidsgroet gebracht aan den oom, die in den familiekring een gaarne verbeide gast was en in het bijzonder na het overlijden hunner ouders het volle vertrouwen van neven en nichten had verworven. Bij hen zal de overledene in dankbare herinnering blijven.  Aan de groeve heeft spr. allen voor hun tegenwoordigheid dank gezegd.  Mooie bloemstukken werden op het graf neergelegd.

AG59
�

AK59
8 jan 1935�  NEUHUYSKADE 8  DEN HAAG Zeer geachte Heer, In antwoord op uw schrijven d.d. 7 Januari bericht ik U dat ik hedenavond de door U per giro gestorte f600- (rente aan f15000- à 4%) ontvangen heb. Het door U ontvangen giro billet strekt dan als bewijs hieraan. Misschien dat ik verleden jaar er daarom niet over schreef. Met vriendelijke groeten Hoogachtend  C.E.A. Bos-vGilsev/dPals

AL59
Tot onze diepe droefheid overleed heden in het Diaconessenhuis te Utrecht, onze lieve Moeder en Behuwdmoeder, CORNELIA ELIZABETH ALIDA VAN GILSE VAN DER PALS, Weduwe van J. Bos, Burgemeester van Overschie, in den ouderdom van 59 jaren.  Hilversum J. baronesse VAN BOETZELAER-BOS. R. W. C. Baron VAN BOETZELAER. Zeist  C. BOS. ‘s-Gravenhage, 21 April 1936. Neuhuyskade 8. Bezoeken kunnen niet worden ontvangen. Verzoeke geen bloemen. De crematie zal plaats hebben Zaterdag a.s. in het Crematorium te Velsen, na aankomst van trein 11.41, halte Driehuis-Westerveld. [overleden te Utrecht, dochter van Cornelis van Gilse van der Pals en Johanna Kleiweg]

AP59
7 mrt 1940�  In aansluiting op het besprokene, waarbij U mededeeldet dat Uw Zuster, Mevrouw Groote, over 1939 wilde genoegen nemen met een rentevergoeding van 4% in plaats van 4½% over de hypothecair verstrekte gelden, zoo kom ik U melden dat deze rentevermindering uitmaakt F.28.500.- à ½% gedurende een jaar is F.142.50. [...] Tevens wilde ik U nogmaals dank zeggen voor Uwe bemiddeling inzake het a.s. royement van de hypotheek voor den verkoop van pl.m. 100 H.A. heide aan Sevenum, waarbij u mededeeldet dat Mevrouw Groote hiertoe bereid was onder voorwaarde van een extra aflossing groot F.3000.- Hierdoor wordt dan bereikt dat de hypotheek nog zal bedragen F.25.000.-
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3 augustus 1932 Afloop der gisteravond te Amsterdam door de firms D. W. Brand gehouden effectenveiling. vijf aand. Mij. Helenaveen 1½ pct;
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AK67
19 November 1935.  Hoog Geachte Heer Wilson, Hedenmorgen ontving ik tot mijn groot genoegen de prachtige luchtfoto van de terreinen van de Maatschappij “Helenaveen”.  De uitvoering is werkelijk schitterend en het is merkwaardig zooals de kleinste terreinverschillen op de kaart tot uitdrukking komen. Zoudt U aan den Generalen Staf mijn grooten dank willen overbrengen voor de toezending der kaart en mag ik t.z.t. van U een opgave van de kosten ontvangen, die dit aan de reiskas veroorzaakt heeft? Bij eventuele moeilijkheden zal ik de kaart te Helmond bewaren of vernietigen. [...]
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Q70
26 oktober 1915  - Door den landbouwer J. Sikken, tusschen Exloo en Valthe (Drente) wonende is in het veen een vuursteenen strijdbijl gevonden, ter lengte van 18 c.M. en is aan de snede 7 c.M. breed. ‘t Is aan de bovenhelft tamelijk ruw bewerkt, maar op en in de nabijheid van de snede prachtig afgewerkt en volkomen gaaf.

AA70
�

L71
1 januari 1911  De bevolking van Helenaveen bedroeg op 1 Jan. 1911 139 gezinnen met 859 zielen.

T71
31 augustus 1918  HELENAVEEN. Het echtpaar H. Toonen, dat onlangs met een drieling werd verrast, die het nog steeds goed maakt, macht van Hare Majesteit de Koningin eene gift van f25 ontvangen.

AK71
16 augustus 1935 DEURNE, 16 Aug. 1935. Aan de Directie van de Maatschappij Helenaveen.  M. Van Helenaveen uit bereiken mij verschillende klachten over het feit, dat er dit jaar kermis staat gehouden te worden met dansmuziek. De maatschappelijke en economische toestand is zeer treurig, want met den tuinbouw gaat het allerslechts en het aantal werkloozen zal eerder gaan toe- dan afnemen. Voor den indruk naar buiten zal het geen goeden klank hebben, wanneer de kermis mocht doorgaan. Wanneer mijne informaties goed zijn, waaraan ik niet twijfel, dan zou wel 90% der bevolking opzien tegen het kermishouden in deze crisistijd. Ik heb gemeend dit alsnog onder uwe oogen te moeten brengen. Hoogachtend De Burgemeester van Deurne JCvan Beek

AU71
�

B72
18 januari 1900  HELENAVEEN, 14 Jan. Gisteravond gaf onze tooneelvereeniging “De Vriendenkring” hare eerste winteruitvoering, die bijzonder goed van stapel liep. Vooral “Driekske de Schaerensliep” en “Wie der Tines soldaot wilt wèhre” werden onverbeterlijk afgespeeld. Ook de piano-begeleiding van den jongen heer Janssen te Helden verhoogde het succes van den avond. Moge de jubel van een opeengepakt publiek voor onze dilettanten reden zijn om ons weldra met een even rijk programma te komen verrassen. Gaat de belofte van een kranigen directeur aan het slot der voorstelling uitgesproken in vervulling dan is hij met zijn kloeke helpers wederom spoedig gereed. Niets liever wenschen wij.

C72
27 april 1901  HELENAVEEN. De postwagendienst naar Griendtsveen en Helenaveen-station is door den aannemer gestaakt. Naar we vernemen zal deze dienst per rijwiel worden uitgevoerd.     5 oktober 1901  HELENAVEEN. Tot brievengaarder alhier is de heer Govaerts, thans als zoodanig te Baarlo.

D72
8 november 1902  4. Op DONDERDAG 20 NOVEMBER, om 10 uur voormiddag, te Helenaveen op de Geldersche straat, op verzoek van A. Buis, wegens vertrek: 1 beste versche melkgevende koe, 2 scheutelingen. Verder den geheelen inboedel, als: 2 kasten, 2 kachels met turfbak, voederketel, ladetafel, 3 gewone tafels, 2 hanglampen, staande lamp, 2 spiegels, schilderijen, 2 leunstoelen, 6 beste stoelen, 6 gewone stoelen, kanarievogel met kooi 10 vim ongedorschen haver en eene partij ongedorschen erwten, 1000 pond hooi, eene partij Saksische aardappelen. 3 perceelen te velde staande mangelwortelen, 1 perceel idem wortelen, enkele perceelen idem groengras, 4 perceelen idem knolrapen, 10 perceelen erwtenrijzen, 12 perceelen boonenstaken. Verder alle akker- en schuurgereedschappen, 5 broeiramen en wat verder te koop zal worden aangeboden. N.B. Te veld staande vruchten vooraf te bezichtigen. Posten beneden 5 gulden à contant, overigens mits borgstelling.

E72
22 maart 1903  Kranig. De Kamp. schrijft: Te Meijel, (N-Br.), was het Zondag een drukte van belang. Het dorp wemelde van wielrijders en wandelaars uit den omtrek. Wat was er aan de hand? Een wielrijder, Bondslid F. Janssens uit Helenaveen, had aangenomen om een baal rijst rijst, wegende 100 kilo, van het dorp naar het kanaal Deurne te vervoeren, rijdende op de fiets en met de baal op den schouder. Daar de weg een slechte zandweg van 20 minuten gaans is, geloofde niemand dat de toer zou gelukken. Fietser en .... fiets wonnen op de weddenschap echter glansrijk, ofschoon de vracht onderweg viermaal van ‘s rijders schouders gleed en hij haar telkens weer geheel zonder hulp op moest nemen om den tocht voort te zetten. Na afloop van dit krachtstukje werd den triomfator een warme ovatie gebracht.

G72
27 maart 1905  van Oers Naar aanleiding van het in de vorige verg. genomen besluit om de zaal van van Oers op kosten der Mij te bouwen is de directeur thans met hem overeengekomen dat hij de eerste 3 jaar 7% en de volgende jaren 8% van de bouwkosten zal betalen. Dit wordt goedgekeurd.  10 juli 1905  Nadat de directeur heeft medegedeeld dat er in Deurne een kiesvereeniging is opgericht die van Oers als candidaat heeft gesteld voor de gemeenteraad van Deurne, dat hij in n herstemming is en mocht hij benoemd worden dit voor de Helenaveen van groot voordeel zou kunnen zijn.  16 november 1905  Helenaveen. Zondag l.l. had alhier in de zeer druk bezochte zaal van den heer H. van Oers een uitvoering plaats, gegeven door de Tooneelvereeniging "Vriendenkring" met welwillende medewerking van het Mannenkoor "Koningin Wilhelmina". Ofschoon de vereeniging een van hare beste spelers door den dood verloren heeft, heeft ze toch haren ouden roem gehandhaafd. Waarlijk aandoenlijk was het drama in vijf bedrijven: "Naar de Galeien," terwijl door het blijspel "Intijds ontdekt," alsmede door verschillende andere komische voordrachten, de lachtspieren geducht in werking werden gebracht. Het daverend applaus bewees dan ook voldoende, hoezeer de voordrachten in den smaak vielen van het publiek.  Aller wensch is, dat de innige samenwerking der twee vereenigingen moge bijdragen tot haar bloei en tot verhooging van kunstgenot.

H72
6 maart 1906  Helenaveen. Vastenavond-Zondag gaf onze Tooneelvereeniging “Vriendenkring” een welgeslaagde uitvoering. Niettegenstaande het ongunstige weer, was de concertzaal goed bezet. Ook nu weer heeft de vereeniging ons boven verwachting goed geamuseerd. De costumeering der leden en de decoratie van het tooneel waren heel goed in overstemming met den aard der stukken. Het daverend applaus der aanwezigen toonde den acteurs, dat het spel in den smaak viel. 

I72
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.

J72
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M72
22 januari 1910  HELENAVEEN. Toen A. K. uit Helden Maandag de begrafenis van zijn schoonvader wilde gaan bijwonen, had hij het ongeluk uit te stappen uit het rijtuig waarmede hij in den vroegen morgen van uit Helden kwam aanrijden, op twee plaatsen het been te breken. Dr. Joosten, direct uit Helden ontboden, zette het been in verband en K. werd naar zijne woonplaats getransporteerd. Zoodoende werd die dag voor hem een dubbel treurige, welke hem nog lang geheugen zal.

O72
17 april 1913  Helenaveen.Alhier heeft zich eene commissie gevormd tot het organiseeren van feesten bij gelegenheid van het eeuwfeest van Neerland’s onafhankelijkheid.  19 juli 1913  onafhankelijkfeesten. Op verzoek van den directeur wordt door commissarissen f100 beschikbaar gesteld voor de feestviering bij gelegenheid van de herdenking der Neerlandsch onafhankelijkheid. Als dan zal het hoofd der school als Prins Willem V aan wal stappen beschenen door illuminatie en vuurwerk. Ook eereboogen zullen worden opgericht en prijzen daarvoor worden uitgeloofd.  2 augustus 1913  Onafhankelijkheidsfeesten.  Overal in den lande, zelfs op kleine dorpen en gehuchten hoorde men van schitterend geslaagde Onafhankelijkheidsfeesten, Donderdag b.v. nog waarlijk grootsche feesten in het kleine Helenaveen. 

Z72
16 jan 1924�Nooitgedacht & Zn: 1 paar schaatsen, gebroeders Tendyck Venlo f 12.- 19 jan 1924�reis Roermond: schoenen Truus, Engels hemd, enz f 13.- 24 jan 1924�H. Wiegersma, rekening 2e halfjaar 1923 f 18.- 00 feb 1924�Kladberekening tussen de salarisregels: f 3424 – f 256.80 = 5 % 1e halfjaar + 10 %  2e halfjaar = (f 3168. belastbaar) pensioen 876  f 4044 1 mei 1924 00 feb 1924�doorgestreept motor: f 181.67 + f 540.- + f 10.- 25 feb 1924  Op 25 Febr. kopen ze een motor voor in totaal f 735.- (p. 41). Daarbij wordt een motorcostume gekocht voor f 51.50. Later een motorbinnenband (achter) Boxtel f 3.75 17 maa 1924�Bayard met 5 ?  f 6.-  [Heeft waarschijnlijk betrekking op de motor.] 8 apr 1924   reis Eindhoven Ciel: motormuts, enz f 30.- 23 apr 1924�reis Venlo: zeil f 18.- bril f 4.- schoenen f 12.- zie andere pagina = f 35.- 18 mei 1924�reis Venlo: f 48.- 4 aug 1924�   Rek. H. Wiegersma eerste halfjaar 1924 f 3.50 25 aug 1924�3 b(uizen) radiotoestel + 2 telef. + 2 accu’s (54 amp. uur) + antenne anodebatt.  143.- 28 aug 1924�reis Venlo: keukenmat, tafelkleed, hoed, enz f 33.- 2 sep 1924�M. Evers: bagagedrager f 2.25 4 sep 1924�   Spaarkasstorting 4/9  f 200   f 240.36  4/9 = f 440.36 10 sep 1924�van Giersb(ergen?).: bijdrage f 1.- + concierge: thee f 1.50 = f 2.50 11 sep 1924�P. Maessen: (verkoop aan Maessen van een) Opel motorrijwiel f 30.- 16 sep 1924�Boxtel: (achter) motorbinnenband f 3.75 24 sep 1924�toelage reis Mheer: bijen  f 8.25 00 okt 1924�schoolgelden avondschool van 25 leerlingen à f 2.50 = f 62.50 4 okt 1924�   Ciel: schoenen f 6.75 en pince nez in etui (puntueele glazen 0,25) f 7.70 = f 14.50 31 okt 1924�Electrische Drukkerij R.K. Jongensweeshuis, Tilburg: drukwerk voor “Opr. brochure”  f 5.93 6 nov 1924 �reis Ciel, Roermond f 25.- 12 nov 1924�nieuw accu-glas inzetten, enz  f 3.50 16 nov 1924�reis familie Roggel St Gertr. auto Martens f 12.50 22 nov 1924�Venlo: motorhandschoenen f 8.25  kravatten enz  f 15.- 4 dec 1924�   Josine de Haan modes, Markt Eindhoven: f 2.40 Begin 1924 staat een advertentie van Maison Josine de Haan aan de Markt 2 te Eindhoven in de krant. Op 4 december worden daar wat spullen gekocht voor f 2.40. 20 dec 1924�onkosten aanleeren boekbinden enz: f 15.- 31 dec 1924�J. Stooms: verkoop Oosthoek’s Enceclopaedie (zie staatje!)  f 120.- 31 dec 1924�Over 1924 is het salaris f 3138.37 en pensioen f 876.-   f 4264.40

AA72
2 jan 1925�   Reclame van Theunissen-Reynen voor “Zeis Punkial-glazen” 25 jan 1925  RK Jongensschool…: 2e jaargang brochurenreeks  f 6.- 16 feb 1925�honorarium 2e halfjaar 1924 H. Wiegersma fol 412 f 13.- 28 maa 1925�reis Roermond  f 8.50  24 apr 1925�Leny (Helena Gertrudis Christina) wordt geboren 27 apr 1925�Leen plechtig gedoopt. De pastoor ontvangt f 2.50, de K(oster?) f 1.- en Vr. f 2.50. 1 mei 1925   De Zuidwillemsvaart Burgerlijke Stand. Deurne. Van 24 tot 30 April 1925. Geboren: Helena G. Chr., d. van L. H. H. Theelen en van C. J. Mertens, Helenaveen. 4 mei 1925   Krijnen-de Bie f 25.- 5 mei 1925   reis motor Roermond f 5.50 10 jun 1925  reis Venlo met Ciel f 40.- 15 jun 1925? Huwelijk van Jacobus Theelen met Christina Wilberts te Gennep 24 jun 1925�reis Roermond Ciel f 20.- 19 aug 1925�Honorarium Wiegersma 1e halfjaar 1925 f 49.50 26 aug 1925�Collecte voor de stormramp brengt f 1290 in Deurne op. 14 okt 1925�reis Ciel Eindhoven f 50.- 10 nov 1925�reis Ciel (Nella?) Venlo f 60.- 21 dec 1925�Een betaling van de failliete Hanzebank, 25 %  f 467.04 (p. 52). 23 dec 1925�reis Roermond samen kerstartikelen, wafelpan (?) enz f 40.- 25 dec 1925�De beelden van de kerststal bevinden zich bij Truus Thijssen-Theelen. 30 dec 1925  rekening van der Weyden, arts Blerick over 1921/1922  31 dec 1925�Er was een hond, Hector genaamd in huis. Toen Wiegersma eens op bezoek kwam, zei hij: “Ik heb er een onder het fornuis geschopt”. 31 dec 1925�het salaris f 3089.68 en pensioen f 876.-, totaal f 4043.68

AB72
14 augustus 1926  VERGIFTIGD. Mej. T. uit Helenaveen is tengevolge van vergiftiging overleden in het ziekenhuis te Helmond. De politie stelt een onderzoek in. Overlijdensakte d.d. 14 augustus 1926: Gesi? Johanna van Tol, oud 62 jaar, geboren te Deurne, wonende te Avereest, weduwe van Albertus Velsink.

AG72
31 december 1931  DE ECONOMISCHE TOESTAND DER BEVOLKING. De totale bevolking van het Helenaveen bestond op 31 December 1931 uit 83 gezinnen met 515 zielen tegen 89 gezinnen met 548 zielen op 31 December 1930.

AI72
9 november 1933   Den Heer G. J. Brouwer   Helenaveen verzoeken wij U bij deze het ons toekomende binnen zes dagen na heden te doen toekomen, stellende U bij deze in het geval dat U hieraan niet mocht voldoen vooralsdan in gebreke. Vertrouwende dat U ons niet zult noodzaken tot het nemen van minder aangename maatregelen verblijven wij Hoogachtend  9 november 1933   Den Heer G. J. Brouwer   Helenaveen Mijnheer, In aansluiting op het onderhoud van hedenmiddag berichten wij U onder voorbehoud van onze rechten en sans préjudice het volgende: In dit voorjaar hebt gij op ons kantoor verzocht een regeling te treffen ten opzichte van Uw huur verschijnende in dit jaar betreffende het land met de boerderij bij U in gebruik. Wij kwamen overeen dat Uw huur zou bedragen F.1200.- ( Twaalf honderd gulden ) zijnde 24 HA à F.50.- en te betalen zoodra het U mogelijk was, maar in ieder geval vóór of op 1 November 1933. Tevens huurde U een stuk weiland in het zoogenaamde Volkmeer tegen een huurprijs van F.300.- ( Drie honderd gulden ) te betalen eveneens volgens de bovenstaande voorwaarden. Dezen zomer kwam bij een bespreking met uw vrouw naar voren Uwe bezwaren tegen de regeling van vorige jaren en hebben wij toen toegezegd, dat na betaling van de bedragen die U over dit jaar schuldig werd, wij bereid waren een nieuwe overeenkomst met U aan te gaan en de achterstallige schuld nader te regelen. Deze toezegging doen wij bij deze gestand. Daar gij tot heden geen betalingen gedaan hebt [...]

AK72
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. [...]

AR72
december 1942  GEVRAAGD NET DIENSTMEISJE voor burgerdienst bij Th. Naus Helenaveen. 

AT72
3. Welke U met naam of bijnaam bekende inwoners Uwer gemeente hebben ter plaatse of elders een vooraanstaande positie ingenomen of een belangrijke rol vervuld in het verzet? Hoe luidt hun adres?  P. v. Noord arts te Deurne P. Gitzels Jr te Liessel L203 H. Jansen te Neerkant N61 G.J. Sonnemans te Helenaveen F. Tj. Groendijk N 6a W. Buys te Deurne B40 H. v. Zutphen te Deurne B39 J. v.d. Putten te Deurne J217. W. en G. Ahout te Deurne A.18 (G. Ahout is overleden). L. Theelen Helenaveen M. Hendriks Venray J73

AU72
�

C73
16 oktober 1901  schipper Kalberg De directeur zegt dat het schip bevaren door schipper Kalberg te Helenaveen lek werd en dientengevolge op de helling werd gebracht. De schuit is in zulk een slechte toestand dat de eigenaars (noch de vroegere noch de tegenwoordige, want ‘t schip is in dien tusschentijd verkocht) zich niets meer er van aantrekken. Nu doet zich het geval voor dat schipper Kalberg daarin blijft wonen, en wel voorgeeft te zullen vertrekken doch het niet doet. Daar procedeeren in zulk een kleine zaak niet geraden is en men zeker f100 kwijt zoude zijn wordt de directeur gemachtigd hem door f25 met goede waarden mag te zien te krijgen.  16 december 1901  schipper Kalberg De directeur deelt mede dat de schipper Kalberg vertrokken is, en door de Mij 20 gld werd bijgepast zooals commissarissen reeds goed gevonden hebben.

E73
5 september 1903  HELENAVEEN. De kermis heeft alhier een rustig verloop gehad. Van wanklanken, ruzie of zoo iets hoorden we als naar gewoonte niets. Gelegenheid tot dansen werd op een tweetal plaatsen volop gegeven, waarvan dan ook druk gebruik werd gemaakt.

F73
28 maart 1904  Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden over de eerste helft der maand Maart. [...] - Joh. Otten. Helenaveen. 

K73
11 december 1909  DEURNE. Naar we vernemen worden de salarissen van de veldwachters Roest alhier en P. Aarts te Helenaveen met f50. verhoogd.

L73
23 december 1910  De directeur brengt ter sprake om de onderbaas L Vervuurt, die meer dan 70 jaar is, en een groot 50 jaar in den dienst der Mij heeft doorgebracht te pensioneeren. Hij woont met zijn vrouw en dochter, betaalt f55 voor huur van zijn huis en 1 hect land, en verdient 7 gld in de week.. Men besluit dat hem huis en land in het vervolg gratis zullen worden afgestaan, en dat de Mij hem nog f1 in de week zal geven, terwijl het koningsfonds hem wekelijks een toelage van f2 verstrekken zal.. ook vrij turf wordt hem door de Mij toegezegd.

O73
17 april 1913  - De heer H. van Oers alhier is candidaat gesteld als lid van den gemeenteraad van Deurne, zulks ter vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van den heer N. v. d. Mortel.  3 mei 1913  Deurne, 29 April. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing (vacature M. v. d. Mortel, Helenaveen, is als volgt: H. v. Oers, Helenaveen 352, L. Wellens, Liessel, 305, van onwaarde 9 stemmen, zoodat is gekozen de heer van Oers. 

P73
16 januari 1914   Deurne, 16 Januari 1914  Den Heer Directeur der Maatschappij Helenaveen.  Naar aanleiding van uw schrijven van 15 Januari j.l. aan den Heer v.d. Ven, wethouder alhier, heb ik de eer U te berichten dat uit het register van Raadsbesluiten dezer gemeente blijkt, dat de eerste vroedvrouw te Helenaveen, Maria Wilhelmina Koullen (gehuwd met Wijnand Joseph Bellen) benoemd is op een jaarwedde van f400- met ingang 1 Oct. 1891 (zonder vrije woning of iets dergelijks. De tweede vroedvrouw Maria Catharina Goedhardt (gehuwd met Johs Ants van Eekeren werd benoemd met ingang 1 Januari 1899 op een jaarwedde van f400+vrije woning. De derde vroedvrouw P.J. de Bie werd benoemd met ingang 15 Juli 1901 op een jaarwedde van f400 met vrije woning en brandstoffen. Uit de correspondentieregisters blijkt evenwel niet of de Gemeente of de Maatschappij die vrije woning en brandstoffen moet verstrekken. Ik veronderstel dat toen de eerste vroedvrouw te Helenaveen kwam wonen, de Maatschappij haar vrije woning heeft gegeven en dat het gemeentebestuur bij oproeping voor de tweede vroedvrouw aan de Maatschappij heeft gevraagd of de Maatschappij bereid was ook aan haar vrije woning te geven. Een en ander zal vermoedelijk zooals U zegt wel mondeling zijn afgesproken. Geen enkel bewijs is evenwel hier te vinden. Hoogachtend JHGoossens  secrets

V73
14 februari 1920  Het gezin van de Kerkhoff doet een aanvraag voor paspoorten voor de V.S.A.  Aanvragers zijn: J.P., Marianna van Heesch, Anta Wilha, Anna Elisa, Als Sebs, Hendr. Johs, Jos Als Ma   22 januari 1921  Het gezin van de Kerkhoff vraagt (voor de tweede keer) paspoorten aan voor de Verenigde Staten; het betreft Johannes Peter, Marianna van Heesch, Jozef Alfonsus Maria, Anna Elisabeth, Aloisius Sebastianus, Antonia Willebrorda, Maria Magdalena Mathea, Antonius Cornelis Hyacint. Tevens Francis Koppens uit Zeilberg op 25 januari. 

W73
24 oktober 1921  DEURNE. Op 8 Nov. a.s. viert Johannes Wijnands, wonende te Helenaveen als oudste inwoner der gemeente Deurne, zijn 94en verjaardag. 

X73
Huishoudpersoneel bij de familie Theelen-Mertens te Helenaveen  Genoemd in het kasboek van Leo Theelen de volgende namen: Gerda, Miet, Anna, Mina Janssen, Fien, Tonia, Driekske Maessen, werkvrouw Na (en waarschijnlijk ook voor) de geboorte van het eerste kind Truus op 11 augustus 1922 was er blijkbaar behoefte aan hulp in de huishouding. Destijds waren inwonende dienstboden zeer gewoon: jonge meisjes woonden in huis en deden de meest voorkomende huishoudelijke werkzaamheden.  Tot september 1922 was er een werkvrouw in het gezin. Verder zijn geen gegevens bekend. Ze wordt vermeld op gelijke hoogte als de winkelier, slager en melkboer. Totaal f400.- (na 18 augustus 1922). Eenzelfde vermelding tot October, nu f50.- (6 oktober 1922).  Ene Gerda [Gertrud Henriette Batenbrock] kwam daarna volgens het dagboek van Leo Theelen. Ze schijnt maar kort te blijven, één maand in november/december 1922. Daarna ging het blijkbaar weer zonder huishoudhulp, maar eind 1923 wordt ze weer genoemd. Jerome is dan net geboren. Het salaris is f5.- per maand, en ze krijgt ook nog reisgeld. Nader onderzoek in het archief levert een verrassing: Op 15 november 1922 wordt Gertrud Henriette Batenbrock ingeschreven in Deurne op adres H23. Ze komt uit Bottrop. Ze is aangekomen op 3 november 1922 en wordt op 2 januari 1924 weer uitgeschreven. Ze is in Bottrop geboren op 22 oktober 1907 en is dienstbode. Dat levert de uitleg van de reizen van Leo Theelen naar Duitsland, zoals vermeld in zijn kasboek: 25 december 1922 huur Gerda 15 november tot 15 december 1992 f 5.- en f 2.50 reisgeld 26 januari 1923  reis naar Bottrop, huur t/m 15 januari 33000 Mark, equivalent f5.12 23 februari 1923 reis naar Bottrop, huur t/m 15 februari 43500 Mark, equivalent met f5. 27 december 1923 Gerda krijgt f7.50 voor de periode 15 november tot 1 januari 1924  Een meid volgt begin 1924 Gerda op. Deze blijft veel langer. Haar naam kennen we niet, maar eind 1924 wordt voor f6.- zegels betaald voor Miet. Waarschijnlijk was Miet deze “meid”. Ze ontvangt f12.- per maand. Zeker is wel dat eind 1924 ene Anna haar opvolgt. Ze ontvangt f12.50 per maand. Waarschijnlijk blijft Anna tot en met half april 1926, dus in totaal anderhalf jaar. Zij ontvangt in de maanden mei, juni, juli f14.-, daarna weer de f12.50 als daarvoor. Ze blijft tot en met 10 april 1926, tot die datum worden rentezegels voor haar gekocht, vanaf5 februari 1925. Dan volgt voor ruim 60 jaar Fien Zeegers. Natuurlijk wordt ze eerst gezien als een meid die waarschijnlijk maar enkele jaren zal blijven. Ze arriveert vanuit Asten met ervaring in Eindhoven en Tilburg. In zekere zin een stapje terug, omdat er in Helenaveen nog geen elektriciteit, gas en stromend water is. Ze is nog jong, ongeveer 17 jaar, en de vrouw des huizes verwacht haar vierde kind. De werkzaamheden zullen dan wel bestaan hebben uit de zorg voor de jonge kinderen en schoonmaken en koken. Ze was inwonend en kreeg dus ook kost en inwoning. Ze moest haar kamer (later tenminste) delen met de meisjes.  Het overlijden van Cecilia Theelen-Mertens, enkele maanden na haar aankomst in Helenaveen, kwam zeker als een verrassing. Fien kreeg plotseling een verantwoordelijke taak.  Ter versterking komt op 11 november 1926 een huishoudster, Fien houdt de titel meid. Voor de huishoudster werden in De Nieuwe Koerier en Limburger Koerier advertenties geplaatst. De huishoudster wordt ook iets beter betaald, nl. f15.- per maand. In juni 1927 is de huishoudster ziek. Driekske Maessen vervangt haar voor de periode 23 juni tot 16 juli 1927. In maart 1929 krijgt Fien een cadeau omdat ze 3 jaar in dienst is. Mina Janssen komt op 26 juni 1929 in dienst, er is dan een halfjaar geen huishoudster geweest. In 1930 wordt de term huishoudster voor Fien gebezigd. Dat valt tenminste op te maken aan de afrekendatum, voor Fien elke negende van de maand, voor Mina de 26ste. In mei 1930 wordt in maar liefst 5 kranten een advertentie opgegeven voor een huishoudster. Deze zal daarna wel snel begonnen zijn, want de betalingen gaan gewoon door, f7.50 per maand. In 1933 wordt voor ene Tonia 39 weken zegels betaald. Rond 1933 is Fien volledig ingeburgerd. In het kasboek wordt ze maar weinig meer genoemd als kostenpost. Ze doet zelfstandig boodschappen en rekent blijkbaar bij de baas af of betaalt uit de huishoudbeurs. Tot en met februari 1934 blijft deze situatie bestaan: Fien is huishoudster, er zijn waarschijnlijk meerdere opvolgers van Mina Janssen, zoals genoemde Tonia, wellicht familie van Fien. De uitbetaalde bedragen variëren namelijk nogal. Fien kwam uit Asten; als het daar kermis (eind juni) was kreeg ze een bedrag om feest te vieren. Er is nog een werkster tot en met juli 1934, maar daarna moet Fien het alleen doen. In 1930 en 1931 is er een knecht, maar een naam wordt niet genoemd. Fien ontvangt ook een loon, begin jaren dertig f20.- per maand, eind jaren dertig f24.- per maand. In 1938 is Fien 12,5 jaar bij de familie, ze ontvangt hiervoor een cadeau. De gehele periode worden rentezegels gekocht voor het ouderdomspensioen. Waarschijnlijk zijn niet alle betalingen opgetekend, want soms ontbreken ze. Maar uitgaande van een betaling per weer kunnen we voor Fien het aantal weken dat ze gewerkt heeft bepalen.

Y73
12 oktober 1923  DEURNE Naar wij vernemen zullen de navolgende personen voor de lichting 1924 onder de wapenen moeten komen: 1 L. Lagarde, 2 M. H. Erkelens, 3 Joh. Bremer, 6 L. F. v. Waagenburg, 9 J. C. v. d. Werf, 22 J. Th. v. d. Zwaan

AA73
7 apr 1924 -- Gouden bruiloft. – Op Donderdag 18 dezer hopen de echtelieden J. Kartner-Sienen den dag te herdenken hunner 50=jarige echtvereeniging. Deze nog zeer krasse menschen zal het aan belangstelling in ons dorp dien dag niet ontbreken. Reeds nu zijn buurtij aan het werk. 

AB73
�

AK73
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. [...]

AR73
1943  TE HUUR gevraagd een knecht om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Tevens te ruil  tegen jongvee twee kalfvaarzen, aanstelling 15 Jan. bij H. van Teeffelen, H 56 Helenaveen 

AU73
�

AV73
29 maart 1946  De Directeur merkt op dat er 23 mensen welke uit Helenaveen zijn weggevoerd niet zijn terug gekeerd en men dezen als overleden kan beschouwen.

AW73
�

AX73
2 augustus 1948 Helenaveen, 2 Augustus 1948.  Aan den Weled. Gestr. Heer Ir. B.D. van Schelven Directeur N.V. Mij.”Helenaveen”. Weldam.  bij Goor.  Aangezien de Jubileumfeeten van H.M. de Koningin naderen is er in Helenaveen het Oranjecomité weer in het leven geroepen.Immers bij deze gelegenheid behoort ook ons dorp te feesten. Het comité bestaat uit de volgende heren: Pastoor Timmers. L.H.H. Theelen. J. Klerks. J.Th. Joosten. J. Hoogendoorn, R.Vermeulen. H.Luyten. A.Joosten, en onderget. Genoemd comité in vergadering bijeen heeft besloten om de feestelijkheden te vieren op 15 Sept. a.s. dus daags na de kermis. Het is de bedoeling om vooral voor de jeugd een en andere wedstrijden te organiseren. maar ook voor de ouderen een feestdag in elkaar te zetten. Vanzelfsprekend is hiervoor geld nodig en hiervan is ook afhankelijk hoe groots we de feestelijkheden kunnen opzetten. Door de Gemeente Deurne wordt 17 cent per inwoner uitgetrokken. Bovengenoemd comité, overtuigd dat de N.V. Mij. “Helenaveen”. zich in deze niet onbetuigd zal laten gezien de grote aanhankelijkheid aan ons Oranjehuis neemt met deze de vrijheid om een subsidie te vragen om deze feestelijkheden te doen slagen. Verder meende genoemd comité goed te doen om een bedrag voor te stellen enwel de som van F.250.- Gaarne is het comité bereid om rekening en verantwoording af te leggen op welke wijze de beschikbare gelden besteed worden. Hopende spoedig van U te mogen vernemen in hoeverre U ons ter wille zou kunnen zijn tekend met de meete hoogschting namens het Oranjecomité te Helenaveen, Uw dw, (C.Crommentuyn.) Secretaris.

V74
6 januari 1920  Verkooping van Iepe en Canada’sche boomen.  De Maatschappij Helenaveen te Helenaveen is voornemens bij inschrijving in perceelen van vijf-, tien- en meertallen te verkoopen: 300 stuks iepeboomen voor de borst gemeten van 40 tot 60 c.M. middellijn, hoogte der stammen afwisselend tot 14 M. 6 stuks Canada’sche populieren voor de borst gemeten van 60 tot 70 c.M. middellijn, hoogte der stammen afwisselend tot 12 Meter.  Staande genummerd langs den Kanaalweg der Helenavaart en aangrenzende lanen te Helenaveen, zeer gunstig om per schip naar het Station Helenaveen of door de Helenavaart, Noordervaart en Zuid-Willemsvaart vervoerd te worden.  De verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore der Maatschappij Helenaveen te Helenaveen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op genoemd kantoor vóór den 10en Januari 1920. Aanwijzing der verschillende perceelen geschiedt na tijdige aanvrage door den boschbaas der Maatschappij Helenaveen.     4 februari 1920  EIKEBOOMEN. De Maatschappij HELENAVEEN te Helenaveen (N.-Br.) is voornemens bij inschrijving in perceelen te verkoopen 358 EIKEBOOMEN omtrek borsthoogte 1 tot 2.20 Meter, hoogte der stammen 6 tot 10 Meter. Schorswinning toegestaan. Staande langs en in de onmiddelijke nabijheid der Helenavaart, zeer gunstig om zoowel per schip als per spoor vervoerd te worden. Verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore der Maatschappij Helenaveen te Helenaveen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op kantoor vóór of op den 14 Februari 1920. Aanwijzing der diverse perceelen geschiedt na tijdige aanvrage door den boschbaas der Mij. Helenaveen.  9703.54

Y74
17 november 1923  Op uitnoodiging der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk-Limburg te VENLO zal DR. P. TESCH Directeur van den Rijks Geologischen Dienst op Maandag 26 November e.k. des namiddags 4½ uur precies, in de Bovenzaal van Café National, Keulsche Poort te VENLO eene LEZING houden OVER DE Peelmijnvelden (Maasbree-Baarlo-Helden-Kessel-Meijel-Helenaveen-Reuver-Swalmen-Vlodrop). Deze lezing is voor ieder gratis toegankelijk. Afloop circa half zeven.     1 december 1923  De steenkolen in de Peel. Op uitnoodiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Limburg hield dr. P. Tesch uit Haarlem, directeur van den Rijks Geologischen Dienst te Venlo een lezing over het voor Nederland in het algemeen en Limburg en Brabant in het bijzonder zoo belangrijke onderwerp “De Peel-mijnvelden”.  Als slot van zijn algemeene beschouwingen gaf spr. de geschatte hoeveelheid steenkool. Voor Nederland wordt de steenkoolreserve op circa 5000 millioen ton geschat. Een serie lichtbeelden verduidelijkte dit gedeelte van het betoog. In het tweede gedeelte besprak dr. Tesch de Peelmijnvelden in het bijzonder. In 1906 werd met boren begonnen en wel in Vlodrop en Heleanveen, waar ‘t carboon werd aangeboord op 523, resp. 913 M. De laatste boring vond plaats in 1922 bij Liessel, waar het carboon op 1316 M. werd aangetroffen. In totaal werden 18 boringen uitgevoerd. Door de verkregen resultaten werd de practische mogelijkheid van ontginning - zij het ook in het eene deel meer dan in het andere - aangetoond. In het eene veld komt nl. de steenkool in grootere hoeveelheid en op gemakkelijker te ontginnen diepte voor dan in het ander. Tot slot concludeerde spreker, dat de ontginningsmogelijkheden der Peelvelden is aangetoond. Spreker achtte de ontginning, vooral uit een oogpunt van werkverschaffing, alleszins van groote beteekenis.

Z74
T U R F G R A V E N . Loontarief voorgesteld door de Maatschappij”Helenaveen” voor het graven in 1924.  graven�per stok ,grootwerk��������35 cent afbonken�,gewoon werk  per kubieke meter��� 8 cent afbonken�met kuil slechten per kubieke meter�� 9 cent afbonken �voor over den kop bonken, idem����11 cent afbonken�met afkruien  idem�������13 cent afbonken�kuilen slechten met bonk 10 x 5 M.��40 cent droogen�per stok���������� 8 cent doorringen�per stok laag en per stok����   1/2 cent omringen�per stok���������� 4 cent vuren��ongesorteerd per stok: ��op de plaats���������� 5 cent ��met uitkruien buiten de ringen����� 8 cent ��van laag op hoog��������� 9 cent sorteeren. �voor het vuren der scherpe turf al het werk: ��op de plaats���per stok����� 6 cent ��uitkruien buiten de ringen�per stok��� 8 cent ��van laag op hoog���per stok���� 9 cent ��?sorteerde turf ��?f�����per kubieke meter��� 6 cent �������per kubieke meter��� 8 cent �������veenderij������25 cent

AB74
30 januari 1926  VERKOOP ZWAAR DENNENHOUT.  Bij inschrijving worden verkocht door de Maatschappij Helenaveen te Helenaveen (N.-Br.) in perceelen of in massa, ongeveer 9000 DENNEBOOMEN, met een gemiddelden omtrek op borsthoogte gemeten van circa 50 c.M. De boomen staan op het grondbezit van bovengenoemde Maatschappij, op de bermen langs de Helenavaart, waardoor zeer gunstig voor transport. Gezegelde inschrijvingsbiljetten worden ingewacht uiterlijk Dinsdag 16 Februari e.k., ‘s middags te 2 uur ten kantore der Maatschappij, alwaar tevens conditiën ter inzage liggen.   13416/24  6 februari 1926  Verkoop zwaar Eikenhout. Bij inschrijving worden VERKOCHT door de MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN te HELENAVEEN (N.-Br.), in perceelen of in massa, 144 zware Eikeboomen, met een omtrek op borsthoogte van 90 tot 150 cM. De boomen staan op het grondbezit van bovengenoemde Maatschappij, in de lanen nabij de Helenavaart, waardoor zeer gunstig voor transport. Gezegelde inschrijvingsbiljetten worden ingewacht uiterlijk Donderdag 18 Februari e.k., ‘s middags te 3 uur, ten kantore der Maatschappij, alwaar tevens conditiën ter inzage liggen.  14244/26

AF75
10 uur in het Jaarbeursgebouw, Utrecht

C77
21 juni 1901  ontslag directeur. De voorzitter stelt aan de orde het ontslag van den directeur, door deze aangevraagd bij zijn schrijven van 12 Juni ll. Op voorstel van den Heer van Vredenrijk Engelburg wordt deze kwestie aangehouden daar hij nog eerst de directeur wenscht te spreken.  1 juli 1901  ontslagaanvrage van Directeur. De voorzitter deelt mede een schrijven ontvangen te hebben van den directeur, dato 23 Juni waarbij hij zijn aanvraag om ontslag wenscht in te trekken. waarmede door commissarissen genoegen wordt genomen.  27 juni 1904  vervanging directeur De directeur deelt nog mede dat hij bij den Aben [?] Lovink en Schuurman (voorz. der oud leerlingen v. Wageningen) stappen heeft gedaan om een persoon te vinden die hem eventueel zoude kunnen vervangen. Een paar namen zijn bij die gelegenheid genoemd, doch de personen bleken niet volkomen aan de vereisten te beantwoorden die men meent te moeten stellen.  27 maart 1905  12½jarig feest direct. De voorzitter opent de vergadering en brengt in herinnering dat onlangs door de bevolking te Helenaveen den dag is herdacht waarop 12½ jaar geleden de Heer van de Blocquery het Bestuur der Helenaveen op zich nam. Daar deze feestviering geheel spontaan is geweest, was dit de beste hulde die men den directeur heeft kunnen brengen. De aandeelhouders zien met groote voldoening op dat 12½jarig tijdvak terug waarin zeer veel is gedaan dat zijne vruchten heeft afgeworpen. en commissarissen in de eerste plaats hopen dat de aangename samenwerking met den directeur nog vele jaren zal mogen blijven voortduren. De Heer van de Blocquery bedankt de commissarissen voor de instemming met zijn feest, vooral de Heer Heyse voor zijn hartelijk schrijven.  17 september 1906  Gedelegeerd commissaris. In verband met het besluit in de vorige vergadering genomen om voorloopig der Heer van de Blocquery te machtigen in spoedeischende gevallen als gedelegeerd commissaris op te treden om den Heer A Bos te dienen van advies, wordt thans besloten die machtiging aan den Heer van de Blocquery definitief te verstrekken. Hierbij zij opgemerkt dat het hun beiden natuurlijk vrijstaat den voorzitter te raadplegen wanneer zij dat noodig achten.  28 april 1908  ontslag v.d. Blocquery De voorzitter deelt mede dat de Heer van de Blocquery ontslag heeft gevraagd als commissaris der Mij. Verschil van inzicht met den directeur op verschillende punten, de exploitatie betreffende, is hiervan de reden. Het ontslag wordt hem door de vergadering verleend. x x veranderd in: “wordt besloten de aanvraag van ontslag over te brengen in de algemeene verg.” zie not. 22 juni 1908 

F77
27 maart 1905  12½jarig feest direct. [december 1904?] De voorzitter opent de vergadering en brengt in herinnering dat onlangs door de bevolking te Helenaveen den dag is herdacht waarop 12½ jaar geleden de Heer van de Blocquery het Bestuur der Helenaveen op zich nam. Daar deze feestviering geheel spontaan is geweest, was dit de beste hulde die men den directeur heeft kunnen brengen. De aandeelhouders zien met groote voldoening op dat 12½jarig tijdvak terug  waarin zeer veel is gedaan dat zijne vruchten heeft afgeworpen. en commissarissen in de eerste plaats hopen dat de aangename samenwerking met den directeur nog vele jaren zal mogen blijven voortduren. De Heer van de Blocquery bedankt de commissarissen voor de instemming met zijn feest, vooral de Heer Heyse voor zijn hartelijk schrijven.

H77
1 juli 1906  HELENAVEEN, 1 Juli 1906. De Maatschappij Helenaveen te Helenaveen, heeft de eer bij deze te berichten: dat door het aftreden als Directeur van den heer J. C. VAN DE BLOCQUERY, die als zoodanig op zijn verzoek eervol ontslag heeft gekregen, de Directie is overgegaan in handen van den heer A. BOS, van wiens handteekening gij beleefd wordt verzocht nota te willen nemen. Maatschappij HELENAVEEN. De heer A. BOS zal teekenen: A Bos.  19 februari 1906  Aanstelling directeur De voorzitter zegt dat de commissarissen eenigen tijd geleden een bezoek hebben gehad van den Heer A. Bos die zich aanbeveelt voor de betrekking van directeur des Helenaveen. Hij kan zijn tegenwoordige betrekking niet eerder dan tegen 1 Mei opzeggen, beter zoude het natuurlijk zijn wanneer hij eenige maanden op proef zoude kunnen komen. in dit geval is dit echter onmogelijk. Daar de antecedenten van den Heer Bos goed zijn en hij op commissarissen een gunstige indruk maakte, wordt besloten zijne benoeming in de vergadering van aandeelhouders te ondersteunen. Op deze verg. zal dan worden voorgesteld aan den tegenwoordigen directeur den Heer van de Blocquery 1 Mei eervol ontslag te verleenen. De directeur verklaart zich gaarne bereid gedurende 2 maanden d.i. tot 1 Juli den nieuwen Directeur behulpzaam te zijn. De regeling der vergoeding gedurende die 2 maanden zal hij gaarne aan de commissarissen overlaten.  18 juni 1906  aanstelling v.d. directeur De voorzitter (de Heer J. H. C. Heyse) opent de vergadering en heet den nieuwen directeur A. Bos welkom, hem de belangen der Maatschappij warm aanbevelende. Hij brengt een woord van dank aan de afgetreden directeur J. C. van de Blocquery en daar deze thans als commissaris zal optreden, betoogt hij de wenschelijkheid dat deze commissaris in spoedeisende gevallen den heer A. Bos zal dienen van advies en zal kunnen optreden als gedelegeerd commissaris, hij stelt voor hiertoe voorloopig machtiging te geven in afwachting dat hieromtrent in de eerstvolgende Bestuursvergadering (daar thans twee commissarissen afwezig zijn) een definitief besluit zal worden genomen. Aldus wordt besloten. [...] waarborgstelling v.d. directeur  Involge besluit van de Algem. Vergadering van 22 April ll. dat de Heer Bos geen aandeelen als volgens art. 10 der statuten bepaald is, behoeve in te brengen, door een daarmede gelijkstaande waarde, als waarborg van zijn beheer kan storten, worden door hem overhandigd 6 obligaties American Topeca van f1000, welke in ontvangst worden genomen, tegen een aan hem afgegeven en door de aanwezige commissarissen geteekend voorloopig recu, dat door een op zegel nader op te maken akte zal worden vervangen. Aan den Heer van de Blocquery worden zijne 30 aandeelen, die als zijn waarborg hebben gediend teruggeven, tegen intrekking van de in zijn bezit zijnde akte van depot.  17 september 1906  Voorloopig reçu voor den directeur Een duplicaat daarvan zal dan in de brandkast bij de effecten gelegd worden. Men is van oordeel dat deze maatregel voldoende is omdat over twee jaren degelijke quaestie terug komt.  16 juni 1907  Aankoop huis Helenaveen. De directeur deelt mede dat hij een huisje gekocht heeft met 2 hect 40 aren land gelegen op den grens van de Helenaveen. Hij heeft dit gedaan omdat hij vernomen had dat er een kroeg zou worden opgericht. wanneer de Mij en nu een vertrouwd persoon als huurder in krijgt, zullen dat de diefstallen verminderen die in die buurt plaats vinden. Er was geen tijd meer om commissarissen over deze zaak te raadplegen zoodat de dir. het op eigen risico gekocht heeft voor den prijs van f1400. hij meent dat het f80 a f100 op zou kunnen brengen. er zijn reeds 3 a 4 huurders voor. De Heer van de Blocquery meent dat de aankoop daarom een slechte geldbelegging van de Mij zou zijn. wil men zulke huisjes aankoopen dan zoude het einde er van niet te voorzien zijn en diefstallen zullen er niet door worden tegengehouden. De voorzitter brengt in stemming op de vergadering den aankoop voor de Mij al of niet zal goedkeuren. tot het eerste wordt besloten met twee stemmen tegen van den Heer Heyse en van de Blocquery. De secretaris verzoekt de directeur in het vervolg in dergelijke gevallen steeds overleg te plegen met den voorzitter. [koetsier] De directeur had eerst het voornemen gehad deze zaak nog vooreerst te laten rusten, doch is er bij den Heer van de Blocquery op terug gekomen bij gelegenheid dat hij hem er over sprak een bouwknecht aan te stellen. hij wilde hiervoor nemen de koetsier Kobus Jansen, die toch weinig te doen had welk plan door den Heer vd Blocquery werd toegejuicht. doch de koetsier zelf heeft zich teruggetrokken. De Heer van de Blocquery geeft hiervan als reden op dat het voor hem zeer onaangenaam was dat zijn adviezen als bouwknecht nimmer werden ingewilligd, wel die van den veenbaas de Groot en de timmerman Gielissen. hij vraagt of de oude koetsier nu niet in dienst bij de Mij kan blijven tot mei. In deze tusschentijd zal hij naar eene nieuwe betrekking voor hem uitzien. hij legt een lijstje over waarop is aangeteekend hoeveel malen hij per dag moet inspannen ten bewijze dat hij als koetsier werk genoeg heeft. De voorzitter zegt dat de Directeur hem verzekerd heeft dat de koetsier in dienst der Mij kan blijven totdat hij geborgen is.  20 april 1908  Agenda algem. Verg. Wordt overgegaan tot het opmaken van de agenda voor de Algemeene vergadering. Daar de tijd van twee jaren waarvoor de directeur benoemd werd, weldra voorbij is, zal hierin moeten worden voorzien. De directeur vraagt of hij in plaats van 30 aandeelen (volgens de statuten voorgeschreven) niet f15.000 in Americaansche waarden mag blijven deponeeren zooals hij thans deed. Het aankoopen toch van aandeelen op dit tijdstip, nu ten gevolge van de groote uitgaven in de eerste jaren, ook voor ?? tijd een lagen koers te wachten zal zijn, is geen aangenaam vooruitzicht. de vergadering is van oordeel dat niet van de statuten mag worden afgeweken worden, die het bezit van 30 aandeelen in de Mij voor een directeur verplicht stellen. De kwestie wordt aldus opgelost dat de tijdelijke benoeming met twee jaar verlengd worden. In dien zin zal aan de algem. verg. worden voorgesteld. De directeur zal dan zijn 10 aandeelen kunnen deponeeren, en van de 15 mille  Americaanse, 5 mille terugnemen, wat het verkiezen van een nieuwe commissaris betreft [...]

L77
25 februari 1910  Definitieve benoeming directeur. De datum der algem. vergadering wordt vastgesteld op maandag 25 April te 1 uur. Op de agenda zal de definitieve benoeming van den directeur worden geplaatst. Hij verklaart thans in het bezit te zijn van 30 aandeelen.  1 juli 1910  de directeur deponeert 30 aand. De directeur die in de laatste algem. vergadering (dato 25 April ll.) definitief werd benoemd, legt ingevolge art. 10 der statuten nog 20 aandeelen der Mij over, makende aldus met degene die hij reeds had gedeponeerd 30 stuks. De Americ. effecten welke hij tijdelijk in bewaring had gegeven werden hem teruggegeven. en de 20 stuks in de brandkast weggesloten.  23 december 1910  Emmahoeve aan den directeur verhuurd De directeur doet nu het voorstel om de Emma-hoeve aan hem zelve te verhuren. hij zal dan een zetbaas ?men uit het noorden, en Smit zou dan huurder kunnen worden van de Prins Hendrik-hoeve die nog gebouwd moet worden. Een langdurige beraadslaging wordt over dit punt gevoerd. Dat het zoo moeilijk is huurders uit het Noorden te krijgen valt zeer tegen. Op ? ? het niet zonder bedenking wordt de ? aan den directeur te verhuren omdat daarvan allerlei complicaties het gevolg kunnen zijn, en de personen die de Helenaveen bezoeken toch zullen denken dat zulks een boerderij niet als voorbeeld van een rentegevend bedrijf mag worden genomen, omdat zij onder te gunstige omstandigheden wordt geexploiteerd. besluit men echter op het voorstel van den directeur in te gaan. waarbij ? als motief geld, dat de boerderij anders leeg zoude staan, hetgeen zeker dan geen verkeerde indruk geven zou. en men op de voorgestelde wijze toch gebruikers ? veenkoloniale bedrijf zou krijgen. De directeur huurt dan de boerderij Emma met 20 hectaren, voor den tijd van 6 jaren en op voorwaarden als van Mullekom.

N77
11 juli 1912  Landbouwkundige excursie [...] Heden (Woensdag) werden de reizigers te één uur te Helenaveen ontvangen aan het station, waar rijtuigen gereed stonden voor den tocht naar de eerste hoeve van de maatschappij. Hier verwelkomde de directeur, de heer A. Bos, zelf lid van de afd. Cultura en oud-Wageninger als de meeste aanwezigen, het gezelschap en bood hun een smakelijk koffiemaal aan, waarna de bezichtiging van de boerderijen een aanvang nam. [...] 

S77
7 juli 1917  Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze beste Man en Vader JOZEF FREDERIK VAN DE GRIENDT, in den ouderdom van 67 jaar.  A. F. VAN DER GRIENDT-VAN MEEUWEN  H. J. VAN DE GRIENDT.  H. M. C. VAN DE GRIENDT.  J. P. VAN DE GRIENDT.  Rotterdam, 6 Juli 1917,  v. Vollenhovestraat 23.  Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Volstrekt eenige kennisgeving. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 9 Juli a. s. ten 10 uur op de R. K. Begraafplaats te Crooswijk. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden Woensdag 11 Juli a. s. in de Kerk van den H. Ignatius (West Zeedijk). De H. H. Missen ten 7, 7½, 8 en ten 9½ uur de plechtig gezongen H. Mis van Requiem.  [Tevens 2 rouwadvertenties van The Griendtsveen Moss Litter Co. Ltd.]   8 juli 1917  Wegens sterfgeval zullen de KANTOREN van Griendtsveen Moss Litter Comp. Lmd. Maand. 9 Juli tot 2 uur nam. GESLOTEN zijn.   37808.43 

Y77
8 september 1923  overleden te Oosterbeek, gemeente Renkum, Jacob Cornelis van de Blocquerij, oud 82 jaar, geboren te Hoorn, partner van Gertrude van Musschenbroek

AD77
�

AG77
�

AK77
17 feb 1935�E. G. J. VAN DE GRIENDT. †  Het overlijden hier ter stede van den heer E. G. J. van de Griendt beteekent het heengaan van den grondlegger van het veenbedrijf te Griendtsveen, het specifiek veendorp in de Peel, aan de Brabantsch-Limburgsche grensstrook, schrijft men aan De Tijd. De overledene was de stichter der bekende maatschappij Van de Griendt’s Landexploitatie.  In het begin van het jaar 1885 verkocht het gemeentebestuur van Horst aan den heer Eduard van de Griendt te ’s-Hertogenbosch een uitgestrekt complex veengronden ter totale grootte van ruim 400 hectaren. De koopsom bedroeg f132.000, een voor die tijden zeer hoog bedrag. Het getuigt van den ondernemingsdurf van den heer Van de Griendt, dat hij zulk een aanzienlijke som beschikbaar stelde om tot de stichting van een veenbedrijf annex handelsonderneming over te gaan. De loop der zaken heeft bewezen, dat deze stap van den energieken ontginner-vervener voor de ontwikkeling der Peel van beteekenis is geweest. Immers, hierdoor bleek de grondslag gelegd voor het ontstaan van het veendorp Griendtsveen, in welks naam men den heer Van de Griendt terugvindt. Met weemoed is er kennis genomen van het overlijden van den stichter, die zulk een lange reeks van jaren de groote voortrekker is geweest in het werk der Brabantsch-Limburgsche veenkolonisatie. Sinds een achttal jaren was de heer Van de Griendt rustend in de residentie. Wanneer in den loop der verloopen halve eeuw het veenbedrijf in de Peel tot voortdurende toenemende ontwikkeling kwam, en per spoor en vaartuig ontzaglijke hoeveelheden turf naar alle oorden van ons land werden vervoerd, dan heeft de werkkracht van den overledene daarin een aandeel gehad, volkomen waard thans te worden in herinnering gebracht. 

AN77
22 oktober 1938  Benoeming van leden. Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 November 1938 voor den tijd van vijf jaren benoemd tot leden van de pachtkamers van de volgende kantongerechten: [...] Helmond: E. C. Vervoort te Helmond en C. J. Lambrechtsen te Helmond.  12 november 1938  BENOEMING. Tot lid van de pachtkamer is met ingang van de in werking treding der pachtwet (1 Nov.) benoemd de heer C. J. Lambrechtsen, directeur der Mij Helenaveen.

AP77
16 maart 1940 RIJKSTELEGRAAF STATION HELENAVEEN  TELEGRAM nr 21, 12 woorden Aangenomen te Sevenum, den 16/3 1940 te 13.10 Ontvangen te Helenaveen, den    1940 te 15.16  Maatschappij Helenaveen Helenaveen Betuig uw mijn deelneming bij overlijden Directeur Everts Burgemeester

AS77
31 augustus 1943  De Vergadering besluit verder Mevr. Lambrechtsen f2000 te doen toekomen als bewijs van erkentelijkheid voor hetgeen de Heer Lambrechtsen als directeur voor de zaak heeft gedaan.

B78
�

C78
1 oktober 1901  Bij gelegenheid van het huwelijk van H.M. de Koningin is een telegram met gelukwenschen verzonden waarop een antwoord werd ontvangen.

H78
�

K78
�

O78
26 april 1913  Gedwonge winkelnering voor de Turfmakers en Veenarbeiders in Brabant en Limburg. In deze provincies werden door de staats-enquêteur bezocht de veenplaats, liggende in de uitgestrekte “Peel” waar echter geen winkeldwang werd aangetroffen. Door de Griendtsveen Maatschappij wordt ten behoeve der bevolking, die uitsluitend bestaat uit arbeiders en overig personeel, bij deze veendrij betrokken, een winkel in kruideniers- en grutterswaren, een bakkerij, een slagerij, 2 koffiehuizen geexploiteerd. De winkelhoudster genoot f780, de bakker f877.84, de bierhuishoudster f520, de slager f624, en de herbergierster f520 jaarloon, behalve vrij wonen, vrije belasting, licht brandstoffen en vrijen tuin. Bovendien werd uit de winsten bestreden de kosten voor geneeskundige hulp, ondersteuningen, publieke vermakelijkheden, enz. enz., ten bedrage van ruim f2400. het rapport vermeldt in onderdeelen de geheele exploitatie-rekening dezer zaker. De voordeelen kwamen alzoo den arbeiders ten goede, terwijl van dwang geen sprake bleek. Zoowel de winkel als de bakkerij maken er een uitstekende indruk. Zij munten uit door voortreffelijke inrichting bijzondere zorg voor de waren, zin zindelijkheid en ruimen voorraad Eere aan deze maatschappij, die een zoo schitterende uitzondering maakt op wat in het noorden des lands moet worden geconstateerd.

T78
18 juni 1918  1. een brief namens H.M. de Koningin-Moeder, met dankbetuiging voor het toegezonden jaarverslag, balans winst- en verliesrekening.

U78
�

Y78
�

Z78
1 februari 1924  OMMEL. De uitslag van den wedstrijd, uitgeschreven door de OmmelscheBurgerwacht en Landstorm:  Aantal punten Marga=patronen: 8e A. Joosten, Helenaveen, 54. 

AK78
19 december 1935  Besloten wordt dit jaar een mandje kersen aan H.M. de Koningin te zenden.

AO78
�

AP78
22 april 1940   22 April   40 Den Weledelgestr. Heer Mr. F. M. A. Haffmans Notaris   Helden-Dorp    Weledelgestr. Heer, In opdracht van onzen Heer Dr. J. A. Carp hebben wij de eer ingesloten ook aan U het ontwerp-overeenkomst van koop en verkoop onzer gronden aan de stichting Binnenkolonisatie te doen toekomen, met beleefd verzoek hieraan wel Uwe aandacht te willen wijden, in het bijzonder aan punt 6 dezer overeenkomst. Uwe bevinding eventueel opmerkingen gaarne vernemend verblijven wij Hoogachtend N.V.Maatschappij Helenaveen  Boekhouder.

AQ78
30 november 1941  Nieuwsblad van Deurne: HELENAVEEN. A.s. Zondag 30 Nov. geeft de Zang- en Tooneelvereeniging "Helenaveen" haar eerste winteruitvoering. Na een gedwongen rust van 3 jaren van- wege gemis aan goede ruimte is onze vereniging er in geslaagd om Helenaveen weer eens een gezellige avond te bezorgen. Het meermalen met eerste prijzen bekroonde duo Vinken-Nooten uit Tegelen zal met humoristische voordrachten en duetten onze lachspieren weer eens losmaken. De begeleiding en aanvullende muzikale noot is in handen van den accordionnist H. v. Vechel. Helenaveen wacht ongetwijfeld een prettige en aangename avond.

AV78
30 oktober 1946  30 October 1946 Den Heer Directeur der N.V. ‘t Schoutenhuis te Woudenberg  Hoogwelgeboren heer, Tengevolge van het doen springen van de brandkast door Duitsche militairen tijdens de gevechtshandelingen in het bruggenhoofd Venlo in het najaar 1944 is de administratie der N.V. Maatschappij Helenaveen zwaar gehavend. Voor zoover het de stukken van de exploitatie en de jaarlijksche administratie betreft heeft herstel plaats gevonden,Zij het dan,dat het geheel een onoogelijk aanzien heeft.Maar de zgn. belegstukken der balans verkeeren nog in een ruine. Thans richt ik mij tot U met het verzoek dit laatste gedeelte der administratie voor mij in orde te willen maken,aangezien mij wegens opkomst onder de wapenen voldoende gelegenheid ontbreekt om zelf mij aan dit werk te wijden. De betrokken gegevens zijn aanwezig en het systeem van ordening is bekend,zoodat het alleen maar gaat om de uitvoering,die echter naar mijn meening slechts door een deskundig iemand op het gebied van landelijk beheer tot een goed einde gebracht kan worden,niettegenstaande het hier uitsluitend “binnenwerk” betreft. Onder deze belegstukken der balans vallen: fiscaal taxatierapport,perceelsgewijze legger,index van eigendomsbewijzen,afschrijvingsstaten,terwijl daar nog bijkomt de na de bevrijding bekend geworden plaatsing onder Natuurschoonwet,waarvan de gegevns ook nog niet zijn uitgewerkt. Naar mijn schatting zouden de bedoelde werkzaamheden een werkduur van drie weken vergen.Uiteraard is het geenszins mijn bedoeling te vragen, dat deze werkzaamheden achter elkaar voltooid werden, omdat ik wel kan aannemen,dat de personeelsbezetting Uwer vennootschap zulks niet toelaat zonder de regelmatige gang der dagelijksche werkzaamheden te verstoren. Het is mij duidelijk,dat het op grond van deze gegevens onmogelijk is een kostenopgave te doen,zoodat ik U moge voorstellen het werk tegen declaratie te willen uitvoeren.Ten zeerste hoop ik,dat U mijn verzoek kunt inwilligen.Inmiddels heb ik de eer te zijn van U, Hoogwelgeboren Heer,met gevoelens van de meeste hoogachting, KS.  directeur

AW78
27 januari 1947  Prinses Wilhelmina heeft bericht doen toekomen dat zij als beschermvrouwe der Mij. bedankt Overwogen zal worden of het wenschelijk is koningin Juliana beschermvrouwe der Mij. aan te bieden mede in verband met het Koningsfonds wat Willem III in ±1885 stichtte

E79
8 augustus 1903  Helenaveen.De Peel lijkt wel het “El Dorado” van Duitsche bijenhouders. Telken jare omstreeks dezen tijd landen hier aan het station waggonladingen korven met bij aan, die in de uitgestrekte heidevelden en venen neergezet worden.  Tegen den winter, wanneer de korven goed gevuld zijn, worden deze weer per spoor naar “Das grosse Vaterland” teruggehaald.  In de laatste dagen kwam hier weer eene groote massa aan, niet alleen per spoor, doch ook per wagen.

J79
6 augustus 1908  - Men meldt uit Kempen: De extra bijentrein, die hier Vrijdagavond 11 uur vertrok, bevatte in Venlo 32 wagens, waarvan er in Amerika 10 uitgezet werden. De andere ee wagens gingen een station verder nl. naar Helenaveen. Elke wagen bevatte ongeveer 200 korven bijen. de vereeniging van bijenhouders uit Gladbach verzond drie wagens. de trein reed na een klein oponthoud te Venlo dadelijk door tot bestemming. Vroeger werden de wagens, die ‘s avonds te Venlo met de gewone treinen aankwamen, omgerangeerd en achtergehouden tot den volgenden morgen. Thans waren de bijen o 2 uur al te Helenaveen van waaruit ze naar de heide werden overgebracht. Het groote voordeel van dit snellere vervoer bestaat ook nog hierin, dat de bijen anders over dag vervoerd moesten worden, waardoor er zeer veel wegvlogen. De heide staat thans volop in bloei.  N. V. C.

M79
�

O79
29 juli 1913 -- Het vervoer van bijen uit de Duitsche grensdorpen naar Helenaveen is thans weder in vollen gang. De vorige week liepen drie extra treinen, uitsluitend voor het vervoer van bijen, waarmede circa 90 wagens bijen werden vervoerd. 

R79
3 augustus 1916  Helenaveen. Na vele moeiten en formaliteiten zijn eindelijk de eerste wagens met Duitsche bijen alhier gearriveerd, om zoeten honing te garen uit onze heide, welke prachtig en veelbelovend bloeit. 

X79
18 augustus 1922  De Meijerijsche Courant meldt dat er veel korven van “Duitsche Ymkers” op de Peel staan.

Z79
24 februari 1925  In het Noorderkanaal wordt een snoek van 2 pond gevangen met een zilveren lepel, kwartje plus 2 cent in zijn buik. 

AB79
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B80
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E80
19 februari 1903  HELENAVEEN. In een der schoollokalen der Eerw. Zusters waren der huismoeders door den Zeereerw. heer pastoor bijeengeroepen op een vergadering.     2 april 1903 HELENAVEEN, 29 Maart. Tot groote tevredenheid der ouders, tot stichting der geloovigen 

G80
4 maart 1905  Griendtsveen. Morgen, Zondag, te 6 uur, zal onze Fanfare “Griendtsveen,” met medewerking van den karakterhumorist A. Cornelissen uit den Bosch, den concertzanger (Baryton) H. Nolens, uit Asten en den Pianist L. van Maaren, eene soireé geven in het concertgebouw alhier.  Het programma bevat 21 nummers. 

H80
5 maart 1906  Een adres van de Nederlandschen Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken,  waarbij aan Gedeputeerde Staten wordt kennis gedaan dat zij den 5 Maart jl begonnen is met de grondboring  op perceel ? H. No 3572 dezer Gemeente  Deze kennisgeving wordt den Gedeputeerde Staten gezonden voor advies  Voor kennisgeving aangenomen     6 maart 1906  Helenaveen. - Alhier worden boringen naar steenkool gedaan. Reeds zijn de nodige materialen  aangekomen, zoodat de werkzaamheden al heel spoedig zullen beginnen.     9 maart 1906  Te Helenaveen (N.-Br.) zal een onderzoek worden ingesteld naar de aanwezigheid van steenkolen  in den bodem aldaar. Vijf waggons met buizen, stoommachines, een perspomp en andere voor dit doel benoodigde  werktuigen zijn reeds aangekomen.     26 juni 1906  Helenaveen. Men is met de boringen alhier gevorderd tot een diepte van ruim 700 m. Het water,  dat met buizen naar beneden gaat, komt donkerblauw weer boven. Op andere plaatsen werd in dit geval  gewoonlijk spoedig steenkool gevonden, zoodat men alle hoop heeft op goede resultaten.     17 augustus 1906  Steenkolen. Men meldt uit Helenaveen (N.-Br.) van 14 dezer aan de N. R. Ct.: “Hedenmiddag kwam de vlag op den boortoren, ten teeken dat er kolen gevonden zijn en wel op een diepte van  bij de 1000 meter. “Morgen worden de hoofdingenieur, enz., vanwege den Staat alhier verwacht.”     21 augustus 1906  Helenaveen. Omtrent de steenkolen boring alhier, meldt men dat de gevonden steenkoollaag  een dikte heeft van 60 cM, terwijl voor een loonende exploitatie 40 cM. voldoende is.     22 augustus 1906  Uit Helenaveen meldt men:  De gevonden steenkool, waarvan we dezer dagen melding maakten, is gebleken een laag van pl. m. 60 c.M. te  zijn. Men boort evenwel voort, op hoop van diepere lagen te ontdekken. Volgens geologen, staat deze bedding waarschijnlijk niet in verband met die van Duitschland, welke o. a.  in Venlo en Heerle haar vermoedelijke uiteinde hebben, maar met die in Belgie.     30 augustus 1906  Steenkoolboring Helenaveen.  [Naar] wij vernemen blijft bovengenoemde ? nieuwe en zeer  gunstige uitkomsten ?eren.  ? de onlangs door ons vermelde vondst van 60 cM. dikke en dus exploitabele ? werd Woensdag der vorige week  een ? van 69 c.M. aangetroffen, terwijl ?dag l.l. ongeveer 10 meter lager een ? laag ditmaal 77 c.M. dik  werd aan[geboo]rd. Het voornemen bestaat op deze ?baar veel belovende plek nog minstens ? meter dieper te boren.     1 september 1906  Steenkolen in Noord-Brabant.  Volgens de N. R. Ct. vond men Donderdag voor het eerst   water, dat bij onderzoek een hoog zoutgehalte bleek te bezitten. Het plan is, twee nieuwe boortorens op te richten, een bij het station Helenaveen, den tweede bij Helden.     4 oktober 1906  Steenkolen in Noord-Brabant.  De boringen te Helenaveen zijn thans opgehouden en de nieuwe  boortoren nabij het station is ongeveer gereed. Een vijfde laag steenkolen is nu ontdekt en wel ter dikte  van 1.75 M. Tot eene diepte van ongeveer 1150 Meter is men gekomen.     18 oktober 1906  Steenkolen.  Helenaveen. Borende tot eene diepte van meer dan 1200 meter, heeft men nog  twee nieuwe lagen kolen gevonden; in ’t geheel 7 lagen.   

I80
24 mei 1907 Steenkolen Uit Helenaveen meldt men: Omtrent de boringen naar kolen te Helder kan nader gemeld worden, dat, na de vorige opgaaf, nog twee lagen, resp. 92 en 86 cM. gevonden werden. Dit maakt met de vorige 5 lagen eene dikte van ruim 6½ M. Op het oogenblik is men op een diepte van ruim 900 M.  20 augustus 1907  Steenkoolboringen op Helenaveen.  Uit Helenaveen schrijft men: De boortorens der steenkoolboringen bij het station Helenaveen en te Helden worden op het oogenblik opgeruimd, om evenwel op eenigen afstand weer te worden opgebouwd. Te Helden was de vondst zeer goed; in de laatste weken vond men nog twee lagen, alles bij elkaar niet minder dan ongeveer 10 M. steenkool.   23 november 1907 - In het bericht uit Helenaveen van Donderdag over de diepboringen aldaar verricht, komt een onjuistheid voor. Te Baarlo wordt de boring aangezet met buizen van 620 mM. middellijn, terwijl te Meyel (niet Meppel) de eerste buizentoer een diameter heeft van 16 Eng. duim of 406 mM.
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31 okt 1908 Steenkolen in Limburg en Noord-Brabant. Vanwege het departement van landbouw nijverheid en handel is verschenen het jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1907 van den ingenieur-directeur. Daaraan wordt het volgende ontleend: Het district Noord-Limburg en Noord-Brabant. De boring Helenaveen II in de gemeente Helden had bij 730 M. het kolengesteente bereikt, en werd op 8 Augustus 1907 op eene diepte van 1100 M. gestaakt, zoodat deze boring dus 370 M. carboon doorboorde. Aangeboord werden 371 M. steenkolenformatie, waarin werden aangetroffen 10.28 M. steenkool of 2.8 pct: in (ontginbaar te achten) lagen van meer dan 45 c.M. dikte is aanwezig 9.17 M. steenkool, zijnde 1 M op 40.46 M gesteente of 2.47 pct van de afgeboorde kolenformatie. Deze voorraad is volkomen bevredigend te achten. Omtrent de boring Helenaveen III, gemeente Horst, wordt o. a. medegedeeld dat deze boring, (die door een ongeval moest worden gestaakt), nog geen direct resultaat heeft opgeleverd, doch in elk geval is bekend geworden dat hier reeds vóórbreuken optreden der verder op vermoede inzinking welke den Peelhorst omgrenst. Boring te Meijel, gemeente Meijel. Op 31 Dec. was een diepte bereikt van 652 M. Het doel der boring is de breedte van den Peelrug bewesten de lijn Helenaveen-Helden te onderzoeken. In deze richting wordt het kolenveld zeer vermoedelijk door een groote breukzone afgesneden, achter welke het terrein onder Weert zéér naar de diepte gezonken is. Boring te Baarlo, gemeente Maasbree. Het doel dezer boring is de breedte van den Peelrug beoosten de lijn Helenaveen I-Helden te onderzoeken, daar bekend is dat ook in deze richting eene uitzinking te wachten is. Besloten werd bij deze boring de tertiaire grondlagen boven de krijtformatie met bijzondere nauwkeurigheid te onderzoeken, vooral met het oog op de vraag in hoeverre daarin bij lateren schachtbouw aandrang van water zoude te wachten zijn. Nu uit de boringen Helenaveen I en II gebleken is dat de Peel een kolenveld bergt, waarvan de kolenrijkdom vrijwel schijnt overeen te komen met dien van het westelijk gedeelte van Westfalen wordt het van zeer veel belang te weten welke moeielijkheden bij schachtbouw te wachten staan; een factor van
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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.   VLIERDEN. Op de Woensdag  en Donderdag l.l. door de heeren Smulders c. s. alhier gehouden groote Hazen=drijfjacht, werd met 5 geweren 153 stuks wild geschoten. 
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1 december 1923  Deurne Geen Zomertijd Gelijk in het naburige Helenaveen, zoo wordt ook hier nog de zomertijd gehandhaafd, alles regelt zich naar den ouden tijd: de diensten in de kerk, de schooltijden, en ook de hier bestaande industrie.   12 april 1924  HELENAVEEN. – Strijd om den tijd. – In ons dorp heerscht strijd over den ouden en den nieuwen tijd. De klok der R. K. kerk gehoorzaamt trouw aan de wet, de Protestantsche kerk maakt gebruik van haar recht om de torenklok niet te verzetten. Van dit alles ondervinden de menschen zeer veel last.   16 apr 1924  HELENAVEEN. Gemeld kan thans worden dat een einde is gekomen aan den strijd in ons dorp om den ouden en nieuwen tijd. Zoowel de R. K. als de  Protestantsche kerk zullen voortaan op de torenklokken niet den nieuwen tijd aangeven.   2 juni 1926  DORPJE. De pastoor van het Limburgsche Dorpje Sevenum, heeft nadat de torenklok daar twee dagen den zomertijd had aangewezen op verzoek van een groot aantal requesteerende boeren de klok weer op de “ouden tijd” gezet. Behalve dat vele ingezetenen daarvan ongemak ondervinden, o.m. met het oog op het trein verkeer, heeft deze maatregel nog een kleine “schoolstrijd” tot gevolg, daar de schooluren volgens den wettelijken zomertijd zijn geregeld. De school vangt ’s morgens dus al om half acht aan en niet alleen dat dit zeer bezwaarlijk is voor de leerlingen, welke een half uur of verder van de school af wonen, ook kunnen zij thans niet meer de H. Mis van acht uur bijwonen, zooals de meeste schoolkinderen eerst deden. Nu hebben enkele ouders hun kinderen toch om 8 uur naar de Mis laten gaan, waardoor deze een uur te laat op school kwamen. Maar daar de zomertijd wettelijk is zullen deze ouders wel met de schoolcommissie in aanraking komen. Voor- en tegenstanders van de zomertijd blijven er! 

AB80
13 juli 1926  EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.  Men bericht ons uit Peelland, dat in de Peel eigenaardige sterftegevallen onder sommige diersoorten worden geconstateerd. Zoo treft men, in de Peel wandelend, vele doode hazen aan; de cadavers vindt men in slooten en tusschen het heidekruid. Ook wordt gewag gemaakt van de vele mollen, die een ontijdigen en raadselachtigen dood sterven. Het is moeilijk na te gaan wat als oorzaak van dit verschijnsel, moet worden aangemerkt. Sommigen achten het niet buitengesloten dat het zeer natte voorjaar schuld eraan heeft, terwijl anderen aan een besmetting door aan mond- en klauwzeer lijdend vee denken.   15 juli 1926  EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.  Men bericht aan de Tijd uit Peelland, dat in de Peel eigenaardige sterftegevallen onder sommige diersoorten worden geconstateerd. Zoo treft men, in de Peel wandelend, vele doode hazen aan; de cadavers vindt men in slooten en tusschen het heidekruid. Ook wordt gewag gemaakt van de vele mollen, die een ontijdigen en raadselachtigen dood sterven. Het is moeilijk na te gaan wat als oorzaak van dit verschijnsel, moet worden aangemerkt. Sommigen achten het niet buitengesloten dat het zeer natte voorjaar schuld eraan heeft, terwijl anderen aan een besmetting door aan mond- en klauwzeer lijdend vee denken.   15 juli 1926  Wildziekte in de Peel.  Men schrijft uit Mill: Gedurende den laatsten tijd worden in de aangrenzende Peel veel cadavers aangetroffen van hazen. Tengevolge eener ziekte schijnt er een sterfte onder deze dieren te zijn. Ook worden er in de weilanden vele doode mollen gevonden. Sommigen willen dit in verband brengen met het heerschenden mond- en klauwzeer. 

AF80
25 september 1930  DE LEGEROEFENINGEN IN LIMBURG.  Castenray, 24 September.  Een medewerker schrijft ons d.d. 24 dezer: Hedenmorgen om 10 uur zijn de vijandelijkheden geopend. Wij willen in het kort nagaan de maatregelen, welke door de beide partijcommandanten werden genomen. […] met ’s vijands lichte troepen onderhouden en verkennen tegen Station Helenaveen en Helenaveen, waardoor dus de eigen rechterflank […] 
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12 oktober 1936  VERKEERSSTREMMING TUSSCHEN GRIENDTSVEEN EN HELENAVEEN. De weg van Griendtsveen naar Helenaveen, is naar de K. N. A. C. mededeelt, voor den duur van plm. 3 weken, tijdelijk voor het verkeer gesloten in verband met werkzaamheden aan een in dien weg gelegen pontbrug.  Gedurende dien tijd zal het verkeer voor voertuigen worden geleid over Liessel, met uitzondering van het verkeer met karren,  hetwelk over de Achterbaan en de Gelderschestraat zal worden geleid.

AO80
�

AP80
�

AR80
12 januari 1942  Aan de inwoners van de kerkdorpen Liessel, Neerkant en Helenaveen onder de Gemeente Deurne. Ingaande Maandag 12 januari 1942 zal op onderstaande tijden en plaatsen door een ambtenaar van het Distributie-kringkantoor Deurne zitdag gehouden worden voor het uitreiken en innemen van alle aanvraagformulieren e.a. ten behoeve van de in distributie gebrachte goederen. De zitdagen zullen gehouden worden als volgt: Te LIESSEL ten huize van J. B. Tegelaars L 190a iedere Maandag en Donderdag van 9 tot 12 uur v.m. Te NEERKANT in het St. Vincentiushuis iedere Dinsdag en Vrijdag van 2 tot 4 uur namiddag. Te HELENAVEEN ten huize van A. Joosten iedere Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 uur namiddag. Er moet rekening mede gehouden worden, dat aanvragen van schoenen en rijwielbanden uitsluitend de tien eerste werkdagen der maand verkrijgbaar zijn. Het uitreiken van bonnen geschiedt als voorheen en hiermede heeft deze ambtenaar geen bemoeienis. Overwogen wordt om de bonnen ook ter plaatse HELENAVEEN te doen uitreiken. Dit zal dan nog nader worden bekend gemaakt. De Leider van den Distributiekring DEURNE, J. H.   Manders 
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13 april 1903 Heden overleed mijne lieve Vrouw MARIA THERESIA ANNA VAN EDE VAN DER PALS, in den ouderdom van ruim 36 jaren. D. HERMAN DE GROOT, Arts Oostburg, 9 April 1903
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7 juli 1919   Ter voldoening aan art. 38 van het Wetboek van Koophandel, wordt bekend gemaakt dat in de Nederlandsche Staatscourant van den 7 Juli 1919, nommer 149, zijn geplaatst afschriften van de akte, houdende wijziging in de Statuten der te ‘s-Hertogenbosch gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij HELENAVEEN, den 5 Mei 1919 ten overstaan van den Notaris ECO. TH. KOOPMAN te Amsterdan verleden en van het Koninklijk besluit van den 26 Mei 1919 nommer 15 voor zooveel aangaat de bewilliging op die akte.       22 W. C. VAN DER ESCH, plv. Notaris.
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31 januari 1920  Notaris Esser te Horst zal op Donderdag 12 Februari 1920 voorm. 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer van Esseveldt te Helenaveen, wegens ophouden van het landbouwbedrijf publiek verkoopen 4 melkkoeien, 2 runderen, 1 zevenjarige dragende merrie, 1 veulen, oud 9 maanden, 5 scheutelingvarken 1 lange en korte kar, 2 ploegen, 1 gierkist, 2 eggen, aardappelrooimachine voor 1 paard, hakselmachine, voederketel 150 L aardappelmolen, draaikarn, melkkannen, emmers, tonnen en tobbe 5000 kilo hooi en stroo, 12000 ki;o mangelwortelen, een partij koolrapen en aardappelen, landbouwgereedschap, bascule, partij zakken, broeiramen, 10000 boonenstaken en groote partij erwtenrijs, alsook eenig huisraad
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1 oktober 1921  Ontwerp-regeling voor de lagere Land- en Tuinbouwscholen  Door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is een regeling ontworpen voor het oprichten van lagere land- en tuinbouwscholen. Deze werd aan de land- en tuinbouwbladen toegezonden, om door bespreking de regeering van voorlichting te dienen. Bedoelde scholen beoogen een schakel te vormen tusschen de bestaande land- en tuinbouw-wintercursussen, die gegeven worden door land- en tuinbouwonderwijzers, en de land- en tuinbouwscholen, die er in elke provincie één of meer voorkomen.  Uit de ontwerp-regeling stippen we het volgende aan: Het onderwijs omvat de algemeen vormende vakken der lagere school, alsmede de beginselen der natuurwetenschappen, voorzoover die met den land- en tuinbouw in verband staan, de beginselen van akkerbouw, veeteelt en zuivelbereiding of tuinbouw, daarbij rekening houdend met den aard van het land- en tuinbouwbedrijf in de omgeving der school en de beginselen der staatsinrichting en landbouwhuishoudkunde.  Deze scholen kunnen worden opgericht door plaatselijke of landelijke land- en tuinbouworganisaties, welke zich de bevordering van het land- en tuinbouwonderwijs ten doel stellen. De regeering steunt ze met subsidie. Het onderwijs wordt gegeven gedurende 4 achtereenvolgende jaren: In de eerste klasse 40 weken gedurende 2 dagen per week, in de 2eklasse 40 weken gedurende één dag, en in de 3een 4eklasse elk 30 weken gedurende één dag in de week. Het aantal lesuren bedraagt gewoonlijk 5 per dag.  Eisch van toelating tot de 1eklas is, het volledig hebben doorloopen van de gewone lagere school, of het hebben genoten van hiermede tenminste gelijkstaand huishoudonderwijs.  Het schoolgeld bedraagt per leerling en per schooljaar van f5.- tot f60.-. On- en minvermogenden kunnen van het betalen van schoolgeld worden vrijgesteld.  Tot hoofd eener dergelijke school is benoembaar een onderwijzer met hoofdakte, tevens in het bezit van de lagere akte land- of tuinbouw. Er wordt een Commissie van Beroep ingesteld, bestaande uit 7 leden. Drie leden worden gekozen door de schoolbesturen en drie door het personeel der scholen. Deze zes leden kiezen het zevende lid, tevens voorzitter. De Commissie van Beroep doet uitspraak bij ongevraagd ontslag en strekt haar werkzaamheden uit over minstens 3 scholen.  Het toezicht op het onderwijs wordt uitgeoefend door den Regeeringsconsulent en door een Commissie van Toezicht bestaande uit 5 leden, die door het schoolbestuur worden benoemd en ontslagen.  Er wordt door de regeering een model-leerplan en een model-reglement ontworpen, die als leidraad kunnen dienen.  Er moeten minstens 12 leerlingen in de eerste klas, en zoo er meer klassen zijn, gemiddeld 10 per klasse het onderwijs volgen. Daalt het getal leerlingen in den loop van twee achtereenvolgende jaren tot gemiddeld 7 per klas dan zal worden beslist of er aanleiding bestaat het subsidie na afloop van die laatste twee jaren in te trekken. Deze laatste twee bepalingen gelden niet gedurende de eerste 5 jaren van het bestaan der school.  Te rekenen tot 1 Augustus 1931 zijn ook benoembaar onderwijzers zonder hoofdakte, in het bezit der akte land- en tuinbouw, mits zij gedurende minstens 10 jaren land- en tuinbouwonderwijs hebben gegeven.  Dit is de korte inhoud van het ontwerp. Het zij mij vergund, hieraan eenige kritische beschouwingen te wijden.  Voorgesteld wordt een leertijd van vier achtereenvolgende jaren, met als eisch van toelating het met vrucht hebben doorloopen van de gewone lagere school. Beter zou ik vinden: een leertijd van 3 achtereenvolgende jaren, het 1ejaar 2 dagen per week gedurende 30 weken, waarin onderwezen werden behalve de land- en tuinbouwvakken de vakken rekenen en taal als voortzetting en comple[men]teering der lagere school;  het 2een 3eleerjaar elk één dag per week gedurende 30 weken, waarin alleen de land- en tuinbouwvakken werden onderwezen, met als eisch van toelating, gedurende twee jaren het vervolgonderwijs te hebben gevolgd, of wel het met gunstig gevolg afleggen van een examen van ongeveer dezelfde eischen, terwijl als minimum-leeftijd zal gelden de ouderdom van 15 jaar bij het begin van het schooljaar.  Door leerlingen op te nemen, die pas de lagere school hebben doorloopen, komt men feitelijk op het terrein van den Minister van Onderwijs. Immers volgens artikel 21 der wet op het lager onderwijs bestaat nog gelegenheid tot het genieten van vervolgonderwijs, en daar wordt vrij algemeen gebruikt gemaakt. De vrees is nu gewettigd, dat daardoor het vervolgonderwijs voor andere leerlingen op de dorpen onmogelijk wordt gemaakt, daar minstens zes leerlingen zich daarvoor moeten hebben aangemeld.  Na vervolgonderwijs genoten te hebben kan men ook verwachten, dat de leerlingen op 15-jarigen leeftijd voldoende verstandelijk ontwikkeld zijn, om met vrucht het land- en tuinbouwonderwijs te volgen, ook, omdat ze dan door hun werkzaamheden in den tuin en op den akker midden in de practijk staan. Daarbij komt nog, dat men de leerlingen tot op een leeftijd van 18, 19 jaar “onder zijn hoede” heeft, want op dien leeftijd zijn juist de zedelijke gevaren zoo groot.  Volgens de ontwerp-regeling zal voor elke school een Commissie van Toezicht worden benoemd. Deze acht ik niet noodzakelijk, zelfs overbodig. Het toezicht kan uitgeoefend worden door het Bestuur der school, dat altijd vrijen toegang tot de school heeft en zich desgewenscht door competente leden kan laten bijstaan. We hebben toch ook nog den Rijksconsulent, die van regeeringswege toezicht uitoefent. Hoe minder ambtenarij er bij te pas moet komen, hoe beter.  De ontwerp-regeling bepaalt verder, dat het hoofd der school o.a. is belast met de zorg voor het gebouw. Mijns inziens past dit niet in het kader van dit ontwerp. Het schoolbestuur is eigenaresse der school. Het is dus het natuurlijk lichaam, dat zorgt voor het gebouw. Wel kan het bij instructie het hoofd der school de zorg voor het gebouw opdragen. Trouwens, een hoofd der school, dat zijn plicht begrijpt, zal dit wel vanzelf doen.  Het zal wel in de bedoeling liggen, de hoofden dezer inrichtingen vooral te recruteeren uit de bezitters van land- en tuinbouwakte, die tevens aan het hoofd eener school staan. De vraag dringt zich op, of deze daartoe wel genegen zullen zijn, omdat bij de tegenwoordige salarisregeling, waarbij de meesten nog bijverdiensten hebben, velen in salaris zullen achteruitgaan. En hoe staat het met de rechtspositie van het hoofd der school bijvoorbeeld, als de school bij een onvoldoend aantal leerlingen wordt opgeheven? Daar de regeering de leerkrachten beschouwd als Rijksambtenaren, vermoed ik, dat hierin anderszins is voorzien.  En ten slotte: Zullen de lagere land- en tuinbouwscholen een toekomst hebben? Ja, dat is moeilijk te zeggen, dat zal van verschillende omstandigheden afhangen. Een voornaam punt in deze is zeker de ligging van de school, of deze zich bevindt in een centrum eener land- of tuinbouwbevolking. Hoogst nuttig zou ik het vinden, dat vóór het oprichten eener school overleg gepleegd werd ook met de omliggende gemeenten, en dat deze gezamenlijk naar het aantal leerlingen en den af te leggen afstand in de kosten bijdroegen.  Te prijzen is in ieder geval het pogen der regeering, om het land- en tuinbouwonderwijs op hooger peil te brengen. Tot nu toe is door het primitieve onderwijs aan land- en tuinbouwcursussen veel bereikt, en deze zullen zeker ook in de naaste toekomst op heel veel plaatsen nog noodig en uiterst nuttig blijken.  Nog te veel is de massa, die betrokken is bij den land- en tuinbouw, onwetend wat betreft het toepassen eener rationeele bemesting, de behandeling en de soort der gewassen, de voedingsleer en de verpleging en het opfokken van het vee, het houden eener richtige boekhouding, en zoovele andere dingen meer. En toch, we moeten vooral in deze tijden van duurte der levensmiddelen al het mogelijke doen, om de productie hooger op te voeren. Hoevele gronden wachten nog op ontginning en ontwatering, om den akkerman het loon van zijn noeste vlijt in den schoot te werpen, en talrijk zijn nog de velden, die bij betere bewerking en doelmatiger bemesting den tegenwoordigen oogst aanmerkelijk konden vermeerderen.  Het bezit van de noodige kennis is de eerste vereischte, om dit doel te bereiken. Moge elkeen, wien het te pas komt, met beide handen de gelegenheid aangrijpen, die de regeering biedt, om zich die noodige kennis eigen te maken, dan zal het met de opbrengst van den Nederlandschen bodem steeds crescendo gaan.  Heel�J. H. DELHOOFEN 
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25 apr 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. [het betreft weduwe van Horen] 

AA81
1 januari 1925  Achteruitgang. Iemand die momenteel Helenaveen bezoekt, wordt getroffen door den triestigen indruk die dat dorpje maakt. Een meer doodsch plaatsje is niet denkbaar; zeer slechte wegen, braakliggende gronden, onbewoonde huizen, daarbij de ruines van verschillende voor eenige jaren afgebrande woningen, dat alles imponeert somber, terwijl armoede en verval in de meeste der nog bewoonde huizen te bespeuren is. Wat een contrast tegen den tijd toen de tabaksbouw aldaar volop bloeide en ook later nog, toen in de veenderij voor elkeen flink loonend werd te vinden was.
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13 juni 1927  Chamberlin over Helden gevlogen? De heer K. uit Helden-Grashoek schrijft aan de N. V. Ct.: Terwijl ik Maandagmorgen (2e Pinksterdag) circa 2 uur aan de Helenavaart op de grens van Helden-Sevenum-Deurne zat te visschen, kwam een vliegtuig van uit ‘t Westen overgevlogen en verdween met groote snelheid in Oostelijke richting. Daar de Amerikaanse Oceaanvlieger Chamberlin over Brabant en Limburg naar Duitschland is gevlogen en om 4 uur boven Dortmund werd gesignaleerd, is het zeer waarschijnlijk, dat dit het Amerikaansche vliegtuig was.
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ca 1930  Te huur bij inschrijving het genot van jacht op de aaneengesl. gronden van de Mij. Helenaveen N.V. te Helenaveen, onder Deurne, Horst, Sevenum, Helden en Meijel, ter grootte van pl.m. 1740 H.A. Jachthuis en woning beschikbaar. Veel waterwild. Station Helenaveen. Biljetten te zenden vóór 29 Juni a.s. aan de Directie van Helenaveen, waar voorwaarden en inlichtingen schriftel. verkrijgbaar zijn.
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9 februari 1931  H. W. R. VERHAAREN [...] BREDA, 9 Februari 1931  Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.  Myne Heeren, In antwoord op Uw geachtschryven van 7 Febr.j.l. betreffende Uwe aanvrage van 23 Aug.1930, kan ik U de kenteekens met bord “EIGEN WEG”,zoowel als die met bord “VERBODEN TOEGANG” thans aanbieden aan den prys van NEGEN GULDEN EN ZESTIG CENT (Zegge Fl.9,60) per stuk franco HELENAVEEN. De kenteekens voorzien van beide bovengenoemde borden aan den prys van TWAALF GULDEN EN TACHTIG CENT (Zegge Fl,12,80) per stuk franco HELENAVEEN. Deze pryzen zyn voor complete geschilderde kenteekens met paal van I balkyzer No12, grondsteunen, en de noodige bouten, dus geheel gereed ter plaatsing.De borden zyn van gegotenyzer en met opgegoten opschrift. Voor verdere inlichtingen gaarne bereid,beleefd aanbevelend. Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o.  HWRVerhaaren     12 februari 1931  H. W. R. VERHAAREN [...] BREDA, 12 Februari 1931  Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.  Myne Heeren, In dank ontving ik Uwe geëerde opdracht van 11 Febr.j.l.betreffende kenteekens “EIGEN WEG” en”VERBODEN TOEGANG”. Voor de goede orde vernam ik nog gaarne of het opschrift “VERBODEN TOEGANG” moet aangevuld worden met “Art.461 Wetb.v. strafrecht”,tevens of U een bepaalde voorkeur hebt voor de kleur van het schilderwerk. Zoo dit laatste niet het geval is,worden de palen rood, wit ,blauw,geverfd,de borden blauw,letters wit. Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o.  HWRVerhaaren     6 maart 1931  H. W. R. VERHAAREN [...] BREDA, 6 Maart 1931  Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.  Weledele Heer, Hiermede kan ik Uedele berichten dat de kenteekens d.d. 5 Maart per spoor franco station HELENAVEEN aan Uw adres verzonden zyn. Aan de palen bestemd voor de borden met opschrift “TOEGANG VERBODEN Art.461 Wetb.v.Strafr.” is een label bevestigd. De gaten in de palen,waaraan 2 borden bevestigd worden,zyn zoodanig geboord,dat het bord “EIGEN WEG” boven het bord “TOEGANG VERBODEN” geplaatst wordt. Aan een der palen zyn twee yzeren hoekjes bevestigd,als model voor het aanbrengen der grondsteunen.Het verdient aanbeveling de bouten ter bevestiging der borden niet te vast aan te draaien,tere voorkoming van breuk der flenzen. Onder voortdurende aanbeveling. Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o.  HWRVerhaaren

AJ81
21 april 1934  WEGEN-AANLEG DOOR DE PEEL. Door de Maatschappij “Helenaveen” zal met steun van het Rijk worden overgegaan tot aanleg van een aarden baan, bestemd voor een toekomstigen weg van Helenaveen door de Peel rechtstreeks naar Sevenum. Hieraan zullen Helmondsche werkloozen worden te werkgesteld. Circa 100 menschen zullen er gedurende 35 weken arbeid aan vinden. Met de uitvoering is de N.V. Grondverbetering en Ontginning Mij belast.

AK81
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. 

AP81
26 juli 1940  Ontdekkingsreis door de Peel Zondag 28 Juli a.s. houdt de Studieclub voor Maatschappelijk Werk haar eerste excursie van dit zomerseizoen. Uitgaande van de meening, dat vele peellanders de Peel ontdekken om er een juister beeld van te krügen, zette het bestuur een fietstocht door de Peel op touw. Er wordt gerekend op een drukke deelname, met vertrek is bepaald op half 2 n.m. bij het Sobriëtasgebouw. De tocht gaat over Deurne en langs de Kraaijenhut naar IJsselstein waar een korte uiteenzetting zal worden gegeven over de Peel en vervolgens over Griendtsveen en langs de Helenavaart naar Helenaveen. In deze typische veenkolonie zal de verveening worden bezichtigd. De terugtocht naar Helmond leidt over den Neerkant en Asten.

AQ81
14 juni 1941  “De Peel” per 1 Juli geopend. De jeugdherberg “De Peel” te Helenaveen wordt per 1 Juli a.s. geopend. Deze jeugdherberg, die plaats biedt aan 33 jongens en 24 meisjes, ligt op een belangrijke en mooie route door het Limburgsche land. Een prachigen fietstocht maakt men langs de jeugdherbergen te Nijmegen-Arcen-Helenaveen, Beegden-Vaals-Eijsden.

AT81
18 september 1944 [en zelfde bericht op] 21 november 1944 [!] DE STRIJD IN NEDERLAND. In Nederland gaat de strijd in langzaam tempo voorwaarts in de richting van Venlo. De Britten hebben Helenaveen bevrijd en staken vervolgens de Helenavaart over. Britse troepen staan op 2 km. van Maasbree, terwijl Baarlo werd bereikt. Gisteren bombardeerde de R.A.F. een lanceerplaats voor vliegende bommen in Nederland.

E82
5 december 1903  Helenaveen. Sedert lang deed zich hier de behoefte gevoelen aan een geschikt en voldoende ruimte biedend lokaal voor het houden van concerten. Het jl. Zaterdag  gehouden concert bewees dit weer, niettegenstaande de zaal wegens het slechte weder dun bezet was.  Met genoegen vernemen wij daarom, dat door onze directie besloten is, het lokaal van den heer H. van Oers te vergrooten.  D? ? wel al verlangd worden ? een stuk van ?? Karte, ?dat had tegenwoordige lokaal met 113 M² vergroot wordt.  H?? zal, naar wij verwachten, ??je worden aangevangen.  19 december 1903  Helenaveen. Onze kranige Tooneelvereeniging "De Vriendenkring", die voor een paar weken een zoo prachtig geslaagd concert gaf, heeft voor het tweede winterconcert met Vastenavond bereids in studie genomen "Het Testament van den Kapitein 
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14 juli 1920  Egbert van Nuil en Jansje Emmelo die wonen in Helenaveen D95, met hun drie  kinderen Cornelis, Jan en Bernhard vragen een paspoort aan voor Engeland.  9 oktober 1920  Notaris Esser te Horst, zal op Maandag 11 October 1920 nam. 2 uur ten huize en verzoeke van Egbert van Nuyl te Helenaveen, publiek verkoopen den geheelen inboedel, een partij aardappelen en haver, benevens 2 geiten en 2 schapen. Posten tot f3 á contant
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2 juni 1926  DORPJE. pastoor van het Limburgsche Dorpje Sevenum, heeft nadat de torenklok daar twee dagen den zomertijd had aangewezen op verzoek van een groot aantal requesteerende boeren de klok weer op de “ouden tijd” gezet. Behalve dat vele ingezetenen daarvan ongemak ondervinden, o.m. met het oog op het trein verkeer, heeft deze maatregel nog een kleine “schoolstrijd” tot gevolg, daar de schooluren volgens den wettelijken zomertijd zijn geregeld. De school vangt ’s morgens dus al om half acht aan en niet alleen dat dit zeer bezwaarlijk is voor de leerlingen, welke een half uur of verder van de school af wonen, ook kunnen zij thans niet meer de H. Mis van acht uur bijwonen, zooals de meeste schoolkinderen eerst deden. Nu hebben enkele ouders hun kinderen toch om 8 uur naar de Mis laten gaan, waardoor deze een uur te laat op school kwamen. Maar daar de zomertijd wettelijk is zullen deze ouders wel met de schoolcommissie in aanraking komen. Voor- en tegenstanders van de zomertijd blijven er!

AF82
8 november 1930  De wachtende Peel.  II. [...] Wij weten allen, ‘t is op de oude en nieuwe kaarten te zien, dat de Peel is geweest een groot beletsel van verkeer tusschen het Maaskwartier en de Meijerij. Maar dat de Romeinen de strategische beteekenis der Peel gekend hebben, is fantasie, die door het vinden van den Romeinschen verguld zilveren helm van een jager in ‘t moeras verzonken, niet waar gemaakr kan worden, terwijl de Generale Staf, die de “ontsluiting” der Peel opzettelijk zou tegenhouden een bakersprookje genoemd moet worden. [...] Echter doet men onrecht als men het krachtige, vroegtijdig ontsproten doorzettingsvermogen der Maatschappij Helenaveen en Griendtsveen, der Gemeenten Deurne, Venray en Horst niet vóórop stelt, als men onder Mill niet herinnert aan de 70 jaar geleden door Nering Bögelt gebouwde flinke boerderijen in de Princepeel onder Mill, [...]
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31 juli 1935  DE NIEUWE PEELWEGEN. Officieel in gebruik genomen.  In tegenwoordigheid van mr E. baron van Hövell tot Westerflier, commissaris der Koningin in Limburg, en tal van andere autoriteiten, zijn de nieuwe Peelwegen officieel in gebruik genomen en bezichtigd. De officieele overdracht van de wegen vond op het gemeentehuis te Sevenum plaats door de maatschappij Helenaveen. Behalve den commissaris der Koningin waren bij deze officieele plechtigheid tegenwoordig de Statenleden Th. Rutten, H. Drabbels en Thomeer, ir. Verlinden van den Provincialen Waterstaat uit Maastricht, burgemeester A. J. van Hooft uit Veldhoven de rijksinspecteur der Werkverschaffing in Oostelijk Noord-Brabant, de heeren P. Bos en P. Vos, commissarissen der Mij. Helenaveen, burgemeester J. van der Beek uit Deurne, wethouder J. van Wel uit Helmond, A. van de Laar, directeur Arbeidsbureau, Helmond, ir. Osinga en ir. Hanraets, directeuren van de Gront. Mij Zwolle, die de wegen uitgevoerd heeft, B. en W. van Sevenum e.a. Burgemeester W. Everts, uit Sevenum, ontving de gasten op het raadhuis zijner gemeente, zette de wordingsgeschiedenis van de nieuwe wegen uiteen en bracht dank aan allen, die aan de totstandkoming ervan het hunne hadden bijgedragen. De heer Lambrechtsen, directeur van de Mij Helenaveen, droeg vervolgens den weg officieel over aan de gemeente Sevenum en gaf een kort overzicht van de werken welke deze maatschappij op het gebied der verkeersverbetering in Noord-Limburg tot stand heeft gebracht. De commissaris der Koningin wenschte de streek geluk met de totstandkoming van dit voortreffelijk werk, hetwelk uitstekende verkeersmogelijkheden biedt. Spreker prees de wijze waarop men het natuurschoon heeft weten te behouden. Vervolgens spraken nog de rijksinspecteur der Werkverschaffing, de burgemeester van Deurne en de heer J. van Well, wethouder der gemeente Helmond. Na deze plechtigheid maakten dé aanwezigen vervolgens een autotocht over den nieuwen weg naar Helenaveen, om aldaar de ontginning van 70 ha veengrond, welke in werkverschaffing door Hélmondsche werkeloozen wordt uitgevoerd, te bezichtigen. Een bezoek werd nog gebracht aan de jeugdherberg Helenaveen.

AT82
31 maart 1947   1a De kerkdorpen Neerkant en Liessel werden 23 Sep 1944 bevrijd-de kerkdorpen Deurne, Vlierden en Zeilberg 24 September 1944, het kerkdorp Helenaveen 20 November 1944.  1c Op 28 en 29 October 1944 vielen de kerkdorpen Neerkant en Liessel wederom in Duitse hand Op 1 en 2 November 1944 werden deze kerkdorpen wederom door de geallieerden heroverd

E83
31 december 1903  De nieuwe woning van het schoolhoofd te Helenaveen nadert haar voltooiing en zal weldra worden betrokken. 

F83
13 augustus 1904  HORST. [...] Bij wachtpost S. S. 18 sluit deze weg dan aan, aan den gedeeltelijk voltooiden grintweg van de The Griendtsveen Mosslitter Co. Ltd. die over de eigendommen dezer Maatschappij loopt tot aan de Noord-Brabantsche grens, waar deze aansluiting heeft aan den kiezelweg naar Helenaveen en Meijel.

K83
25 september 1909  DEURNE. Zaterdag en Zondag hadden wij hier bezoek van eenige woonwagens met eene bevolking van de brutaalste soort, bestempeld met den naam van zigeuners, hoewel ten onrechte, ofschoon hun uiterlijk en zeden niet ongelijk aan dezen waren. Zij bleken evenwel Bohemers te zijn met name Steinbach. Vooral hielden ze van rijksdaalders en ander groot geld te laten wisselen voor stuivers, dubbeltjes en kwartjes, en alzoo hun slag te slaan. Men zij dus op zijn hoede, en houde zulke lieden op een eerbiedigen afstand. Paardenhandel lag hun ook na aan het harte, terwijl ze te Helenaveen zelfs een kind van hen voor een hond wilden inruilen. O tempora, o mores! kunnen wij hier met recht de ouden nog nazeggen. De ruiling ging natuurlijk niet door.
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28 augustus 1923�bijdrage feest op 14 en 15 september f5.- [Door meester Theelen en echtgenote voor de jubileumfeesten]  17 september 1923  HELENAVEEN. Vrijdag en Zaterdag, 14 en 15 September werd alhier voor ons dorpje, op grootsche wijze feest gevierd, ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin.  Op Vrijdag was het feest uitsluitend voor de kinderen, die werden onthaald en verder den namiddag doorbrachten met diverse spelen, waarmee ze zich uitstekend amuseerden. Op Zaterdag was het een algemeen feest, waarbij geen enkel gezin was achtergebleven en door allen op de meest spontane wijze werd deelgenomen. De feestcommissie had het dorp in vijf buurten verdeeld, waarvan elke buurt een aak prachtig had versierd.  Om twee uur werd de optocht in het kanaal opgesteld, en de vijf versierde schepen, voorafgegaan door een versierde aak, waarop de harmonie van Deurne had plaats genomen, trokken met volle muziek over het water. Het was een lust om te zien, hoe ieder zich had beijverd, om met iets moois voor den dag te komen. Het Gemeentebestuur van Deurne, dat zoo welwillend was geweest, in deze als jury op te treden, had hier een moeilijke taak te vervullen. Na een toepasselijk woord van den Ed. Achtb. Heer Burgemeester werden de prijzen toegekend als volgt: 1eprijs groep tuin- en landbouw. 2eprijs groep Elf Provinciën. 3eprijs de Trekschuit 4eprijs peelkeet met polderjongens. 5eprijs het vrouwenkiesrecht.  Daarna gaf de harmonie van Deurne een prachtig concert. ’s Avonds kwam echter het glanspunt van het feest. Reeds dagen te voren was er gewerkt op de peel, wegen waren er aangelegd en zelfs een dorpje was er gebouwd, voorstellende een grensplaatsje. In dit dorpje werd feest gevierd, doch op eens kwam de tijding, dat het land in oorlog was. Toen hoorde men eensklaps schoten vallen en alle bewoners namen met hebben en houden de vlucht. De soldaten kwamen dichter en dichter en het dorpje werd in brand gestoken en geheel vernield. Het was een indrukwekkend gezicht en men kon zich hier een klein beeld vormen van de verschrikkingen en den gruwel van den oorlog.  Na afloop hiervan naderden vier groepen van uit de verte onder het zingen van toepasselijke liederen en werd halt gehouden bij het borstbeeld van H. M. de Koningin, alwaar gezamenlijk het “Wilhelmus” werd gezongen, onder begeleiding van de harmonie, zoodat het geheel in deze peelvlakte een eigenaardigen indruk maakte. Hiermede was het officieele feest geeindigd en werden nog eenige gezellige uurtjes door=gebracht in het café van Oers. Een woord van hulde mag hier niet weerhouden worden aan allen, die door hunne medewerking hebben bijgedragen tot het welslagen aan dit feest.
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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.  3 september 1901  J. de G., arbeider te Helenaveen, 1 maand gev.straf, wegens wederspannigheid en mishandeling;  10 oktober 1901  VENLO. Gister werd van hier naar de gevangenis te Roermond overgebracht H. G. d. D., oud 33 jaren, arbeider, wonende te Helmond. Hij werd door de stedelijke politie op verzoek in het Algemeen Politieblad aangehouden, zijnde hij verdacht van verduistering van een brief, inhoudende geld, ten nadeele van de huisvrouw J. Verleijsdonk te Helenaveen, onder de gemeente Horst  25 november 1901  HELENAVEEN.  Woensdag werd alhier een 20jarig veenarbeider gearresteerd en naar Roermond overgebracht, die blijkens het Politieblad nog een heel tijde gratis logies “te goed” had.  12 december 1901  1o. G. K. 33 jaren, arbeider en 2o. H. Z., 21 jaren, arbeider, beiden te Halte Helenaveen-Horst, aangeklaagd van mishandeling.

D84
8 januari 1902  M. T., 33 jaren, veenarbeider te Venlo, aangeklaagd opzettelijk L. Van den Einden te Halte-Helenaveen en J. Van Dongen te hebben mishandeld. Het O. M. eischte tegen hem 45 d. gev.

F84
16 januari 1904  1. S. K., 38 j., herbergier te Helden (Grashoek), 2. C. J. H., 19 j., 3. A. van L., 17 j., en 4. J. H., 17 j., arbeiders te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd te samen en in vereeniging in den avond van 27 September 1903 te Grashoek-Helden, G.J. van Bergen te hebben mishandeld en verwond.  13 oktober 1904  J. Th., oud 44 j., scheepstimmerman te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 21 Aug. 1904 te Helenaveen een houten poortje, aan de gemeente Deurne en Liessel toebehoorende, te hebben vernield. Eisch f15 of 15 d. hecht.  20 oktober 1904  P. Th., timmerman te Helenaveen, f10 of 10 d. h., wegens vernieling;  13 december 1904  A. v. L., oud 18 j., arbeider te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 26 October 1904, te Helenaveen J. Toonen te hebben mishandeld en verwond. Eisch f20 of 20 d. h.  15 december 1904  A. v. L., veenarbeider te Helenaveen, f10 of 10 d. h., allen wegens mishandeling;

H84
14 april 1906  A. P., oud 42 j., arbeider te Helden, aangeklaagd van den 14 Maart te Helden eene hoeveelheid zand aan de Mij. Helenaveen toebehoorende te hebben uitgedolven en weggenomen. Eisch f3 of 3 d. h.  15 september 1906  M. P., oud 55 j. landbouwer te Neerkant-Deurne, aangeklaagd van den 24 Juli 1906 te Helenaveen eene hoeveelheid gras, aan de Maatschappij Helenaveen toebehoorende, te hebben afgesneden en weggenomen. Eisch f3 of 3 d. h.  15 november 1906  K. M. A. L., oud 38 j., ingenieur, te Helenaveen, aangeklaagd van den 23 Augustus 1906 te Helenaveen, den gemeente-veldwachter Aerts te hebben beleedigd. Eisch 15 d. gev.

I84
18 april 1907  J. F., oud 48 j., daglooner te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 11 Maart 1907 te Helenaveen C. van Ooijer te hebben mishandeld en verwond. Eisch f10 of 10 d. h.

J84
25 juni 1908  Th. H. J., oud 31 j., chauffeur te Helenaveen, aangeklaagd van den 17 Mei 1908 te Helenaveen, niet te hebben voldaan aan de vordering der marechaussees om met zijn motorrijtuig stil te houden. Eisch f15 of 15. h.  30 juni 1908  Th. H. J., chauffeur te Helenaveen, f15 of 15 d. h., wegens overtreding van art. 184 strafrecht.  5 november 1908  W. van D., oud 38 j., arbeider, wonende te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 27 Aug. 1908 te Helenaveen H. Slot te hebben mishandeld en verwond. Eisch 21 d. gev.  12 november 1908  W. v. D., arbeider te Helenaveen, 15 d. gev., alle wegens mishandeling.

K84
6 november 1909  L. W., oud 19 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van den 30 Aug. 1909 te Helenaveen een bierglas eigendom van H. van Aers, te hebben ontvreemd. Eisch f10 of 10 d. h.

O84
27 december 1913  J. d. V., 18 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van mishandeling van J. Slomp te Helenaveen. Eisch 1 m. gev. str. 

Y84
31 maart 1923  TEGELEN. Als verdacht van diefstal van geld uit de lade van zijn patroon. den slager D. alhier, werd door de gemeenteveldwachters aangehouden, de slagersknecht A. van W., afkomstig uit Helenaveen. De aangehoudene waarvan nog bleek, dat hij zich ook had schuldig gemaakt aan diefstal van worst ten nadeele van zijn patroon, is vervolgens in het huis van bewaring te Roermond opgesloten.     20 november 1923  Rechtbank te Roermond.  Strafzitting Dinsdag 20 Nov. 1923. Eischen: C. E. 20 jaar tuinier te Helenaveen; eisch: f5 boete of 5 d.h. G. van den B. 23 jaar landbouwer te Helenaveen; eisch: 5 gulden of 5 dagen hechtenis… allen wegens overtreding der bekend weggeldverordening in de provincie Noord=brabant. De uitspraken werden bepaald op 4 December a.s. 

AM84
19 februari 1937  Rechtbank Roermond. VONNISSEN 16 FEBRUARI. Th. J. G. 37 jaar landbouwer te Horst vrijgesproken van lossen van een schot op den jachtopziener A. Franssen te Helenaveen in den nacht van 26-27 Oct. j.l.

D85
20 december 1902  HELENAVEEN. Verleden Zaterdag trad alhier in het lokaal van den heer v. Oers voor de tuinders van Helenaveen als spreker op, de heer Hendriks, hoofd der school te Milheeze.

E85
15 januari 1903  HELENAVEEN. Evenals voor 4 weken werd ook thans de voordracht van den heer J. Hendrikx hoofd der school te Milheeze, met belangstelling aangehoord. Onderwerp was het voor onze tuinders zoo belangrijke vraagstuk: wat is beter kunst- of stalmest en hoe moeten we beid gebruiken? Voor het gebruik van kunstmest gaf Spr. als hoofdregel aan: 1. Gebruik nooit of maar zelden één soort kunstmest, doch in den regel drie. 2. Bij het gebruik van kali moet men zorgen, dat er kalk in den grond is. 3. Zorg, dat de mest zich goed met den grond kan vermengen; maak hem dus zoo fijn mogelijk. 4. Men moet kalk nooit vermengen met superphosphaat, patentkali, ammoniak en andere mestsoorten. En nu de stalmest. Vele tuinders meenen, dat de tuinbouwleeraars enz. alleen kunstmest aanraden; dit is eene dwaling. Stalmest is en blijft de beste. Jammer, dat er dikwijls gebrek aan is. Daarom is er dikwijls hulpmest noodig. Zoo zal men kunstmest moeten gebruiken, wanneer de eene plant van een zelfde land eene stof in grootere hoeveelheid noodig heeft dan de andere. Dit is o.a. het geval bij de teelt van erwten en boonen, die veel kali en phosphorzuur behoeven. Ook is kunstmest aan te raden, wanneer een gewas niet best wil opschieten, of wanneer men iets een dag of acht vroeger aan de markt wil brengen.     22 januari 1903  HELENAVEEN, 17 Jan. Reeds lang was er sprake van geweest, hier een tuinbouwbond op te richten. Reeds verschillende malen had men onze tuinders gewezen op het voordeel, dat er in zoo’n vereeniging zou steken. Vooral de directeur der maatschappij “Helenaveen”, de WelEdelGeboren heer J. C. v. d. Blocquery deed zijn uiterste best; er werd nagegaan, hoe zulke vereenigingen op andere plaatsen werkten, een vergadering van tuinders werd uitgeschreven - en nu is de bond er. van de 63 tuinders, die bij de vergadering tegenwoordig waren, verklaarden slechts 4 tegen de vereeniging. Voortaan zullen nu de waren door den bond verzonden en verkocht worden. Daardoor zullen niet alleen de transportkosten geringer worden, maar men zal nu ook beter naar de geschikste plaatsen kunnen rondzien, waar de groenten aan de markt kunnen worden gebracht.

F85
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.

Q85
?? 1916  Akte-examens Tuinbuowkunde L. O. Wapeningen. Geslaagd de heeren. L. Arts. Tilburg; F. J. Bevor?. Berg en Dal; J. ? Bons. Bennekom; E. Boon?. Amsterdam; A. Bijlsma, Molkwerum; J. A. Knielen, Malden bij Nijmegen; G. Loeffen, Mook-Middelaar; A. J. v. Roosmalen, Helenaveen; Sj. G. Veenstra. Oudewoude (Fr.) Afgewezen 5 candidaten.

T85
12 oktober 1918  Diefstal. Door de gemeentepolitie te Oosterbeek is aldaar op verzoek van den brigadecommandant der marechaussee te Griendtsveen aangehouden en aan dezen overgeleverd W. B., oud 24 jaar, koopman te Oosterbeek. Deze wordt verdacht in den nacht van 3 op 4 October 1918 te Helenaveen, uit het huis zijns vaders te hebben weggenomen een blikken trommel, inhoudende ongeveer f2000, welke som toebehoorde aan de Coöp. Tuinbouwver. Helenaveen, van welke vereeniging de vader van verdachte voorzitter is, die gemelde som ter overdracht aan den penningmeester van gemelde vereeniging onder zich had. De verdachte Willem B., op wien een flinke som gelds werd in beslag genomen, is ter beschikking der jurtitie naar Roermond overgebracht en in de gevangenis aldaar opgesloten.

X85
29 mei 1923  Helenaveen  Tot heden kosten de aardappels alhier slechts f0.70 per 100 kg; dezer dagen echter gaf ze iemand voor niemendal weg. 

AU86
�

C88
14 november 1901 GRIENDTSVEEN. De openbare lagere school alhier is gereed, en de banken eveneens. Het geheel ziet er lief uit en maakt een goeden indruk. Nu nog een derde leerkracht aangesteld en het onderwijs kan zijn geregelden gang staan. De oproeping is reeds geschied. Er hebben zich 4 candidaten aangemeld, wier namen we hier alphabetisch laten volgen: Coonen te Echt, Craanen te Belfeld, Van Lierop te Helenaveen en Zeegers te Blitterswijk.

D88
18 juni 1902 Benoemd: tot hoofd der school te Nieuw-Buinen (Dr.) H. Visser, onderw. te Appingedam; — tot onderwijzer te Liessel (gem. Deurne, N.-Br.) F. O Goevaers, te Heibloem, en H. J. Nienhuis, te Winterswijk; te Helenaveen (gem. Deurne) A. Smits, te Joure; — tot onderwijzer te Borger (Dr.) J.Benus, te Nieuwe-Pekela; — tot onderwgzer te Delft Jb. Boor Kz., te Huizen; — tot onderwijzer aan de bijzondere school Hofjesstraat, te Vlaardingen, J. Spanjersberg, aldaar; — tot onderwijzer aan de chr. school te Franeker H. Simonides, te Wouterswoude. 

F88
15 september 1904  Examen Hoofddakte. 9 en 10 September [...] A. Smits, Helenaveen; [...]  24 december 1904  HELENAVEEN. De heer A. J. Mertens, onderwijzer aan de o. l. school alhier is met ingang 1 Januari benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school van het Sint Aloysiusgesticht “Heibloem” Heythuizen.    29 december 1904  Voordracht: voor onderwijzer A. Smits, te Helenaveen.

G88
�

K88
�

M88
23 augustus 1911  H.J. Bronnenberg, Helenaveen: hoofdakte 

N88
16 augustus 1912  Akte-examens Tuinbuowkunde L. O. Wapeningen. Geslaagd de heeren. L. Arts. Tilburg; F. J. Bevort, Berg en Dal; J. H. Bons, Bennekom; E. Boonstra, Amsterdam: A. Bijlsma, Molkwerum; J. A. Ni?lesen, Malden bij Nijmegen; G. Roeffen, Mook-Middelaar; A. J. v. Roosmalen, Helenaveen; Sj. G. Veenstra. Oudewoude (Fr.) Afgewezen 5 candidaten.

P88
5 september 1914  Herten. Tot onderwijzeres aan de openbare school te Helenaveen is benoemd mejuffr. W. van Brunschot, alhier.  13 oktober 1914  Meijel.Aan den heer H. Snijders te Neerkant bij Meijel laagste inschrijver bij gehouden aanbesteding tot bouwen van eene O. L. School te Helenaveen gemeente Deurne is dat werk opgedragen. 

Q88
16 juli 1915  Examens hoofdakte. Breda. Geëxamineerd 13 candidaten, geslaagd … J. H. Govaerts, Helenaveen,  L. J. Bastiaansen, Sprundel, [...] [L.J. Bastiaensen is de vader van Riet Bastiaensen, echtgenote van Jerome Theelen. LTh] 

S88
7 juli 1917  Adhaesie-betuiging. Ondergeteekenden betuigen hun volle instemming met het artikel van M. R. Teijssen in Het Centrumvan Donderdag 14 Juni j.l. en besluiten de candidatuur Bulten zoo krachtig mogelijk te steunen. A. J. v. Roosmalen, Helenaveen; Chr. Goevaers, Liessel; P. J. v. Driel, Vlierden; J. Roefs, Liessel; Leo J. v. Lierop, Liessel; (en vele anderen)   24 juli 1917  Wie is onze man? Sympathiebetuigingen voor de candidatuur van den heer G. Bulten.  Amsterdam [...] F. Lecluse, Hoofd der O. L. School Kessel (L.), G. H. H. Eggels, Onderwijzeres O. L. School Kessel, Chr. Jillekens, Ond. O.L. School Kessel.  Uit Horst, dorp: H. Veller, J. G. van der Beuken, G. Hermsen, Aug. Claessius, Mej. F. J. Maas.  Uit Griendtsveen: A. L. Hoefnagels, P. J. Hoefnagels, H. H. Verwijlen, C. J. Hoefnagels.  Uit America-Horst: J. H. Hendriks H. de Sch, P. F. Doenssen, H. H. Hendriksen.  Uit Meterik-Horts: H. Janssen, M. C. I. Peeters.  Uit Sevenum: P. Ant. Driessen, H. A. Rijne, G. Janssen, Th. F. Meurs. 

T88
24 augustus 1918  Examen Hoogduitsch l.o.  H.J. Bronneberg, Helenaveen 

V88
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.

AF88
Weledelgeboren Heer,  Van den Heer Thijssen ontving ik bericht dat de cursus voor volwassenen a.s. Donderdag zal beginnen om 7 uur. De Zeereerw. Heer Pastoor en Eerw. Zusters vonden het goed, dat de lessen in het ? lokaal der Zusterschool worden gegeven. Te maken kosten etc. kwam wel in orde. Ik ben maar zoo vrij geweest te zeggen, dat de Coöp. T.b. zich daarover te gelegener tijd bij hun zou vervoegen. In een mededeeling a/d kerk gisteren, over den Cursus, verzocht ik de cursisten één gulden lesgeld a.s. Donderdag mee te brengen. Mogelijk kan de Voorz. v/d Coop. T.b. - óók cursist - dat geld innen. Mijn optreden in deze wordt anders op ‘t brutale af. ‘k Ben vanmiddag even naar Neerkant gefietst, omdat ik wat weinig wist van den vervolg Tuinb.cursus. De heer Linden was ziek en - de heer Gubbel uit Blerick was dee winter verhinderd. Nu is afgesproken, dat de heer Lenssen uit Blerick wordt gevraagd, en of die a.s. Vrijdag al kan beginnen. Zóó zich ? voor een week later. De heer Linden hoopte 13 Nov. z’n eerste les te kunnen geven. Denkt U er ook aan, dat (‘n poetsvrouw, kachelaanmaakster, lampenister) wordt aangesteld? Vrouw Jac. Maassen houdt de school schoon en is disponibel naar ik vernam. Bijgevoegd is ‘n bon van gekochte petroleum, omdat ik meende, dat morgen de 1e les zou zijn. Bij gelegenheid verreken ik dat wel met Mh Maassen. Hoogachtend, ? vr. dn.  LTheelen

AG88
31 juli 1931   L.S., Naar aanleiding van ons gesprek kan ik U mededeelen, dat er voor een tuinbouwwintercursus dit jaar te weinig liefhebbers zijn, zoodat minstens nog wel een jaar zal moeten gewacht worden. Hoogachtend LHHTheelen  Helenaveen, 31/7 ‘31

AK88
�

AM88
24 april 1937  Benoemd. - Tot hoofdonderwijzeres aan de R. K. Meisjesschool te Griendtsveen werd benoemd Mej. Cornelia de Beijer, thans te Helenaveen.

B89
18 januari 1900  GRIENDTSVEEN, 14 Jan. Wederom valt van hieruit een ongeluk te berichten. Zekere J. v. O. uit Deurne, opperman aan de bijna voltooide brikettenfabriek, […]   16 augustus 1900  HALTE HELENAVEEN HORST. Zaterdag voormiddag omstreeks half negen had alhier in het oud turfstrooiselfabriek van de Maatschappij Griendtsveen een bedroevend ongeluk plaats. De arbeider A. Stultjens, oud 29 jaar geboren en wonende te Nederweert, tijdelijk alhier werkzaam, werd door een stuk ketting dat brak, aan het been getroffen. Het been scheurde hem van af den enkel tot aan de knie open, waardoor eene 20 centimeter lange wonde ontstond. De verwonde is per trein naar het Liefdegesticht te Helmond overgebracht, om aldaar ten koste van voormelde maatschappij te worden verpleegd. Hoewel de wonde een vreeselijk aanzien heeft is zij toch niet levensgevaarlijk. Aan schuld of opzet behoeft niet te worden gedacht.   15 november 1900  HALTE HELENAVEEN. Een droevig voorval heeft alhier plaats gehad. J. Tromp, oud 55 jaren, timmerman, wonende te Tilburg, tijdelijk alhier werkzaam verliet gisterenavond de herberg van F. Verheijen, alhier. Door de duisternis misleid schijnt hij in een langs den weg gelegen sloot te zijn gevallen, eruit gekropen en zich in een stalletje aan wachtpost 21a te hebben begeven. Althans men vond hem daarin des morgens, zittende op zijn knieën. De marechaussees, hiervan onderricht, begaven zich ter plaatse en na hem gevraagd te hebben, wie hij was en waar hij in de kost was, waarop hij antwoord kon geven, werd hij door de marechaussees ondersteund naar zijn kosthuis gebracht. Aanvankelijk ging het gaan nog al, maar op eenigen afstand van ‘t kosthuis begaven hem zijne krachten en toen men hem in het kosthuis te bed bracht, waren de levensgeesten uitgedoofd.

C89
19 januari 1901  Uit Horst wordt van 16 dezer gemeld: Gisterenavond had in de brikettenfabriek der Mij. Griendtsveen een ontploffing plaats, die weldra gevolgd werd door een tweede. De laatste was van dien aard, dat een gedeelte van het dak werd afgeslagen en verbrijzeld. Eenige werklieden werden in het gezicht gebrand, doch ernstige persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

D89
28 maart 1902  Te Helenaveen (N.-Br.) is tusschen eenige bezoekers van een koffiehuis een hevige twist ontstaan, waarbij zekere Bloemers met een mes zijn tegenstander te lijf wilde. De vader van laatstgenoemde trachtte tusschenbeide te komen, doch ontving daarbij een messteek en was terstond dood. De dader is in hechtenis genomen.    1 oktober 1902  HALTE HELENAVEEN-HORST. Bij het dooven van het vuur in de fabriek van de Maatschappij Griendtsveen alhier had de stoker J. Nooijen, oud 27 jaren, het ongeluk door de uitslaande vlam uit het stookgat in het aangezicht te worden getroffen, waardoor het vel over het geheele aangezicht verschroeide; een geluk mag het genoemd worden, dat de oogen van den man niet werden getroffen, zoodat hij volgens den behandelenden geneesheer weer spoedig zal zijn hersteld.

E89
1 augustus 1903  HELENAVEEN.  Een zekere J. P. werkzaam aan de Turfstrooiselfabriek van de gemeente Deurne, werd dezer dagen door van G. geplaagd over het turf verzetten, waarbij de eerste zich zoo kwaad maakte, dat hij zijn mes trok en zijn medearbeider een een paar sneden in een gezicht toebracht en hem tevens een vinger bijna afsneed. De driftkop werd terstond weggejagen en proces verbaal opgemaakt.

G89
30 maart 1905  Helenaveen. had een kind van den heer J. A. alhier al spelend het ongeluk in een waterput te vallen. De vader, het ongeluk bemerkende, sprong oogenblikkelijk toe en het mocht hem gelukken, zijn kind door de nauwe opening van den gedeeltelijk dichtgemetselden put te grijpen. Een woord van lof aan den heer Aarts, veldwachter alhier, die den kleinen drenkeling op eene verstandige manier behandelde, zoodat de kleine des anderendaags weer bijna geheel opgeknapt was.   17 oktober 1905  HELENAVEEN, 14 Oct. Alhier is het eenjarig dochtertje van den smid W. S. in een emmer kokend water gevallen. De kleine bekwam hierdoor zulke hevige brandwonden, dat zij na een kwartier er aan is bezweken.

H89
4 april 1906  Vechtpartijen. Men meldt uit Helenaveen: De naburige Heldensche hei is niet ten onrechte berucht. Zondagmiddag zaten drie mannen bij elkaar in een café; twee van hen hadden eenigen tijd geleden twist gehad; buiten gekomen, werd deze twist nog eens opgehaald, en met dat gevolg, dat een van hen zijn mes trok en den ander een steek in zijn been toebracht. Drankmisbruik was ook nu weer de oorzaak.

J89
7 januari 1908  Verstikking. Uit Helenaveen meldt men: In het naburige Griendtsveen kwam men Zaterdag tot de treurige ontdekking, dat in een daar liggend schip twee jongens door kolendamp bedwelmd waren. Rij den jongste is nog behoud, op het leven, de oudste is reeds overleden.  20 januari 1908  Te Helenaveen (N.-Br.) is een huis, bewoond door de familie Van Diesser, met den geheelen inboedel verbrand. Twee geiten zijn omgekomen.

M89
1 augustus 1911  Het mes.  Helden.  Zondagavond omstreeks 10 uur had alhier onder het gehucht Grashoek eene ernstige vechtpartij plaats, welke zich ongeveer als volgt heeft toegedragen.  In het café van A. van Mullekom bevonden zich verschillende jongelui van Beringe-Maris, alsook enkele van de buurt Grashoek. Al spoedig kwam het tusschen hen tot eene ernstige woordenwisseling, hoofdzakelijk tusschen J. Gielen van Maris en J. Gielens van Grashoek. De gespannen verhouding werd nog dreigender door het binnentreden van nog enkele andere personen van Grashoek. Van woorden kwam men tot daden en weldra ging men elkander te lijf met bierglazen, messen en stokken. Gielens van Grashoek ontving een steek in den rug en viel neer, doch nauwelijks had diens noodkreet geklonken of ook Gielen van Maris viel, getroffen door verschillende messteken. Eene zeer ernstige wonde had hij ontvangen in de volle borst.  Onmiddelijk werd Dr. Joosten ontboden, die met zijn auto spoedig ter plaatse was. Hij vond er beide verwonden liggend in een echt bloedbad. Tevens werd de geestelijke hulp ingeroepen van den ZeerEerw. heer Pastoor uit het naburige Helenaveen. Gielen van Maris is dadelijk van de H. Sacramenten voorzien, zijn toestand is zeer ernstig.  De gemeenteveldwachter H. Peeters, die nog denzelfden avond ter plaatse een eerste onderzoek instelde, nam als vermoedelijken dader in arrest den 23-jarigen F. Van Maris van Grashoek. Door de marechaussee werd gisterenmiddag eveneens in voorloopige bewaring genomen de 26-jarige H. Peeters, eveens van Grashoek. Beiden zijn verdacht vam de mishandeling van Gielen, terwijl tegen deze zware vermoedens bestaan ten opzichte van zijn lotgenoot Gielens. 

Q89
29 maart 1915  De bierbrouwer en jager E.H.S. uit Deurne is tot 8 dagen hechtenis veroordeeld omdat hij M. van Heugten heeft dood geschoten.  [maart 1915(?). Na een jachtpartij wordt een borreltje gedronken in café Van Oers. Handboogvereniging "Oefening en Uitspanning" heeft hier het clublokaal. In het cafézaaltje hangt een doelschijf. Jager "d'n brouwer" Swinkels uit Deurne zegt tegen drijver Ties van Heugten: "Ik zal jou 's leren hoe je snippen moet schieten". Het geladen geweer gaat per ongeluk af. Ties wordt dodelijk getroffen. Er wordt een lijkschouwer uit Den Haag gehaald. Lambertus (Bart) Bosch legt het lijk in de kist voor f1,25 (of f20,-?). Hij zal in Helenaveen doodgraver geweest zijn. Na hem heeft zoon Driek dit werk gedaan tot ±1955. Daarna deed mijn vader Toon Vervuurt dit als 'koster'.] [Voorgaande is door mij opgetekend: verteld door H. van Diesen te Deurne in 2002. A. Vervuurt]   22 mei 1915  Zijn vriend bij ongeluk doodgeschoten. De Rechtbank te Roermond veroordeelde den bierbrouwer E. H. S., uit Deurne, die vóór de jacht in een herberg te Helenaveen bij ongeluk zijn vriend doodschoot wegens het veroorzaken van dood door schuld, tot 8 dagen gevangenisstraf. De eisch was 6 weken.

U89
�

V89
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.

X89
1 augustus 1922  HELENAVEEN Doordat Mej. Veltmans onderwijzeres van de O.L. School alhier benoemd is tot onderwijzeres te Roggel, komt het hoofd der school alleen te staan, voor het onderwijs. Het is te hopen, voor de jongens dat deze toestand spoedig veranderd, daar het onderwijs door de aanhoudende vacatures veel heeft te lijden.  2 augustus 1922  [...] Mej. Peters uit Helenaveen herinnert aan het artikel van kapl. v. Bremen over het neutraal middelbaar onderwijs. Spr. beveelt een krachtig ijveren voor katholiek middelbaar onderwijs aan. 

Y89
�

Z89
13 augustus 1924  Examens Hoogduitsche taal l. o. Den Haag. Geslaagd mej. M. E. v. Grootel, Helenaveen, [...]

AA89
1 januari 1925  BEGROOTING VOOR DE VERBETERING VAN DE O. L. SCHOOL TE HELENAVEEN. Grondwerk                                           f   20.--  Metselwerkmet inkappen der muren                    “  760.-- Dakbedekking afbreken enz.                          “  160.-- Dakbeschot aanbrengen met tengels en panlatten      “ 1750.-- Nieuwe pannen aangebracht                           “  690.-- Stucadoorwerk afbikken en bepleisteren              “  150.-- Voegwerk                                            “   30.-- Ijzerwerk, lood en zinkwerk                         “  105.-- Onvoorziene werken                                  “  250.--                                              totaal f 3915.-- Af voor waarde afkomend materiaal                   “  150.--                                               blijft f 3765.--

AB89
22 juni 1926  Examen hoogere handelsschool. Eindhoven, afdeeling van het St. Joris-college. Ge-examineerd 5 candidaten. Geslaagd de heeren: J. Arts, Waalre; J. Dielis, Eindhoven; M. Keeris, Veldhoven; R. van Oers, Helenaveen en A. Stumpers, Eindhoven.

AD89
1 maart 1928  BRANDSTICHTING. Te Asten is door de marechaussee aangehouden de betonwerker J. R. uit Heerlen, verdacht van brandstichting op verschillende plaatsen der Mij. Griendtsveen in de Peel. 

AL89
21 mei 1936  DOODELIJKE AANRIJDING. Gisteren is te Griendtsveen de twaalfjarige jongen Van Mullekom door een vrachtauto overreden en op slag gedood.  22 mei 1936  DOODELIJK ONGELUK TE GRIENDTSVEEN Woensdagmorgen werd de 11-jarige Johannes J. van Mullekom van Griendtsveen terwijl hij met een vriendje, ieder per rijwiel over den weg voortreed, bij het passeeren van een vrachtauto, bestuurd door den chauffeur A. H. van Deurne, overreden en vrijwel op slag gedood. De Rijksveldwacht was spoedig ter plaatse en stelde een onderzoek naar de schuldvraag van de zijde van den chauffeur in. Het lijkje, alsmede de vrachtauto waarvan de remmen alles behalve goed bleken te functionneeren, werden inbeslaggenomen.  25 mei 1936  HET ONGELUK TE GRIENDTSVEEN Zaterdagmorgen heeft Dr. Hulst uit Leiden alhier op last der Roermondsche Justitie de gerechtelijke sectie verricht op het lijkje van het 11-jarig jongentje van Mullekom van hier, dat j.l. Woensdag door overrijding door een vrachtauto om het leven kwam. Na afloop der sectie heeft de Justitie het lijkje vrijgegeven. Tegen den autobestuurder H. uit Deurne wordt een strafvervolging ingesteld.

X90
22 december 1922  De Meijerijsche Courant meldt dat de brug in Helenaveen is ingezakt. Vijf jongens vielen in het water, vier konden zich zelf redden, en de 13-jarige M. Bruggenwirt redt de 10-jarige jongen De Vries. 

C91
22 juni 1901  HELENAVEEN. Alhier bevindt zich thans een veenwerker uit Friesland, die op het gebied van eten, een specialiteit mag genoemd worden. De man is nog slechts 19 jaar oud, doch hij heeft een lengte van 1.90 Meter en wat eten aangaat overtreft hij 3 gewone en gezonde menschen. Een brood van 6 pond eet hij met gemak achter elkaar op, en ‘s middags is hij volstrekt niet bang van een volle ketel aardappelen. Spekpannekoeken neemt hij 6 voor zijne rekening en als toespijs gebruikt hij na iedere maaltijd ongeveer 6 borden pap. Gelukkig. dat de man goed werken kan, want anders zou hij den kost niet verdienen.

D91
12 februari 1902 Tenslotte deelt de directeur mede dat C. Veldhuizen tot betaling is gedagvaard.  21 september 1903  Tuinders De directeur zegt dat in de tuinders een geest van verhuizen is gevaren. Toon Bakker en van den Bergh gaan weg, doch deze huizen zijn weer verhuurd. Verder zijn er eenigen die slecht betalen. Veldhuizen die o.a. voor zijn groe?ten 550 a 600 gld beurde, deed op zijn schuld van ‘t vorig jaar slechts 50 gld af. A. Buis heeft ook een groote schuld doch is een arm man. Er wordt besloten advies in te winnen op welke wijze Veldhuizen tot betaling is te dwingen.

L91
1 januari 1910  Heyne (voorzitter van Os Royaards van Lanschot van Rijckevorsel

X91
�

Y91
22 januari 1923� ��������Helenaveen, 22 Januari 1923 Aan heeren Commissarissen der Mij Helenaveen  Mijne Heeren, Hiermede heb ik de eer mij met het volgende tot U te wenden. In de jongste bestuursvergadering is er over het bedrijf der “ Emma-hoeve “ gesproken, dit was naar aanleiding van mijn schrijven dato 29 October 1920 aan heeren Commissarissen gericht, zoodat ik nu na ruim twee jaar deze zaak in behandeling zie komen. Met de voorstellen, welke in de jongste vergadering over het bedrijf der Emma-Hoeve gedaan zijn, kan ok mij niet vereenigen. Ik wensch bij mijn voorstel te blijven gedaan in mijn schrijven dato 20 October 1920, ware hierop toen behoorlijk ingegaan, dan zou het bedrijf der Emma-hoeve zeer waarschijnlijk geen verlies gegeven hebben. Thans wensch ik behoorlijk schadeloos gesteld te worden voor het door mij verstrekte bedrijfskapitaal. Wanneer deze zaak geregeld is, kan besproken worden hoe het bedrijf der Emma-hoeve verder zal worden voortgezet. Mijn voorstel is om op het bedrijf der Emma-hoeve een bouwknecht te plaatsen en hem te belasten zoowel met het bedrijf dezer hoeve als met het kultuurland ten noorden der Emma-hoeve en hoeve Willem 111. Beleefd verzoek ik U om mededeeling of het U schikt een vergadering te houden op 26 of 27 Jan. a.s. of welke overige dagen U vrij hebt, gelieve Uw antwoord te richten aan den heer Jhr. v. Kretschmar v. Veen. Een spoedige behandeling dezer zaak is zeer dringend gewenscht. Hoogachtend verblijve A. Bos.

AG91
14 november 1931   14 November 1931 Den Heer Jan Oosterveen Helenaveen  In verband met de slechte tijdsomstandigheden zien wij ons gedwongen tot inkrimping van het aantal arbeiders en daarom moeten wij U tot onzen spijt het werk opzeggen met ingang van 26 November a.s. Hoogachtend

AH91
3 maart 1932  Daar een der pachters, Brouwer, geen nieuw huurcontract wenscht te teekenen, wordt besloten beslag te leggen voor de achterstallige pacht tenzij hij alsnog teekent.  16 mrt 1940  Met den pachter Brouwer zal men probeeren tot een oplossing te komen wat betreft de achterstallige pacht. Hij zal f1700. hiervan moeten voldoen en de achterstallige pacht van het afgeloopen jaar voor algeheele kwijting. Zijn zoon zal dan de boerderij na afloop van de pacht kunnen inhuren.  19 apr 1940  Door C. J. Brouwer zijn f1700 gestort.

AI91
13 december 1933  Op verzoek van den Directeur zal deze weer zijn oude traktement ontvangen en tevens met den Heer Maassen in overleg treden omtrent diens traktement.  29 maart 1946  Naar aanleiding van de post f1200 voor 20% loonsverhooging voor Directeur en boekhouder geeft de Directeur een overzicht  Hij zelf wenscht niet op deze wijze in aanmerking te komen doch de boekhouder had om verhooging verzocht omdat alle ambtenaren opslag hebben gehad. De inkomsten van den Heer Maassen zijn f2600 salaris f200 bijdrage onderhoud f300 uitkeering rijkskolenbureau 25 M½ turf à f125 vrij woning ±f300.- totaal f3525 Men is van oordeel dat dit voldoende geacht kan worden voor een boekhouder der Maatschappij. Uit een en ander ontwikkelt zich een gesprek, het welk als resultaat oplevert den Heer Maassen te pensioneeren op 65 jarige leeftijd of op 1 Jan 1947 Het pensioen zal f2000 bedragen telken jaren door de Maatschappij te voldoen  [...] Een commissaris vergadering zal hieraan vooraf gaan waar den Heer en Mevrouw Maassen uitgenoodigd zullen worden en hun na afloop een dejeuner aangeboden ter eere van het dertig jarig dienst verband met de Maatschappij. De Heeren Vos en Bos zullen probeeren op de jaarbeurs eenig meublair te koopen tot maximum f500 om aan de Heer Maassen aan te bieden.  15 mei 1946  De Heer en Mevrouw Maassen komen ter vergadering De Voorzitter de Heer Vos heet hun van harte welkom op dezen dag nu wij het feit willen herdenken, dat de Heer Maassen op 1 Mei 1945 dertig jaar bij de Maatschappij werkzaam is geweest. Deze jaren zijn moeilijk geweest en vooral de laatste jaren toen de familie Maassen bijna hun geheele inboedel met de oorlogshandelingen verloren. De Commissarissen bieden hierbij een ameublement aan als dank en herrinnering aan dit jubileum Tevens deelt de Voorzitter den Heer Maassen mede dat Commissarissen besloten hebben hem met ingang van 1 Jan. 1947 te pensioneeren. De Heer Maassen zal een pensioen van f2000 ‘s jaars ontvangen. De Heer Maassen dankt de Vergadering voor het geschenk en het pensioen. Hij voelt zich echter nog geheel valide om zijn werk te doen. Hij verzoekt de Vergadering om het boekjaar 1946 te mogen afwerken hetgeen waarschijnlijk enkele maanden na 1 Jan. zal duren. De Vergadering stelt dit zeer op prijs. 

AJ91
31 mei 1934  Er werken 75 werkeloozen, die een uurloon van 24 cent krijgen.

AM91
1 apr 1937�[advertentie] HYPOTHEEK PENSIOENFONDS INDUSTRIEELE MIJ. HEEFT GROOTE BEDRAGEN BESCHIKBAAR Voor Eerste Hypotheken tegen een rente van 3½ % à 4 % op courante woon- en winkelhuizen, alsmede op boerderijen en landerijen. Percentage tot 50 % - 3½ %, tot 60 % - 3 ¾ % tot 66 % - 4 % rente. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 14548, Adm. Handelbl.  2 apr 1937 [Hagenaar]���������2 April 1937. De Administratie “Algemeen Handelsblad” N.V. N.Z.Voorburgwal 234-240 A m s t e r d a m . C  Mijne Heeren, Naar aanleiding van Uw advertentie deel ik U mede, dat ik voor een landbouwonderneming zoekende ben een 1ste hypotheek ter grootte van 3½ à 4 ton. Bedoelde bezitting heeft thans een crediethypotheek van f. 300.00.- en wenscht deze om te zetten in een vaste hypotheek. Het meerdere kapitaal moet strekken tot verdere ontwikkeling van haar bezit. De bruto-ontvangsten bedragen thans f. 30.000.- en het is te wenschen, dat deze nog belangrijk zullen toenemen. Het bezit is groot 1700 [1200] hectare, waarvan 600 hectare bouw- wei- en tuinland met de noodige woningen en bedrijfsgebouwen, in totaal 113 stuks. Het geheele bezit werd in najaar 1931 getaxeerd op een waarde van f. 1.000.000.-. Gaarne bereid tot meerdere inlichtingen, verblijf ik in afwachting van Uw antwoord. Hoogachtend,  29 apr 1937�Hypotheek-aanvrage Betreft hypotheek-aanvrage groot f. 400.--,- op 17 H.A. bouw wei en tuin met de noodige woningen en bedrijfsgebouwen.

C92
1 juli 1901  De voorz. zegt van den directeur bij schrijven van 26 Juli [juni?] de mededeeling te hebben ontvangen dat hij den hoofdopzichter heeft ontslagen en in zijne plaats heeft benoemd, met opheffing van den titel van hoofdopzichter, voorloopig en onder nadere goedkeuring van commissarissen den timmermansbaas Gielissen op een tractement van 1000 gld ‘s jaars, welke persoon deze benoeming wenscht aan te nemen. Naar aanleiding hiervan stelt de voorzitter voor de goedkeuring dezer benoeming aan te houden totdat door den directeur nadere inlichtingen zijn gegeven waartoe in een volgende bestuursvergadering de gelegenheid zal bestaan.  8 juli 1901  benoeming Gielissen. Naar aanleiding van de in de vorige vergadering aangehouden benoeming van L J Gielissen vraagt de voorzitter inlichtingen omtrent dien persoon. De directeur zegt dat Gielissen is 38 jaar oud, gehuwd met 3 of 4 kinderen, R. K. en sinds 5 jaren te Helenaveen. Tot nu toe was hij timmermansbaas en voldeed goed. hij verdiende f724 met vrij woning en vrij brand. Er wordt besloten hem aan te stellen en hem de zorg op te dragen over bruggen en wegen gebouwen en bosschen en toezicht op het bouw- en weiland voor zoover dit verhuurd is. verder blijft hij belast met het timmerwerk en de timmerwinkel. hij staat direct onder den directeur en heeft met de andere takken van dienst niets te maken. Zijn tractement zal bedragen f1000 per jaar, ingaande op 1 Juli. Verder zal hij hebben vrij woning, in het huis thans door Verhoeven bewoond. De twee kamers buiten en twee kamers boven blijven ter beschikking van de directie. Deze zullen met het aanwezige meubilair door hem in behoorlijke staat worden onderhouden. Van de moestuin zal Gielissen het gedeelte kunnen gebruiken dat hem door de directeur zal worden aangewezen. Het overige zal bij de boomgaard worden gevoegd hetwelk dan met dezen zal verhuurd worden. Het houden van vee is hem niet toegestaan, het is hem echter veroorloofd een varken te mesten en om kippen te houden.  16 oktober 1901  [...] van de opsomming van de vrijdommen welke door den opzichter Gielissen zullen worden genoten wordt bijgevoegd “vrij brand”.  16 juni 1907  weduwe Gielissen Daarna komt in behandeling het voorstel van den dir. om aan de weduwe van den overleden opzichter Gielissen, die met tal van onverzorgde kinderen, éen is er nog op komst, achterblijft, eene jaarlijksche ondersteuning van f300 uit te keeren met vrije huishuur en turf - telkens voor éen jaar vast. Ofschoon alle comm. genegen waren in deze iets te doen, achtte men het niet wenschelijk op het voorstel in te gaan, omdat sp?t de clausule, dat de ondersteuning slechter van jaar tot jaar zoude toegestaan worden, allicht er overtuiging zou worden gewekt dat de zaak van blijvende aard zou zijn. Dit ?? te voorkomen en het zoo mogelijk daarheen te sturen, dat de weduwe met haar gezin, onder uitkeering voor een bedrag voor eens, naar elders trok om den steun van haar familie te genieten. De voorz. deelt nog mede dat de Heer van Rijckevorsel hem gezegd heeft te zullen onderzoeken of er geen termen bestonden dat de weduwe door het Koningsfonds zoude worden ondersteund. Hierop zal later worden terug gekomen. Vooralsnog werd besloten aan het gezin Gielissen f6 per week toe te staan tot 1 mei 1908 met vrij huishuur en vrij turf. Tevens wordt den directeur opgedragen met de familie in overleg te treden over dit gezin naar Asten of elders te doen verhuizen onder uitkeering van een bedrag voor een maal om een zaakje te beginnen. Eindelijk stelt de directeur voor in de vacature Gielissen vooreerst niet te voorzien doch aan Nol Breda zooveel mogelijk diens werk op te dragen met verhooging van weekloon (in f15 tot f1750). hetwelk goed gevonden wordt.  28 februari 1908  wed. Gielissen. De directeur deelt mede dat een onbekende aan den Pastoor te Helenaveen f160 heeft ter hand gesteld die deze aan de Mij Helenaveen verschuldigd was, en hij stelt voor om dit geld te besteden voor eene toelage aan de weduwe Gielissen. Indertijd besloot  het Bestuur ze tot mei a.s. f6 per week te geven. De vergadering keurt het goed dat genoemde f160 ook aan  haar worden uitgekeerd. indien zou, dat zij na 1 mei f4 per week zal krijgen, totdat de som opgebruikt is.

G92
7 november 1905  In plaats van den Heer Edw. baron Mackay is tot rentmeester van het landgoed Middachten, bij De Steeg, benoemd de Heer L. A. Ruijs, administrateur der Maatschappij “Helenaveen”.

H92
18 juni 1906  Tenslotte wordt nog besloten om het bouwen van een nieuwe hofstede op de 300 bunders op de begrooting van 1910 te brengen. Dit naar aanleiding van het bezoek dat commissarissen in dienzelfden morgen aldaar gebracht hebben om het aanmaken van bouwland in aanschouw te nemen. en verder de directeur gemachtigd aan Jan Kroese, die met zijn gezin, groot 8 personen, een der keeten aan de 9 wijk onder Horst bewoond het uitzicht te openen dat zijn keet zal worden veranderd op eene wijze dat hij aldaar kan blijven wonen.

I92
1 juli 1907  geschenk v. Lieshout De directeur stelt voor om aan A. v. Lieshout, die 50 jaar in dienst is der Mij een geschenk te geven. Men zegt wel dat hij indertijd bij het oproertje geweest is tijdens het Bestuur van G. Bosch. Doch overigens deed hij goed zijn best eerst als voorwerker op de fabriek, en thans als onderbaas bij de ontginningen. Nu doet zich het geval voor dat de jubilaris liever een damesfiets dan een horloge zou hebben. ? besluit hem f50 ter hand te stellen, dan kan hij daarmede doen wat hij wil.  7 maart 1913  v. Lieshout De directeur deelt mede dat de oude arbeider Adriaan v. Lieshout ploegbaas in de fabriek meer dan 50 jaar bij de Mij werkzaam is geweest en nu te oud is geworden. Hij stelt voor hem zoolang zijn vrouw ook nog leeft, vrije woning en een stukje land van 15 a 20 are te geven, tezamen ter waarde van 20 gld in het jaar. ook zou hij door de Mij vrij turf krijgen en f1 in de week. waarbij het Koningsfonds dan f3 in de week zal zorgen. Komt zijn vrouw te overlijden dan kan hij in eene inrichting worden opgenomen.

J92
20 april 1908  ontslag Kobus Jansen. De Directeur deelt mede dat Kobus Jansen in der tijd gevraagd heeft tegen 15 mrt ontslag te krijgen, hetgeen hem gegeven is.

K92
18 juni 1909  De brug die thans in de buurt van de directiewoning ligt, zal overgebracht worden bij van Mullekom.  23 december 1912  pacht v Mullekom De directeur zegt dat van Mullekom de pachter der Wilhelminahoeve de geheele pacht heeft betaald en f200 aflossing op voorschot Koningsfonds, een bewijs dat het den man goed gaat.  18 januari 1918  In het algemeen is de directeur van meening, tengevolge de opgedane ondervinding, dat men de Brabantsche en Limburgsche bevolking tot pachten des Helenaveen moet zien te krijgen. Onder de tuinders beginnen tegenwoordig goede krachten te komen, en het voorbeeld van het succes van van Mullekom trekt de menschen aan.  15 januari 1924 v. Mullekom De directeur deelt nog mede dat van Mullekom nog steeds huurt voor f45 de hectare, welke huur te gering is in vergelijking van de andere boerderijen. daarbij komt dat hij vroeger veel kunst en straatmest gehad heeft. De directeur stelt zich voor er eens met hem over te spreken. In de oorlogsjaren is zijn pacht geeindigd, en het is toe jaarpacht geworden.  6 april 1924  In verband hiermede zegt de dir dat dat hij den pachter der Wilhelminahoeve van Mullekom verzocht heeft vóór 15 mrt mededeeling te doen of hij 15 October wil inhuren of niet. Daar geen van zijn 4 zoons zin heeft in het bedrijf schijnt hij op zijn eigen te willen gaan wonen. Hij was al bezig mest te vervoeren naar ‘t Zinkske onder Deurne, hetgeen echter niet geoorloofd is.  10 oktober 1924  De boerderij van v. Mullekom wordt verhuurd aan v. Rossum.  31 oktober 1925  De directeur vertelt hierop de geschiedenis van van Mullekom, die met f45 pacht begon, en daardoor tot welstand kwam. Zijn oudste zoon kwam ook om een boerderij vragen, en vroeg ook om op een lage prijs te beginnen er bij voegende dat hij door zijn vader niet geholpen werd. De directeur sloeg de pacht van den vader op tot f75 waarop deze vertrokken is en het land verwaarloosd achterliet.

L92
19 november 1910  Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel. Bij een bezoek, dat dezer dagen de directeur generaal der Staatsspoorweg-Maatschappij, de heer jhr. J, A. v.n Kretschmar van Veen, aan het Herstellingsoord voor spoorwegpersoneel Villandry bij Nijmegen heeft gebracht, heeft gebracht heeft deze aan den voorzitter der Herstellingsoord-Vereeniging, de heer Arie Willemse, medegedeeld dat de S. S. Maatschappij, als gift ineens, een bedrag van f4000 beschikbaar stelt, ten einde de vereeniging te helpen door de finacieele moeilijkheden. waarin zij verkeert

M92
28 juni 1911  de directeur deelt mede dat de fabrieksbaas Troupels[?] 50 jaren in dienst is bij de Mij. Er wordt besloten den jubilaris een horloge te vereeren ter waarde van 50 gld.

N92
pachter Deuling 6 juli 1912  Hendrik Hoeve. De directeur zegt voornemens geweest te zijn aan de vergadering het voorstel te doen, de Prins Hendrik hoeve pas het volgend jaar te bouwen, vanwege de vele werkzaamheden van dit jaar. Dezer dagen echter is een zeker H Deuling in het veen geweest die ernstig reflecteert om huurder te worden. Hij zou dus een verandering in het plan kunnen teweeg brengen. Men is nu bezig met een onderzoek naar de persoon en de borgen. f60 per hectare werd als prijs genoemd.  4 oktober 1912  De Hendrik Hoeve werd verhuurd voor f60 per hectare met 1 jaar vooruitbetaling. waartegen 3½% restitutie aan de pachten vergoed wordt. deze zijn de gebr. Deuling uit Nieuw Buynen bij Stadskanaal. huurtijd 6 jaar. Thans zijn 24½ hect gereed. De geheele oppervlakte wordt 37 hecty.   26 november 1915  De pachter Deuling (Hendrik hoeve) betaalt de huur vooruit en verzocht nu geen land er bij te nemen omdat hij bang is geen kunstmest te kunnen krijgen. hij vraagt uitstel van betaling de? huur om dit aan kunstmest te besteden. Dit wordt toegestaan.  5 oktober 1916  Hendrikhoeve De directeur zegt dat de pachters der Hendrikhoeve gebr Deuling nu reeds vragen om uithuren - hun pacht loopt van 1912 - 1 maart 1919. Tot nu toe hebben zij geregeld betaald, doch nu zijn zij met Deurne in onderhandeling om daar te beginnen. Zij komen uit Drenthe en ofschoon zij Katholiek zijn sluiten zij zich met niemand in de Helenaveen aan.  18 januari 1918  Pachters. De pachters besprekende zegt de directeur, dat de “Hendrik hoeve” ±37 hect. pachters de gebroeders Deulings buiten huur raakt. Deze bedroeg f60.- Er wordt advies van den directeur besloten f75 te vragen.

P92
boekhouder 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.  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.

R92
Esseveldt 5 oktober 1916  De directeur bespreekt den brand die bij G. Esseveld heeft plaats gehad. Hij heeft f622 van de assurantie teruggekregen. De bewoner bleek geassureerd te zijn bij een Duitsche Mij. de meeste zijn bij buitenlandsche Mijen geassureerd. Bij nieuwe verzekeringen zal nu de bepaling gemaakt worden dat men bij een deugdelijke binnenlandsche Mij verzekerd moet zijn. ten genoege van den directeur.

S92
24 maart 1917  Een der veenbazen is ernstig ongesteld. deze zal vervangen moeten worden. De andere “Breda” is betrapt op oneerlijkheid. De directeur zoude een opzichter willen aanstellen die tevens teekeningen van gebouwen kan maken.  27 april 1917  De directeur deelt mede dat de opzichter Breda (zie vorige notulen) aan hem heeft medegedeeld te gaan vertrekken. Op deze wijze is een lastige kwestie vanzelf opgelost. De opzichter is 45 jaar in dienst geweest.

Y92
20 januari 1923  Werkverschaffing   GEVRAAGD  Boomkappers om te kappen 200 Iepenboomen, staande op Maatschappij Helenaveen. Adres: GEBR. VAN HOUT, Houtzagerij, MILL.   24 maart 1923  Algemeene Werkverschaffing in de Peelstreek. In het gemeentehuis van Deurne op Donderdagmiddag 1 uur […]   4 juli 1923  Deurnese boeren die een tekort aan personeel hebben kunnen die krijgen (dat staat er letterlijk) bij de gemeente Deurne. 

Z92
15 januari 1924  De directeur deelt mede dat hij van Pinxteren, den veenbaas heeft aangezegd te verhuizen, ook krijgt hij tractementverlaging. hij heeft daarop ontslag aangevraagd.  4 april 1924  Van Pinxteren werd nog niet geremplaceerd. hij is al weg.  20 juni 1924  De directeur deelt mede dat nu van Pinxteren zijn ontslag heeft aangevraagd, zijn schoonzoon verzocht heeft een gratificatie te verleenen. hij is thans 62 jaren en was 13 jaar in dienst der Mij. De dir. voegt er aan toe dat hij zich het vorig jaar niet wilde schikken in den nieuwe toestand in verlaging van tractement en bewonen van kleiner huis. de directeur kan niet adviseeren hem pensioen te verleenen.

AG92
14 november 1931   14 November 1931 Den Heer W. van Mullekom Jr Helenaveen  In verband met de slechte tijdsomstandigheden zien wij ons gedwongen tot inkrimping van het aantal arbeiders en daarom moeten wij U tot onzen spijt het werk opzeggen met ingang van 26 November a.s. Hoogachtend

AP92
16 maart 1940  De pachter Otten is per deurwaarder aangezegd per 1 April zijn huis te ontruimen. Indien hij niet weg gaat zal gerechtelijke ontruiming verzocht worden.  19 april 1940  Verder deelt de Heer Carp mede, dat de pachter Otten Maandag 22 April 1940 uit zijn woning zal worden gezet.  6 oktober 1943  Van de pachter Otten zal men achterstallige pacht zien te innen

AQ92
30 juni 1941  De directeur deelt verder nog mede dat de pachter Terpstra weg zal moeten in verband met de slechte behandeling van het land.

AV92
29 maart 1946  Op aanvraag van de Veenbaas Derks of hij na herstel weer bij de Maatschappij in dienst kan treden wordt afwijzend beschikt  23 oktober 1946  Derks zal met 1 Januari 1947 niet meer als veenbaas in dienst der Maatschappij gehandhaafd worden.

AW92
kinderen van Hoorn/Horen 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.

AX92
boekhouder De Feyter 3 mei 1948  De Directeur deelt vervolgens mede dat hij den Heer C G. de Feyter als boekhouder heeft aangenomen voor f3000 ‘s jaars + vrij wonen en als de Maatschappij turf graaft 25 M³ turf. Hij krijgt geen pensioen. Hij zal ook voor andere bedrijven ingeschakeld kunnen worden dus mag dan alleen de reiskosten in rekening brengen. De Heer de Feyter is prof?? en 30 jaar oud  Hij was werkzaam als ass. schade commissaris en heeft de landbouwschool te Deventer bezocht. Met den Heer Maassen is nu een woningruil mogelijk daar de Heer de Feyter in de Bilt woont. [...] De administratie van het landgoed de Groote Slink zal door den Heer de Feyter bijgehouden worden waarvoor de Maatschappij maximaal f500 zal ontvangen door den Heer v Schelven. [...] Vervolgens komt de Heer de Feyter ter vergadering om kennis met de commissarissen te maken waarna de Voorzitter om 12 uur de vergadering sluit.

C93
16 oktober 1901  Pensioneering van de Laar De directeur draagt voor ter pensioneering: van de Laar te Helenaveen oud 84 of 85 jaar. Indertijd was gepensioneerd zekere Rutten, deze kreeg per week f2 van het Koningsfonds en f1 van de maatschappij. Wordt besloten aan van der Laar f1 per week te geven terwijl zal worden voorgesteld dat het Koningsfonds dan f2 zal bijdragen.

F93
27 juni 1904  De directeur zegt ten slotte dat de veenbaas de Groot is aangesteld tot onbezoldigd rijksveldwachter.  28 september 1910  nieuwe veenbaas. Aan de orde is thans de benoeming van een nieuwen veenbaas, ten gevolge van het overlijden van J. H. de Groot. De directeur zegt dat er onder het personeel geen ver?ot is. De onderbaas is door zijn leeftijd als anderzins niet geschikt. toen de Groot 16 jaar geleden benoemd werd, was die onderbaas ook reeds in dienst. de directeur wordt gemachtigd eene oproeping te doen tegen een salaris niet hooger dan het thans bestaande.

K93
16 december 1901  mededeeling voorraad “veen” De directeur doet de mededeeling dat indertijd eene taxatie werd gemaakt van den voorraad veen gewoon en grauw - Dit geschiedde in 1896 en werd op Horst door Oostergo gedaan en op Deurne door Vervuurt. Thans is de voorraad opnieuw nagegaan door de Groot opvolger van Oostergo - en hij bevond dat er nog 32.000 te graven dagwerk voorhanden was, terwijl er in 1896 slechts 14.000 dagwerk werden opgegeven en men elk jaar 1000 dagwerk gegraven heeft. de directeur voegt er aan toe dat men den voorraad niet moet taxeeren op 10 gld per dagwerk zooals vroeger is geschied maar op 7 gld. De vergadering neemt met belangstelling kennis van deze mededeeling en hoopt dat er in deze nieuwe berekening geen vergissing heeft plaats gehad. De directeur zal aan Vervuurt vragen of hij het verschil in die twee opgaven weet te expliceeren.  26 april 1909  De directeur zegt dat twee beambten der Mij binnenkort hun gouden feest vieren, nl. J. Kartner ploegbaas en L Vervuurt onderbaas. er wordt besloten den directeur een crediet van f100 toe te staan voor twee geschenken, bestaande in een  horloge, met of zonder ketting-  Een inscriptie, de trouwe plichtbetrachting, vermeldende zal zal in de horloges worden gegraveerd.  18 juni 1909  geschenken aan Vervuurt en Kartner Thans worden binnengeleid J. Kartner ploegbaas en L Vervuurt onderbaas, twee beambten der Mij die hun gouden feest vieren (zie vorige notulen). De voorzitter spreekt hen plechtig en waardeerend toe en overhandigt aan ieder een goud horloge met inscriptie dit heugelijke feit vermeldende. met groote dankbaarheid wordt het geschenk door hen aanvaard en zichtbaar geroerd verlaten zij de vergadering.  23 december 1910  De directeur brengt ter sprake om de onderbaas L Vervuurt, die meer dan 70 jaar is, en een groot 50 jaar in den dienst der Mij heeft doorgebracht te pensioneeren. Hij woont met zijn vrouw en dochter, betaalt f55 voor huur van zijn huis en 1 hect land, en verdient 7 gld in de week.. Men besluit dat hem huis en land in het vervolg gratis zullen worden afgestaan, en dat de Mij hem nog f1 in de week zal geven, terwijl het koningsfonds hem wekelijks een toelage van f2 verstrekken zal.. ook vrij turf wordt hem door de Mij toegezegd.  6 juli 1912  Vervuurt + De directeur geeft kennis van het overlijden van Vervuurt, de oude veenbaas. - Deze kreeg op het laatst van zijn leven vrij woning en vrij land van de Mij benevens f1 in de week. Het koningfonds voegde daarbij f2 per week. Men besluit de ondersteuningen voor de weduwe tot einde September te doen doorloopen, en ook het zoolang van woning en gebruik van land te geven.  24 april 1914  Vervuurt De voorzitter deelt mede dat de onderbaas Vervuurt in Aug a.s. 50 jaren in dienst is der Mij. Commissarissen besluiten hem een goud horloge te vereer? met inscriptie - ter waarde van f50.  29 april 1922  Inmenging van Jhr. Mr. v. R. in de directe leiding der Mij Thans is aan de orde punt 2 der agenda: Inmenging van Jhr. Mr. F. van Rijckevorsel in de directe leiding der Mij. De directeur zegt dat deze commissaris in den laatsten tijd zijn directie onnoodig heeft bemoeilijkt. In het voorjaar toch werden door hem ontvangen J. H. van der Veen opzichter der bouwwerken en J.J. Vervuurt Lents bouwknecht, later in Juli nog J. Doppenberg. Reeds de toestand dat er beklag kan gedaan worden, maakt de directie onnoodig moeielijk. ‘t ligt trouwens niet op den weg van commissarissen om zich hiermede te bemoeien. De voorzitter antwoordt dat hij het in deze niet eens is met den directeur; hoe toch zouden commissarissen vooruit kunnen weten wat de personen te zeggen hebben die zich bij hem aanmelden. men kan ze dus niet wegsturen zonder ze gehoord te hebben. De directeur zegt dat die personen zich gerugsteund zullen gevoelen alleen door het feit dat zij ontvangen worden. De omstandigheid dat de Heer v. Rijckevorsel zich tot den voorzitter gewend heeft na het bezoek van de twee eerstegenoemde personen geeft een officieele kleur aan deze zaak. De Heer v. R. zet uiteen dat het van der Veen te doen was om alsnog een belooning te bekomen over het afgeloopen dienstjaar en J.J. Vervuurt die door den directeur ontslagen was en zich thans tot een der commissarissen wendde om te probeeren dit ontslag ongedaan te maken. Terstond heeft spreker aan den voorzitter schriftelijk mededeeling gedaan van dit bezoek het aan hem overlatende zich met den directeur in verbinding te stellen. [...] Nog een derde geval deed zich voor: meergemelde Joh. Vervuurt beval zich schriftelijk bij hen aan om een der leegstaande woningen met ± 3 hect grond te mogen huren. Ook hiervan gaf spreker terstond kennis aan den directeur terwijl hij aan Vervuurt schreef dat het verhuren van woningen en van land een zaak is die aan den directeur is overgelaten en hij zich dus tot hem moet wenden.

L93
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  Van Willigen uit Vuren heeft de boerderij Prins Hendrik gehuurd.  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

N93
4 oktober 1912  De Hoeve Willem II werd verhuurd aan Teunis Nieuweboer te OudenRijn bij Utrecht tegen 60 gld per hect. ‘t Eerste jaar 15 hect, hetgeen 22½ hect zal worden. Het eerste jaar wordt 20% restitutie gegevens wegens het niet op tijd klaar zijn der gebouwen. De halve pacht moet vooruit worden betaald zonder restitutie.  27 april 1917  Nieuwboer. 4. de directeur deelt mede dat Nieuwboer (de pachter van Willem III) ontbinding van t contract vraagt of tegemoetkoming wegens misgewas. Mr v Lanschot zou de voorkeur geven aan ontbinding en dan een paar jaar het land zelf aan te pakken. Nieuwboer betaalt er huur van f1269 en is op ‘t vorig jaar nog f806 achter. De dir. zegt dat Nieuwboer eigenlijk een jaar te vroeg op de hoef is gekomen. vertrekt hij dan geeft dit aan zijn ontginningen een slechte naam. Het volgend jaar is zijn huur uit. Besloten wordt op aanraden van den directeur, om dit jaar 2/3 van de huur wegens misgewas kwijt te schelden en van ‘t laatste jaar in halfbouw te doen, waarbij wij zelf het land en de meststoffen leveren, zoodat dan alleen het werkloon voor zijne rekening komt. De achterstand van f806 wordt hem echter niet kwijtgescholden.  18 januari 1918  De pachter Nieuwboer van de “Hoeve Willem III” zal het op den duur niet kunnen bolwerken.  6 augustus 1919  Bedrijfboer Hoeve Willem III. De directeur wordt op zijn verzoek gemachtigd op de Hoeve Willem III (vroeger Nieuwboer) een bouwknecht aan te stellen.

P93
6 maart 1914  Verder deelt de directeur mede dat de verkoop van den turf beter kan zijn en dat het met de arbeidersbevolking thans niet geweldig gesteld is. 5 a 6 gezinnen turfgravers zijn vertrokken naar Heerlen en Duitschland.

R93
26 november 1915  achterstand. De directeur deelt mede dat Stokman, een tuinder, die uit de Hmeer kwam, en tegen is gevallen eene schuld heeft van f1100.- ofschoon hij nog een erfenis van f2200 heeft gebeurd (die erbij ingenomen is), blijft hij in gebreke de pacht te betalen. Wordt besloten hem de pacht op te zeggen.  4 februari 1916  Verder dat de tuinder Stokman er met den deurwaarder zal worden uitgezet. Zijn achterstand was zoo hoog opgeloopen wegens voorschotten voor kunstmest door de Mij verstrekt.

U93
4 april 1919 Maatschappij Helenaveen Helenaveen, 4 April ‘19  Afschrift telegram Minister van Landbouw Handel en Nijverheid den Haag  Excellentie, Ondergeteekende Adrianus Bos, Directeur der Maatschappij Helenaveen wonende te Helenaveen richt zich met het volgende verzoek eerbiedig tot U. Ter voorkoming van arbeidsconflicten heeft hij de looneischen der arbeiders ingewilligd en zijn de loonen welke dit jaar in de veenderijen Alhier betaald zullen worden voor het afzonderlijk turfwerk van dertig tot vijftig procent boven de loonen van het afgeloopen jaar. Beleefd verzoekt hij U om den turfprijs in evenredigheid te verhoogen met het bedrag van de meerdere onkosten dat dit jaar voor den turf zal moeten worden uitgegeven. Indien het voor U een bezwaar is om de turfprijzen te verhoogen dan verzoekt ondergeteekende U om de turfindustrie geheel vrij te laten en niet langer onder het Rijkskolendistributie bureau te laten. Gaarne doet hij afstand van de regeeringsgarantie voor den prijs en afname van den turf indien het veenderij bedrijf slechts geheel vrij wordt gelaten in den verkoop en prijs van den turf. Hetwelk doende enz, w.g. A. Bos

Y93
�

Z93
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.

C94
16 december 1901  Verder wordt 1200 gld besteed aan het bouwen van een nieuwe woning voor de metselaar G. Klerks met stal. dit zal geschieden op no 2892 welk perceel binnen een paar jaren in cultuur zal worden gebracht. Voorloopig kan dit huis dan betrokken worden door Klerks om later door een tuinder vervangen te worden.

F94
17 oktober 1904  onderdirecteur De directeur deelt nog mede dat verder informatie bij de twee in de vorige vergadering genoemde personen tot niet heeft geleid. Nu werd zijn aandacht gevestigd op den Heer Ruys te Dedemsvaart, de zoon van een grondeigenaar en vervener aldaar. Hij is vroeger domine geweest, doch heeft later een boomkwekerij beheerd en zich bezig gehouden met het aanmaken van woeste gronden. zijn leeftijd is 35 a 36 jaar. de directeur acht hem een zeer geschikte man hem later te vervangen en stelt nu voor hem als woning te geven de 4 kamers die in de woning van Gielissen voor het Bestuur waren gereserveerd. er kan een afscheiding gemaakt worden dat alle honden vermeden kan worden. [?] De directeur wordt nu gemachtigd te onderhandelen met den Heer Ruys, op deze wijze dat zijn aanstelling slechts voorloopig zal zijn nl. tot 1 mei 1906. dan zal er definitief besluit genomen worden. de aanstelling is dus van weerszijde op proef.  9 december 1904  c. dat de heer L. A. Ruys te Dedemsvaart zijn benoeming tot administrateur heeft aangenomen en weldra in dienst zal treden.  2 oktober 1905  Procuratie Ruys. De directeur zou het wenschelijk vinden aan den Heer Ruys procuratie te verleenen om bij zijne afwezigheid of ontstentenis op te treden. Op de vraag van den Heer van Lanschot welke indruk de directeur gekregen heeft van den Heer Ruys sinds hij in dienst is gekomen, antwoord hij dat deze zeer goed is. dat de Heer Ruys geheel op de hoogte is van het aanmaken van grond, en wat het commercieele betreft hiermede reeds in eene vorige betrekking is vertrouwd geraakt. hij durft hem gerust als zijn opvolger aanbevelen. Commissarissen hechten er nu hunne goedkeuring aan dat de directeur den heer Ruys onder zijne verantwoordelijkheid tot procuratiehouder aanstelt en hem namens commissarissen het vooruitzicht geeft om tot Directeur benoemd te worden.  4 december 1905  Brief Ruys De voorzitter zegt dat commissarissen reeds schriftelijk door den directeur werden verwittigd van het besluit van den Heer Ruys om de Helenaveen te verlaten. Hij leest nu een schrijven van dien Heer voor eene dankbetuiging inhoudende voor het genoten vertrouwen en uitdrukking van spijt voor de moeite aan de Mij veroorzaakt. De directeur wordt gemachtigd om te zien naar een ander persoon om als administrateur op te treden. 

L94
�

Y94
4 april 1923  Pardoel Nadat de dir. nog heeft medegedeeld dat schipper Pardoel reeds 36 jaar in dienst der Mij is geweest en geen geregeld werk meer kan doen en men besloten heeft hem f4 in de week te geven (hij heeft f3 ouderdomsrente en vrij woning) waarvoor hij dan wat licht werk moet doen, sluit de voorzitter de vergadering.

Z94
5 juni 1924  Maatschappij ‘Helenaveen’  Helenaveen, 5 Juni 1924  Den Hoogwelgeb. Heer Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen Huize Heidepark  Hilversum  Mijnheer! Onder terugzending der mij met uw schrijven dato 29 Mei j.l. toegezonden stukken heb ik de eer en naar aanleiding van het schrijven dato 10 Mei j.l. van de gebroeders P.C. en J. Steenhart, pachters der “Hendrik-Hoeve” alhier aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder het volgende mede te deelen. 1o. De beide in 1925 vrijkomende hoeven zijn: 1. de “Wilhelmina-Hoeve”, deze hoeve is in 1908 gebouwd en is van af dat jaar verhuurd geweest aan Joh. van Mullekum. Deze van Mullekum was veenarbeider en werd financieel geholpen onder meer door een renteloos voorschot van f1000.- uit het Koningsfonds. De voorschotten werden allen op tijd terugbetaald. Joh. v. Mullekum heeft een eigen bedrijf gekocht waarop hij dezen winter gaat wonen.

AG94
20 juli 1931  DEURNE 20’7’1931 Ondergeteekende verklaart dat Marinus Arts voorloopig wegens ziekte geheel verhinderd is zijn werk te verrichten PFR. Thier  arts

L95
22 oktober 1910  DEURNE. Bij Kon. besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan den heer P. J. Aarts, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Helenaveen wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding van een drenkeling uit het water van de Helenavaart op 11 Juni 1910.

S95
24 maart 1917  De directeur deelt zijn plan mede om een onbezoldigd rijksveldwachter aan te stellen, ten einde diefstal en beschadiging tegen te gaan.

T95
30 maart 1918  Bloedvergiftiging.  De veldwachter van Helenaveen, die wegens bloedvergiftiging naar het hospitaal te Roermond werd overgebracht, is daar overleden. Hij laat een vrouw met elf kinderen na.

X95
3 juni 1922  LIESSEL. – Zaterdag had alhier nog eens een ouderwetsche tafelpartij plaats. Onze gemeentepolitie versterkt door de politie van Zeilberg en Helenaveen vond hier nog eens een prachtige gelegenheid om zich te oefenen in het hanteeren van den gummistok. 

Z95
19 november 1923  GRIENDTSVEEN. De alhier gevestigde Brigade Kon. Marechaussee zal worden opgeheven. De tot de Brigade behoorende Opperwachtmeester en 2 manschappen zullen successievelijk worden ondergebracht bij andere brigades der 2e divisie van gemeld wapen.  10 januari 1924  GRIENDTSVEEN. De opperwachtmeester M. Pesch van de brigade Kon. Marechaussee alhier is in verband met de voorgenomen opheffing dezer brigade in gelijke functie overgeplaatst naar de brigade van gemeld wapen te Vlodrop.

AA95
30 december 1925  Gevolgen van het tafelen.  Men meldt uit Zeilberg-Deurne aan de B.C.: Heden had het vanouds bekende “tafelen” plaats bij zekere P. v.d. H. Bij zoo’n gelegenheid worden alle mogelijke voertuigen bij elkaar gereden, de woning van de ex-minnaar wordt met gier besmeurd, er wordt een helsch spektakel gemaakt op klompen, lampenglazen, rijwiel sturen e.d. en soms nemen honderden jongelui er aan deel. Ook nu was ’n flink aantal naar de woning v.d. H. gekomen. De zoon, wier het tafelen gold, wond zich zoo zeer op dat hij een geweer greep, naar buiten snelde en een schot loste. Zekere van Dinther kreeg de volle lading hagel. Zijn been werd stuk geschoten en ook het onderlijf moet vol hagel zitten. Dr Wiegersma werd met spoed ontboden. v. D. is naar het Gasthuis overgebracht. J. v.d. H. is onmiddellijk gearresteerd. 

AF95
14 oktober 1930  Politiediploma. Het gewoon diploma werd behaald door: P. J. L. Maris Helenaveen

L96
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B97
13 april 1900  Bedankt: voor Zijderveld (toez.)H. van Selms, te Kralingen; — voor Helenaveen D. Ozinga, te Pernis; — voor 's-Graveland Dr. P. P. Kromsigt, te Wierden; — voor Rouveen F. J. van de Plassche. te Hassel (Ov.)

C97
26 oktober 1901  IV.  Adres van den heer J. A. Schalekamp te Helenaveen. De Voorzitter deelt mede dat een adres is ingekomen van den heer J. A. Schalekamp, godsdienstonderwijzer en hulpprediker bij de Ned. Hervormde Gemeente te Helenaveen, hetwelk door den Secretaris zal worden voorgelezen. Hieruit blijkt, dat adressant gedurende 8 jaren het schoollocaal te Griendtsveen heeft gebruikt voor het houden van godsdienstige bijeenkomsten onder de Protestanten dier streek, dat die school echter thans wegens verbouwing hiervoor niet meer beschikbaar is, redenen waarom bij den Raad van Venray verzoekt, om een stukje gemeentegrond, aldaar gelegen, te willen afstaan, hetzij in koop of erfpacht, ten einde daarop voor genoemd doel een locaal te kunnen bouwen. De Voorzitter zegt, dat hij een persoonlijk bezoek van adressant heeft gehad, aan wien hij te kennen gaf, dat hij zijn verzoek maar aan den raad moest indienen, doch hierbij betwijfelde, dat het ingewilligd zou worden, aangezien vroeger reeds meer dergelijke aanvragen geweigerd zijn. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen besloten, op het verzoek afwijzend te beschikken. 

F97
15 jan 1904  - Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Helenaveen de heer J. A. Hoek, cand. te Utrecht. [...]  19 mei 1904  - Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Helenaveen de heer R. G. J. Schouten, cand. te Wamel (bij Tiel).

G97
27 januari 1905  Beroepen: [...] - te Helenaveen, cand. J. Kloots, te Leiden.    6 februari 1905  VLAARDINGEN. - Donderdag 9 Februari a.s. zal in lokaal “Rehoboth” voor de in- en uitwendige zending als spreker optreden de heer Schalekamp, godsienstonderwijzer te Helenaveen.  9 februari 1905  Aangenomen: [...] - (toez.) naar Mastenbroek cand. Joh. Kloots, te Leiden, die voor Helenaveen en voor Oudelande bedankt heeft; [...]     30 augustus 1905  Aangenomen: [...] - naar Helenaveen cand. B. de Jong, te Makkum; [...]    2 oktober 1905  Prot. kerk. De voorzitter zegt dat indertijd de Prot. kerk te Helenaveen van de Synode eene toelage van f220 per jaar ontving, doch dat deze thans is ingetrokken. Er wordt nu eene bijdrage van f125 van de Mij verzocht, zoodat deze nu in haar geheel gebracht wordt op f250. Besloten wordt deze toe te kennen zoolang de toelage wordt ingehouden die aan den vorigen praedikant werd gegeven.  31 december 1905  J.A. Schalekamp vertrekt naar Oldemarkt. 

H97
6 januari 1906  dominee Broer de Jong uit Leiden in functie. 

U97
25 mei 1957  Ds. J. Pelingk ter Haseborg overleden In de ouderdom van 82 jaar is te Beek en Donk overleden ds. J. Pelingk ter Haseborg, emeritus predikant der Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. Pelingk werd in 1904 kandidaat in Drenthe, in 1905 werd hij te St. Annaparochie in het predikambt bevestigd. In 1919 deed hij te Helenaveen zijn intrede. Deze standplaats verwisselde hij in 1920 met Helmond, welke gemeente hij gediend heeft tot aan zijn emeritaat op 1 oktober 1943.

V97
2 september 1920  Beroepen: te Helenaveen (N.-B.) J. H. C. Israël, te Asch (G.).   17 september 1920  Bedankt:voor Helenaveen (N. Br.) ds. J. H. Ch. Israël te Asch (Gld.).   22 oktober 1920  Beroepen: te Helenaveen (N.-Br.) F. J. A. de Jagher, te St. Michielsgestel (N.-Br.)   3 november 1920  Bedankt: voor Helenaveen ds. F. J. A. de Jagher, te St. Michielsgestel;   28 december 1920  Beroepen: te Helenaveen (N. Br.) P. V. van Steijn Callenfels, te Dussen (N. Br.);   17 januari 1921  Bedankt: voor Helenaveen (N. Br.) P. V. van Stein Callenfels te Dussen;   10 mei 1921  Bedankt: voor Helenaveen H. J. van Rooijen O.I. pred. met verlof te Odijk.   29 juni 1921  Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Helenaveen ds. T. G. Meester te Urmond;  

AA97
8 oktober 1925  Beroepen: te Veghel c. a. ds. T.G. Meester, te Helenaveen;   29 oktober 1925  - Bedankt: voor Veghel c.a. ds. T. G. Meester te Helenaveen.   7 februari 1926  Ondertrouwd: G. J. BORST en T. G. MEESTER, 536.11              N. H. predt. Amsterdam. Helenaveen. Huwelijksvoltrekking D. V. 25 Febr. a.s. Amsterdam. Inzegening Nieuwe Kerk, 12.45.

AB97
9 november 1926  Te Helenaveen in N.-Brabant is de Geref. kerk, die aldaar in 1892 ingesteld werd, opgeheven. De kerk telde nog slechts 5 leden. Gereformeerd Helenaveen wordt een wijkgemeente van Helmond. 

AC97
1 juni 1927  Aangenomen: naar Deurne c. a. ds. T. G. Meester, te Helenaveen; 

AG97
8 oktober 1931   Griendtsveen 8/10 1931  Weled. Heer Door deze neem ik de vrijheid met met het volgende tot u te wenden. Steeds was het gebruik dat van de Maatschappij Helenaveen turf verstrekt werd voor Kerk en Locaal daar is om ombekende reden vorige jaar van afgeweken. En nu de winter weer voor de deur staat zoo kom ik namens de Kerkvoogdij tot u met het beleefd verzoek of de Ned. Herv. Gemeente deze winter niet voorzien kan worden van turf voor de verwarming van Kerk en Locaal. Hopende in deze op een gunstige beslissing en teekend met de meeste Hoogachting namens de Kerkvoogdij WvEsseveldt. kerkvoogd.

AJ97
6 juli 1934  Rouwdienst te Berlijn. [Het betreft het overlijden van Prins Hendrik] Het Nederlandsche gezantschap te Berlijn organiseert Dinsdag a.s. in de Amerikaansche kerk, Motzstrasse 6 bij Nollendorfplatz, een plechtigen rouwdienst, waarin ds W. E. van den Berg, Ned. Herv. predikant te Helenaveen, zal voorgaan.   12 juli 1934  Rouwdienst te Berlijn.  In de Amerikaansche kerk in de Motzstrasse nabij de rumoerige Nollendorfplatz is Dinsdag om 6 uur een door H.M.’s gezantschap georganiseerde plechtige herdenkingsdienst voor den Prins der Nederlanden gehouden. Het mooie kerkje was vrij goed bezet, niet alleen met Nederlanders, maar ook met vele Duitsche vrienden van den doode. Ds W. E. van den Berg, Ned. Herv. predikant te Helenaveen, leidde den dienst naar aanleiding van Joh. 11: 25 en 26. De aanwezigen zongen Pslam 91:5 en 8, Gezang 44: 1 en 3, Psalm 89: 7 en 8 en eindelijk als slotzang Gezang 96: 1, terwijl Louis van de Sande Gute Nacht, en Meta Condoo Kerdijk Komm süsser Tod zong. Het was een indrukwekkende plechtigheid.   5 september 1934�  Viering van den verjaardag der Koningin.  Zondag j.l. vond te Berlijn in de Amerikaansche Kerk een bijzondere Nederlandsche godsdienstoefening plaats, waarin de verjaardag van de Koningin op plechtige wijze gevierd werd. Tevens ontvingen een aantal Nederlandsche kinderen den H. Doop.  De godsdienstoefening werd geleid door ds W. E. van den Berg, Ned. Herv. Predikant te Helenaveen. Louis van de Sande (zang), H. Bastiaan (viool) en E. Hergenhahn (orgel), verleenden hun medewerking. Ds v. d. Berg preekte naar aanleiding van Lucas 19: vers 5 […]

AO97
9 maart 1939  Brief van B en W aan Z.E. Heer W.E. van den Berg te Helenaveen H40 met verzoek om zijn hond te muilkorven. 

AQ97
5 november 1941  oprichting van de hervormde vrouwenvereniging door mevrouw Schakel.

AS97
7 juni 1943  Aangenomen: naar Gorssel D. Schakel te Helenaveen.   3 augustus 1943�  Beroepen: te Helenaveen J. A. Alsfelt cand. en hulppred. te Terneuzen.   18 augustus 1943  Aangenomen: naar Helenaveen (toez.) J. A. Alsfelt, cand. en hulppred. te Terneuzen 

G98
20 augustus 1905  HELENAVEEN. Zondag j.l. droeg onze vroegere dorpsgenoot, de WelEerw. heer F. Strijbosch, Missionaris van het H. Hart te Tilburg, alhier zijne eerste plechtige H. Mis op. Geheel de gemeente bijna stemde met het feest in, want van de meeste huizen wapperde de vaderlandsche driekleur, terwijl men van af de woning van den jeugdigen priester tot aan de kerk, een goede tien minuten gaans, den weg versierd had met frisch groen, waarin hier en daar een lief bloempje prijkte.

H98
19 februari 1906  Aanvraag Pastoor De voorzitter brengt de aanvraag van den Heer Pastoor te Helenaveen ter sprake om nog eenige vierkante meters grond bij te koopen, grenzende aan het terrein van de school. Vroeger heeft hij voor dergelijken grond 30 ct per [] meter betaald. Commissarissen besluiten aan den Heer Pastoor weder eenige vierk. meters bij ‘t terrein der school gelegen tegen denzelfden prijs te verkoopen.

I98
29 april 1907  Helenaveen 29 apr 1907.  Overeenkomstig art. 24 2de lid der Wet betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten, hebben wij de eer U bij dezen kennis te geven, dat van onze bijzondere Begraafplaats alhier, kadastraal bekend als sectie H n 2337, geen gebruik meer wordt gemaakt.  Het kan wellicht voor de toekomst dienstig zijn hier nog bij te voegen:  1º dat, op bedoelde Begraafplaats, in den jare 1895, het laatste lijk begraven is,  2º dat het tegenwoordig Bestuur der R.K. Gemeente te Helenaveen, in de meening verkeerde, dat in gemeld jaar, door het toenmalig Bestuur der R.K. Gemeente te Helenaveen in overeenstemming met art 24 2de lid van genoemde Wet gehandeld was  3º dat aan ondergeteekenden, eerst voor korten tijd uit omstandigheden is gebleken, dat wij ons daarin vergist hebben, waarom wij, nu nog, bovenstaande kennisgeving doen toe komen aan UwEd,Achtb Collegie.  Het R.K. Kerkbestuur te Helenaveen  W. D. Kerssemakers   pastoor  J. P. v/d Kerkhoff   secrt/penningm  �Aan het Gemeentebestuur van Deurne c. a.   3 mei 1907�  2337 Begraafpl R. C. Kerkbestuur eigendom My Hveen   3 Mei 1907 ingekomen bericht van het R K  Kerkbestuur dat de begraafplaats Sectie H no 2337 niet meer wordt gebruikt waarvan is kennis gegeven ? de Gedep Staten van Noordbr bij brief van d? dag No 314   dus gesloten  31 december 1907  De begraafplaats van de R.K. Parochie Helenaveen groot 8 A. 72 c.a. wordt niet meer gebruikt.

J98
4 maart 1908  Kleeding bij de Eerste H. Communie.  De Zeereerw. heer W. D. Kersemakers, pastoor te Helenaveen, schrijft het volgende in het „Zondagsblad voor Kath. Huisg.:  „Het is nu vijf jaar geleden, dat in mijne Parochie het gebruik ingevoerd is, dat alle meisjes, bij hare Eerste H. Communie, juist diezelfde kleeding dragen, in hoofdzaak bestaande uit een witte voile en kroontje, een zwart kleed, met heel weinig garneersel, een witte ceinture en gewone zwarte schoenen. Het dragen van goud, zilver en juweelen, echt of niet is, onder welken vorm ook, voor dien schoonen dag verboden. Voor de jongens werd bepaald: een zwart pak, en werden verboden bouquetjes, horloges en horlogekettingen. Alles op straffe van verbeurdverklaring. Was het moeilijk dat in te voeren? In 't minste niet. Den 2den Februari 1903, riep ik, ter bespreking van die quaestie, alle moeders van mijn Parochie, en van een gedeelte der Limburgsche Parochie Helden-Panningen, in de scholen van het liefdegesticht alhier, bij elkander. Een zeer groot aantal gaf er gevolg aan. Een goed kopje koffie, door de Eerw. Zusters gezet, met een sneetje zoeten koek, brachten haar in de gewenschte stemming. Na een korte uiteenzetting van het geestelijk en geldelijk voordeel van bovengenoemde kleeding enz. mocht mijn voorstel aller goedkeuring erlangen.  Of ik over dat besluit tevreden ben? Ja en wel zoo, dat ik het elken Pastoor ten zeerste aanraad, wijl voor dien dag althans, elke naijver ophoudt, — de hoofdzaak, de Eerste H. Communie, beter tot haar recht komt en de bron verstopt wordt van zeer veel verstrooiingen in de godsvrucht en van onaangenaamheden voor minder welhebbende kinderen, welke vooral op den gelukkigsten dag van hun leven, zooveel mogelijk moeten vermeden worden

M98
4 april 1911  Simplex Motorrijwielen zijn tot de kleinste bijzonderheden welverzorgd en blijven daardoor betrouwbaar.  “Mijn Simplex-Motorrijwiel, in 1906 gekocht, houdt zich nog steeds uitstekend”.  Helenaveen, 29 Maart ’11. W. D. Kerssemakers, Pastoor.  Vraagt geill. Prijscour. Amsterdam, Overtoom 271 

N98
9 april 1912  Inschrijving biljet  De ondergeteekende L de Bijl timmerman te Deurne verbint zich tot het maken van een Knekelhuis volgens bestek en voorwaarden en teekening en daar te stellen te Helenaveen  Voor de gemeente Deurne en Liesel voor de som van Drie honderd en negentig gulden  Zegge=(f 390.00) De ondergeteekende  L de Bijl  Deurne, 9 April 1912 

S98
13 maart 1917  overleden: Kerssemakers, Waltherus Dominicus; einde van functie als pastoor   15 maart 1917  De weleerw. heer W. D. Kerssemakers sedert 1896 pastoor te Helenaveen (N.Br.) is overleden. Z.Eerw. werd geboren in 1852 en ontving in 1877 de H. Priesterwijding.   30 maart 1917  Pastoor A.C.J. [Augustinus] van Haaren in functie. Geboren te Hooge Mierde. Tot 1946.   3 juni 1917  Aanbevolen overledenen, pastoor W. Kerssemakers (Helenaveen) en [...]. 

U98
6 augustus 1919  brief bisschop van s Bosch.  u. wordt thans ter sprake gebracht een brief de Bisschop van s Bosch data 16 April ll. betreffende de jaarlijksche toelage der Mij Helenaveen aan de R.C. kerk aldaar. De directeur geeft voorlezing van hetgeen hij daaromtrent in de oude notulen gevonden heeft. een door beide partijen geteekend contract is door hem echter niet ontdekt. De groote meerderheid van commissarissen is de meening toegedaan dat ofschoon dat schijnt te ontrbreken, de maatschappij, na zooveel jaren de f600 te hebben uitbetaald, zich thans bezwaarlijk daaraan zou kunnen onttrekken. Men is echter van oordeel dat deze zaak door de ?in der Mij moet worden behandeld, die zal trachten te weten te komen of er in dat bisschoppelijk archief iets omtrent een contract bekend is, dat in de eerste jaren zou zijn gesloten. Het standpunt van de directeur over de betaling van f600 afhankelijk te stellen van de houding van de pastoor tegenover de Mij en deze op die manier in de hand te houden, wordt door commissarissen niet ingenomen, daar dit toch tot niets zoude leiden. [doorgestreept: Men wil wel de bedoeling voor het vervolg  te ge?gen, doch alleen voor zoolang de Nij zal bestaan.]

Y98
5 januari 1923  Liessel. Van 3 Febr. tot 6. Febr. wordt voor de Parochianen van Liessel, in aansluiting met die van Deurne, Leende, Neerkant en Helenaveen een retraite gehouden te Venlo.

AG98
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.

AH98
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.

AQ98
31 mei 1941  Drievoudig feest te Helenaveen. Zondag 25 Mei heeft Helenaveen op waarlijk feestelijke wijze den dag herdacht waarop voor een halve eeuw het rectoraat van dit nijvere tuindersdorp verheven werd tot parochie, tevens het gouden priesterfeest en het zilveren pastoorsjubileum gevierd van den Zeereerw. heer A. van Haaren. Ook uit de omliggende plaatsen stroomden Zondagmorgen vele belangstellenden naar Helenaveen om getuige te zijn van de viering door geheel Helenaveen met zorg voorbereid. Het kon dan ook niet anders of deze feestviering moest slagen.

AW98
17 mei 1947  - In de woning van de Pastoor te Helenaveen, sloeg de bliksem in, waarbij de meter van het licht werd vernield. Daar de bliksem het electrisch net raakte, zaten velen zonder licht. Ook te Helenaveen werden enkele bomen vernield.  10 november 1947  De Directeur deelt mede dat het stukje grond Deurne H.4241 ter groote van 0,2483 HA voor f2483 aan de R.K. kerk verkocht is

C99
25 november 1901  - Donderdag is alhier tegenover de fabriek der firma Carp uit de Zuid Willemsvaart opgehaald het lijk van den turfschipper Draaier die vermoedelijk door de duisternis misleid te water is geraakt.  9 april 2011  Het betreft Redmar [of Redmer] Draijer, overleden te Helmond op 15 november 1901 [LTh]. Getrouwd met Cornelia Maria van Zee. Standplaats schip Helmond.

D99
6 maart 1902  pastoor 25jarig feest De voorzitter geeft de vergadering kennis dat de pastoor Kerssemakers weldra zijn 25 jarig feest zal vieren- en stelt voor hem bij die gelegenheid een geschenk aan te bieden vooral omdat de verhoudingen tusschen hem de Mij steeds zeer aangenaam zijn geweest. Men besluit dat dit f200 zal bedragen en in geld zal worden gegeven, zoodat dit ter keuze van de pastoor kan worden besteed.  16 juni 1902  pastoor. De voorzitter brengt in herinnering dat in de vorige vergadering besloten werd aan pastoor Kerssemakers bij zijn 25jarig feest f200 in geld te geven. De bevolking te Helenaveen besloot ? aan den pastoor een orgel te geven, men had reeds 300 gld bij elkaar dat zou nog f500 geven en men vroeg thans de f200 die Mij Helenaveen had toegezegd er bij te mogen voegen daar men anders te weinig geld had om het orgel te koopen, aldus wordt besloten.  19 juli 1902  Weer een gemeente-subsidiekwestie.  Men schrijft uit Deurne aan de “Noord-Brabanter”:  Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben hunne goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit, waarbij ten laste van den post onvoorziene uitgaven van den dienst 1902 werd gebracht de volgende uitgaaf:  “Bijdrage uit de gemeentekas in de kosten van een geschenk, aan te bieden bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van den zeer eerw. heer W. D. Kerssemakers, pastoor te Helenaveen f500.-“  Het Gedeputeerd college overwoog daarbij, dat bij deze feestviering het belang der gemeente niet is betrokken en derhalve de gelden der gemeente daarvoor niet mogen worden besteed.  Zooals men weet, was het de bedoeling den pastoor van Helenaveen bij gelegenheid van voornoemd feest een harmonium voor zijne kerk aan te bieden.  Eene collecte, tot dat doel gehouden bij de bewoners van Helenaveen, nagenoeg uitsluitend bestaande uit veenarbeiders en daglooners, bracht nog de met het ook op de bevolking belangrijke som van f300 op. Doch, wijl een instrument, dat aan matige eischen voldoet, ruim f800 zou kosten en deze som de krachten der parochie verre te boven ging, besloot de Raad het ontbrekende aan te vullen. Het gewestelijke bestuur heeft echter gemeend, dit niet te mogen toelaten.   29 juli 1902  Helenaveen. Zondag vieren wij alhier het 25-jarig priesterfeest van onzen beminden herder, den Zeereerw pastoor W. D. Kerssemakers. Dagen te voren reeds was men allerwegen ijverig in de weer met versieringen aan te brengen, zoodat alles keurig in den haak was. Tegen twee uur in den middag arriveerde het fanfare-gezelschap uit Deurne, dat niet weinig door zijne degelijke muziek bijdroeg tot verhooging der feestvreugde. Jammer, dat het weder niet gunstig was.  Ook wij bieden den jubilaris onze beste wenschen aan, en hopen, dat het hem vergund zij, eenmaal zijn gouden priesterfeest te mogen vieren. 

B100
24 februari 1900  HELENAVEEN. Eergisterenavond omstreeks half tien is de personentrein no. 93 Rotterdam – Venloo alhier bij vertrek in botsing gekomen met trein 1231. De machine van den personentrein, alsmede enkele wagens van trein 1231, ontspoorden, waardoor beide sporen versperd werden. De reizigers werden met een uit Venloo ontboden hulptrein vervoerd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor; het materieel werd zwaar beschadigd.     24 februari 1900  - Gisterenavond omstreeks 10 uur werd hier bericht ontvangen dat de sneltrein komend van Rotterdam te Helenaveen op een daar staande goederentrein geloopen was. Vier waggons van dezen laatsten werden deels verbrijzeld, deels ernstig beschadigd. Buiten den machinist, die lichtelijk gewond werd, bekwam niemand een letsel. De heer Jos. Paulussen, was de eenige Venlonaar die in den trein zat. Hij kreeg een geweldigen schok, doch kwam er overigens met den schrik af. Van hier uit was een extratrein naar de plaats des onheils vertrokken, om de passagiers af te halen. Omstreeks 2 uur liep deze trein hier binnen.     17 november 1900  HELENAVEEN.  De timmermansknecht Jos. F. uit Tilburg, werkzaam aan de halte Helenaveen is op treurige wijze om het leven gekomen. Zondag in de avond verliet hij eene herberg langs den spoorweg en schijnt aan ‘t dolen geraakt te zijn. Met veel moeite is  hij door een breede, vrij diepe moddersloot gesukkeld en heeft zich daarna over den spoorweg begeven. Maandagmorgen vond men hem tegen de helling liggen in deerniswaardigen toestand. Nadat men hem eenige hulp verleend had in een nabijzijnd wachthuis, waar hij de toedracht der zaak vertelde, heeft men hem naar zijn kosthuis aan de halte overgebracht, waar hij spoedig overleed. De man was gehuwd en veertig jaar oud. 

C100
11 september 1901  - Bij het Staatsspoor is benoemd tot stationschef 4e kl. te Helenaveen, de klerk-telegrafist 2e kl. J. B. Eijken te Oudewater.  28 december 1901  HELENAVEEN. Uit goede bron kunnen we mededeelen, dat binnenkort een nieuw spoorwegstation alhier zal gebouwd worden. Dit zal in eene dringende behoefte voorzien. Het bestaande, is al jaren te klein gebleken én voor het kolossaal goederenvervoer, én voor de vele werklieden, die uit de omliggende plaatsen naar hier komen werken en dagelijks van den trein gebruik maken. De wachtkamer bleek dan ook meer dan de helft te klein.

E100
16 juli 1903  Helenaveen. De heer Boermans uit Leeuwarden ambulant aldaar, werd door de Maatsch. tot Expl. van S.S. eervol ontslagen en de heer Albers, goederenklerk uit Venlo, ook hier gestationeerd, werd geschorst: tengevolge van gebrek aan voorkomenheid tegenover het publiek. De heer Bal uit Tilburg werd hier tijdelijk aangesteld als goederenklerk  8 augustus 1903  - Aan het station te Griendtsveen is men van wege de Maatschappij “Griendtsveen” druk bezig met den bouw van een Gasthuis, waaraan naar wij vernemen, eene bewaarschool zou worden verbonden.  Tevens wordt door dezelfde Mij. aldaar een concertzaal gebouwd voor de fanfare.  Bij een vluchtig bezien, zagen wij, dat beide instellingen degelijke gebouwen zullen worden, met welke aanwinst wij de inwoners van Griendtsveen wel feliciteeren.   6 oktober 1903  Helenaveen. Het scheidsgerecht bij de S.S. te Venlo houdt alhier zitting, teneinde alsnog eenige getuigen te hooren met betrekking tot den niet eervol ontslagen ambtenaar. Van deze getuigen zullen o. m. gehoord worden de koster der R. K. kerk, de brigade-commandant der marechaussee en de directeur der Mij. Griendtsveen.  20 [29?] oktober 1903  De niet eervol ontslagen goederenklerk der S.A., J. A., voorheen te Helenaveen, die het scheidsgerecht had ingeroepen, hetwelk te Venlo en te Helenaveen betreffende die aangelegenheid zitting hield, is ingevolge dat college gedane uitspraak benoemd tot klerk telegrafist 3e klasse.  12 november 1903  Helenaveen. De niet-eervol ontslagen ambtenaar der Staatsspoorwegen, wiens straf door het scheidsgerecht, na onderzoek, ongedaan is gemaakt en dientengevolge wederom in dienst moest genomen worden, heeft van de Mij. Exploitatie van Staatsspoorwegen alsnog het volle traktement uitbetaald gekregen van af den dag zijner schorsing tot heden.

G100
30 december 1905  Ongelukken. Op het stationsterrein te Helenaveen is gisterenmorgen gevonden de beambte v. S. liggende ter zijde van een der sporen; de ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. Vermoedelijk is v. S. tusschen de buffers van wagens bekneld geraakt.    1 januari 1906  Op het rangeerterrein te Helenaveen (N.-Br.) is het lijk gevonden van den arbeider-rangeerder v. S Vermoedelijk was hij tusschen de buffers beklemd geraakt.

H100
10 maart 1906  HELENAVEEN.  Maandag 12 Maart e. k. hoopt de Heer J. Gravendaal, Stationchef te Helenaveen, den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst van de Staatsspoorwegmaatschappij trad. Het zal den geachten jubelaris dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken.     15 maart 1906  De Heer J. Gravendaal, stationschef S.S., te Helenaveen (N.-B.), heeft onder vele blijken van belangstelling herdacht, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad der Staatsspoorweg-Maatschappij.

J100
24 maart 1908  Helenaveen. Nabij de halte Helenaveen is gisterennacht op den spoorweg gevonden een zekere N., wonende te America, wiens rechterbeen en arm verbrijzeld waren. N. is vermoedelijk door een der late treinen overreden.

K100
18 september 1909  - Voor het vervoer van 410 miliciens-verlofgangers zal 24 dezer een extratrein loopen van ‘s Bosch naar Maastricht.  Aankomst Helenaveen 7.49, Horst 8 03, Blerick 8 16, Venlo 8.32, Tegelen 8 35, Belfeld 8.41, Reuver 1 51, Swalmen 9 00, Roermond 9.09, Maastricht 11.16 v.m.

M100
6 maart 1911  Aanbesteding. Op den 28n Maart 1911, des namiddags te 2 uur, zal aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te Utrecht worden aanbesteed: [...] Perceel XII. Brug over het Peelkanaal te Helenaveen. [...]

P100
4 mei 1914  J. Manders, rangeerder Spoorwegen: Loffelijke vermelding 

Q100
8 september 1915  — Spoordiefstal. Zaterdagavond is uit den trein tusschen Helenaveen en Venlo een kistje gestolen met 25 Edammer kazen. Te Helenaveen waren ze nog in den trein aanwezig, doch bh aankomst te Venlo werd de diefstal onmiddellijk ontdekt. Het zegelloodje van de wagondeur was verbroken.  Men vermoedt, dat het kistje gestolen is, terwijl de trein in vollen gang was.

R100
7 september 1918  De kanalen in de Peel. De directie der mij. Helenaveen heeft aan den gemeenteraad van Deurne voorgesteld om, wegens het parallel loopen van het Deurnsche kanaal en de Helenavaart een der beide kanalen te laten vervallen en het andere te verbreeden.

S100
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.

Z100
2 april 1924 Nieuwe Spoorwegdienstregeling. Ingaande 30 Maart 1924. Eindhoven, Nuenen, Helmond, Deurne, Helenaveen, America, Horst-Sev., Blerick, Venlo 

AB100
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.

AE100
24 januari 1929  SPOORWEGONGEVAL.  Trein op een lorrie gereden.  Doordat de mist het uitzicht belemmerde, is gisterenmorgen te Helenaveen een trein uit Helmond op een lorrie gereden, welke op het hoofdspoor stond. Het eerste personenrijtuig werd ernstig beschadigd en moest uit den trein worden verwijderd, locomotief en bagagewagen liepen geen schade op. De lorrie werd vernield. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Met aanzienlijke vertraging kwam de trein te Venlo aan.  10 april 1929  benoemd tot haltechef te Helenaveen de ass. v. d. stationsdienst J. Sieben te Roermond;   29 april 1929  Uit den trein gevallen man.  Zaterdagavond deelden reizigers van trein 2827 te America den stationschef tusschen Helenaveen en America een reiziger uit een compartiment derde klasse was gevallen. De stationschef te America liet dadelijk de lijn inspecteeren en bij wachtpost 19 werd een man gevonden met een bloedende hoofdwonde en ontwrichte schouders. Met een goederentrein heeft men hem naar Helenaveen overgebracht en vandaar per trein 4134 naar Venlo, zijn woonplaats. De man, W. v. G. lag tusschen de rails en zou waarschijnlijk door trein 4134 nog overreden, indien hij niet gevonden was. Zij toestand is tamelijk bevredigend. De noodrem waaraan men getrokken had, werkte niet.

AH100
31 juli 1931  DOOR DEN TREIN GEGREPEN EN GEDOOD.  Gisteravond is op den onbewaakten overweg nabij de Panneschof tusschen Deurne en Helenaveen de 75-jarige J. van Dalen, toen hij per driewieler de spoorbaan wilde oversteken, door den trein komende van Venlo, overreden en zwaar verminkt. De man was onmiddellijk dood. Het uitzicht wordt ter plaatse door een wachthuisje belemmerd. 

AN100
27 april 1938  Met ingang van 15 Mei 1938 wordt station Helenaveen voor stukgoederenvervoer gesloten. 

AO100
17 oktober 1939  Auto op onbewaakten overweg door trein gegrepen.   UITZICHT DOOR MIST NIET VOLDOENDE  Hedenmorgen te ongeveer 8 uur is op den onbewaakten overweg bij wachtpost 19 te Griendtsveen een vrachtauto, bestuurd door den heer Heezemans uit Deurne, door een personentrein uit de richting Venlo gegrepen. […] 

AP100
29 mei 1940  AANVULLENDE DIENSTREGELING NED. SPOORWEGEN. In aansluiting op de reeds in ons blad van Maandag gepubliceerde dienstregeling der Ned. Spoorwegen, plaatsen wij hieronder de verbindingen Eindhoven—Venlo en Venlo—Roermond.  Eindhoven V 5.45 7.46 V 11.46 V 1546 V 19.46  Helmond A 6.10 V 8.05 „12.06 „ 16.06 „ 20 06  Deurne V „ 8.19 „ 12 19 „ 16.19 „ 20 19  Helenaveen „ „8.29 „ 12 29 „ 16,29 „ 20.29  America „ „ 8.39 „ 12.39 „ 16 39 „ 20.39  Horst Sevenem „ „ 8.47 „ 12.47 „ 16.47 „ 20.47  Blerik „ „ 9.01 „ 13.01 ? 17.01 „ 21.01  Venlo A A 9.10 A 13.10 A 17.10 A 21.10   Venlo V 9.20 13.20 17.20 21.20  Blerik „ 9.28 13.28 17.28 21.28  Horst Sev. „ 941 13-41 17.41 21.41  America „ 949 13,49 17,49 21.49  Helenaveen „ 9,59 1359 17.59 21.59  Deurne „ 10 08 14,08 18 08 22.08  Helmond „ 6.21 10.21 14.21 18,21 22.21  Eindhoven a 6.41 10.41 14.41 18 41 22.41

T101
3 april 1918  TELEGRAM 4067, 22 woorden sGravenhage, den 3/4 1918, ten 12 u. 10 m. des nmiddags. Helenaveen  ten 2 u. 15 m. des nmiddags. Directeur Helenaveen Zaak veenarbeiders heeft onze volle aandacht hebben bereids voorstel aan Minister gedaan zullen over enkele dagen hierop terugkomen Erdike

AK101
16 oktober 1935  NIJMEGEN, den 16 October 1935. Onderwerp: Legering te Helenaveen.  Naar aanleiding van Uw brief van 7 October j.l.gericht aan den Commandant der 3e Afdeeling Politietroepen te Breda deel ik U mede,dat op het oogenblik niet het voornemen bestaat te Helenaveen troepen te legeren. De Kapitein, Eerstaanwezend-Ingenieur, A.L.W.M.Kerkhoff.

U102
�

B103
8 juli 1901  Postdienst. De directeur deelt mede dat het postrijtuig sinds eenigen tijd is opgeheven. de dienst wordt nu per fiets gedaan zeer tot ongerief der bewoners daar zwaardere pakken moeielijk te bezorgen zijn. Vroeger werd f150 door de Mij in de kosten van dat postrijtuig bijgedragen. De directeur wordt nu gemachtigd te trachten den vorigen dienst hersteld te krijgen desnoods tegen een subsidie van f100 meer, dus f250.  14 december 1900  Benoemd: 1 Dec. [...] tot brievengaarder te Griendtsveen, A. Arts, thans bostbode te Helenaveen; [...]

C103
7 december 1901  HELENAVEEN. Te rekenen van 15 Dec. aanstaande zal het telegraafkantoor in het station der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen alhier geopend zijn voor de aanbieding en verzending van telegrammen, doch voor de aflevering van tijdingen slechts in zooverre deze van de aanwijzing “station restant” zijn voorzien.

E103
2 mei 1903  - Met genoegen kunnen wij melden, dat het salaris van de volgende postboden door den Minister van Waterstaat is verhoogd, ingaande op 1 April: [...] ; A. van Swol te Helenaveen f35 en J. Crommentuijn te Helenaveen f50; [...]

G103
19 februari 1905  De directeur deelt mede dat de telephoon met Deurne niet meer werkt, en daar dit (kort) een groot ongerief was voor een ieder, heeft hij een samenkomst gehad met B en W van Deurne waarin deze besloten een telephoonkantoor te Helenaveen te vestigen op conditie dat de Mij den telephonist betaalt en voor het bezorgen der telegrammen zorgt. De brievengaarder wordt nu als telephonist aangesteld en geniet daarvoor eene belooning van f80 per jaar. De vergadering vereenigt zich met deze regeling.

O103
3 april 1913  Verplaatst: de brievengaarder A. Arts, van Griendtsveen naar Waalre;  26 april 1913  De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt in de St.ct bekend: dat de nagenoemde telegraafkantoren van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, met ingang van 4 Mei, op Zon- en feestdagen geopend zullen zijn als volgt: Helenaveen, 8-9 v.m. en 1-2 n.m.;   26 september 1913  De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend: dat de nagenoemde telegraafkantoren van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, met ingang van 5(?) October, op Zon- en feestdagen geopend zullen zijn als volgt: Helenaveen, 8-9 v.m.;

B104
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C104
1 juni 1901  OPENBARE VERKOOP van GRAUWVEEN, Notaris Esser te Horst, zal op Dinsdag 4 Juni 1901, des nam. 5 uur in het Hotel du Cornet d’Or te Horst op verzoek van het Gemeentebestuur van Horst, publiek verkoopen, 14 Hectaren Grauwveen, gelegen tegenover en nabij de Halte Helenaveen, belendende de Maatschappij van S.S., de Maatschappij Griendtsveen en de Firma Steegh Esser.

B105
28 jun 1900�GRIENDTSVEEN. Aan de nieuwe briquettenfabriek zullen wederom merkelijke verbeteringen worden aangebracht. Verder zullen hier verschillende nieuwe arbeiderswoningen gebouwd worden. Ons plaatsje krijgt daardoor ’t aanzien van een druk handelsdorp.   8 augustus 1900  HELENAVEEN-DEURNE. Wegens geschil tusschen de gemeente en turfstrooiselfabrikanten zijn door laatstbedoelde fabrikanten alhier een 300 tal veenarbeiders ontslagen. Ordeverstoring had daarbij niet plaats.  11 augustus 1900  DEURNE. Tengevolge van de reeds lang gespannen betrekkingen tusschen de maatschappij Griendtsveen en deze gemeente, heeft Griendtsveen alle werklieden uit Deurne, ruim 250 in getal, ontslagen.   28 december 1900  Fabrikanten van turfbriquetten in de Peel (Noord-Brabant) hebben in ‘t Oostelijk deel der Friesche gemeente Schoterland, waar vele veenarbeiders wonen, een onderzoek ingesteld of daar thans, en vooral in het a. s. voorjaar, goede werkkrachten beschikbaar zijn voor het graven van de grondstoffen voor hunne fabrieken in het Griendtsveen. Er worden honderd man gevraagd tegen eene verhooging van het werkloon met zes cents per stok, een loon, dat nog nooit is bereikt. Er zal nu eerstdaags eene vergadering van belanghebbende arbeiders gehouden worden om de zaak te bespreken.

C105
3 mei 1901  De werkzaamheden in de turfstrooiselfabrek der Maatschappij Griendtsveen te Helenaveen (N.-B.) kenmerken zich in den laatsten tijd door ongekende drukte. Dagelijks worden meer dan 50 waggons afgeleverd. Dezer dagen heeft die Maatschappij tevens een begin gemaakt met de exploitatie van uitgebreide venen in Drente en Pruisen.

G105
11 april 1905  Helenaveen, 4 April. Naar men ons van bevoegde zijde alhier meedeelt, zoude onze Nederlandsche turfstrooiselindustrie door eenen willekeurigen bedekten protectionistischen maatregel van de Duitsche spoorwegen sterk met ondergang bedreigd worden, daar, naar men ons verzekert, de directien der Oldenburgische, Hanoverische en Westphalische Eisenbahn Directions, in principe besloten hebben niet minder dan 33% vrachtreductie te willen toestaan, op het vervoer van turfstrooisel afkomstig en verladen wordende in Hanover, Oldenburg of Westphalen, om zoodoende de Duitsche turfstrooiselindustrie in concurrentie met de Nederlandsche, een brevet van protectionisme te kunnen aanbieden, om de Nederlandsche turfstrooiselindustrie te knakken. 

Q105
27 november 1915  TURFSTROOISEL. Ondergeteekenden zijn bereid voorloopig tot 1 Juni 1916 aan hunne binnenlandsche afnemers TURFSTROOISEL te leveren tegen f12.- per 1000 Kg. franco aan de fabriek op spoorwagen, tramwagen of in het schip. E. Berends Jun., Dedemsvaart. Turfstrooiselfabriek Gemeente Deurne & Liessel, Deurne. Drentsche Land-Ontginning Maatschappij, Rotterdam. The Griendtsveen Moss Litter Co. Ltd., Rotterdam. Maatschappij Van de Griendt’s Land Exploitatie, Rotterdam. The Peat Moss Litter Supply Co. Ltd., Rotterdam. N. V. Veenderij & Turfstrooiselfabriek Klazienaveen ��voorheen W. A. Scholten, Groningen. N. V. Trio, Vroomshoop (O.). Terwindt & Anntzveen, Beek Nijmegen. Gebrs. Mincke, Dedemsvaart. Steegh & esser, Venloo. �������54294.60 Veenderij Erven Mr. J. A. van Royen, Zwolle. Pasman Ten Klooster & Winkel, Hoogeveen. Thomas & Co., Hoogeveen. Visscher Gorter & Heldring, Nieuw-Amsterdam.

AR105
24 januari 1942  VELE WERKEN IN UITVOERING In het Peelgebied zijn thans nog vele werken in uitvoering. Bij Helenaveen worden 600 ha ontgonnen, hij Sevenum 550, bij Horst 900, bij Venraay 1500 en bij Deurne eveneens 1500 ha. Op het oogenblik wordt er aan ai deze objecten behalve die bij Helenaveen gewerkt. De arbeiders voor de werken worden uit het geheele land gehaald. Ze komen soms van verre en leven er in arbeiderskampen met ongeveer 200 man bijeen in een kamp. Vaak is er in deze kampen een zeer heterogeen gezelschap, waarvan er velen, voor ze naar de Peel kwamen, nog nimmer een schoo gehanteerd hadden. Dat zulks, groote eischen stelt aan de leiding, die in handen is van de Ned. Heide Mij., ligt voor de hand. Het valt niet mee om van een kantoorbediende een peelontginnner te maken, doch met tact en kundigheid wordt er niettemin veel bereikt.

K106
22 oktober 1909  Turfstrooisel. - De “Griendtsveen Maatschappij” heeft uitgestrekte bezittingen aangekocht in het Amsterdamscheveld (Dr.) en zal aldaar eene turfstooiselfabriek oprichten. Voor het vervoer van de pakken van het fabrikaat is eene overeenkomst aangegaan met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, welke daarvoor eene lijn zal aanleggen van Erica naar de fabriek in het genoemde veld.

Z106
7 december 1923  DEURNE.  Bij de gehouden keuring van springstieren werden goedgekeurd de roodbonte stieren van Wed. H. Gommans Helenaveen oud 14 maanden, die van Wed. A. v. Bussel, Vreewijk oud 13 maanden en die van Stierhouderij Deurne oud 16 maanden, terwijl de roodbonte stier oud 12 maanden van Wed. H. Gommans Helenaveen werd afgekeurd. 

D107
22 februari 1902  HELENAVEEN. Zondag nacht is alhier in de Vezelfabriek van N. Cupers door onbekende oorzaak brand ontstaan, tengevolge waarvan eene hoeveelheid turf en gereedschap alsmede het dak dier fabriek is vernield, terwijl door het overslaan van het vuur naar eene aangrenzende werkplaats 4 machines door het vuur werden beschadigd. Een en ander is tegen brandschade verzekerd.   23 september 1902  HELENAVEEN-HORST, 19 Sept In den afgeloopen nacht omstreeks 3 uur is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de turfstrooiselfabriek van de firma Terwindt, liggende op een schip en geheel van hout gebouwd, met het gevolg dat die fabriek met de zich daarin bevindende machineriën, en turfstrooisel, geheel is vernield. Een en ander is tegen brandschade verzekerd.

F107
23 juli 1904  HALTE-HELENAVEEN. Sedert Vrijdag jl. woedde onder deze gemeente een heide brand. Alhoewel verschillende turfhoopen het moesten ontgelden, liet de brand zich in den beginne nog al vreedzaam aanzien. Dinsdag nam hij echter zulke schrikwekkende afmeting aan, dat er circa 100 man zijn opgecommandeerd om, in vereeniging met de beschikbare brandspuiten, het woedende element te blusschen. Op verscheidene plaatsen waar turfhoopen afbrandden, werkte het vernielende vuur zich meters diep in den grond.    25 juli 1904  - Ten noorden der halte Helenaveen in de Peel woedt een felle veenbrand, die den geheelen omtrek in een grijzen nevel hult.

M107
19 augustus 1911  Brand in de Peel. Meijel. Sedert enkele dagen woedt in de Peel tusschen de dorpen Nederweert en Meijel een felle brand, die tengevolge van de groote droogte nog steeds meer en meer veld vindt. Thans staan ook reeds groote heide- en turfvelden, gelegen in de gemeente Meijel, in brand. De oorzaak van dezen brand is natuurlijk onbekend. Echter mag er wel eens terdege op worden gewezen, dat het in dezen ongekend drogen tijd zoo gevaarlijk is, brandende lucifers of eindjes sigaren weg te werpen. Werd daarmee niet zoo achteloos omgegaan, zeker zouden bosch-, heide en veenbranden niet zoo menigvuldig voorkomen.

N107
25 april 1912  Heidebrand. Men meldt uit Asten dd 23 April: In de veenderij der maatschappij Griendtsveen ontstond heden voormiddag brand. Het vuur, aangewakkerddoor den fellen wind, breide zich in de groote heide en strooisel snel uit en tastte weldra de aldaar staande turfmijten aan. Hoewel van wege de maatschappij met een groot getal arbeiders en twee brandspuiten krachtig werd opgetreden, kon niet verhinderd worden, dat een groote partij turfmijten een prooi der vlammen werd en het nagenoeg avond was toen men het vuur meester was. Naar we vernemen, moet de turf toch verzekerd zijn, hetgeen evenwel niet weg neemt, dat de maatschappij een groote groote schade heeft geleden, en de beste handelsturf is verbrand.  30 juli 1912  Groote Peelbrand. Men schrijft uit Asten: Zondagmiddag ontstond er brand in de Peel nabij de veenexploitatie van de maatschappij Griensveen, welke zich in de ruwe heide snel uitbreidde en oversloeg in de droge turf der maatschappij. Naar globale schatting is er voor eenige duizenden guldens verbrand. Een juist overzicht van den brand kan nog niet gegeven worden, daar deze over een zeer groote uitgestrektheid woedde en tot laat in den avond voortsmeulde om heden vermoedelijk wederom te ontvlammen, daar met dit drooge weer het veen, dat nog vast zit, weg brandt en bijna nergens, uitgezonderd in de vaartjes der maatschappij, water te bekomen is. Ook moet er van de ingezetenen reeds heel wat turf verbrand zijn. Van wege de maatschappij is den geheelen nacht door met de brandspuit gewerkt, voor zoover het water uit de vaartjes ie bereiken is en hoopt men, indien de wind in het zuiden blijft, nog heel wat te redden.   2 augustus 1912  BRAND IN DE PEEL. Men meldt. De peel, brandt weer volop! Bij Helenaveen is wederom een groote brand uitgebroken, die bijna niet te stuiten is Reeds enkele duizenden guldens turf der Mij. Griendtsveen zijn verbrand en men vreest dat de schade nog grooter zal worden. Met vereende krachten werkt men aan het blusschingswerk. Men hoopt op deze manier den brand spoedig meester te worden.  10 augustus 1912  Door den brand in de Peel blijkt ongeveer 1½ H.A. hoogveen verbrand te zijn. Van particulieren ging voor ongeveer f10.000 turf verloren, waarvan niets verzekerd was. Het van de Maatschappij Griendtsveen verbrande bedraagt veel meer, doch dit is alles verzekerd. 

Q107
10 juli 1915  - De peelbranden onder onze gemeente woeden nog voort. Donderdagmiddag sloegen zij ook over op den peel van Griendtsveen. Van de Mij. Helenaveen is veel turf verbrand. Aan blusschen valt bij dit weder niet te denken, daar het te diep in ‘t veen is ingebrand. De hoofdzaak vormt den brand te beperken, waartoe thans ook militaire krachten zijn aangewend.

U107
23 mei 1919  - In de Peel onder Asten is een groote partij turf der firma Van Thiel te Helmond verbrand.  21 juni 1919  - De veenbrand in de Peel onder Asten duurt voort. Thans worden ook partijen turf, waaronder van de Maatschappij Griendsven, aangetast. De burgemeester heeft arbeiders aan het werk gesteld om verdere uitbreiding van het vuur te keeren, hetgeen niet gemakkelijk is.

W107
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X107
2 juni 1922  Boschbranden und kein Ende.  Men meldt ons uit Eindhoven:  Wederom zijn de bosschen van Someren, Heeze, Weert, Budel door zware branden geteisterd. Wanneer men tegenwoordig in de omgeving van Eindhoven het verre uitzicht heeft, kan men er zeker van zijn hier of daar dikke rookwolken ten hemel te zien stijgen. Vroeger was ’t toch ook droog, doch van heide- en boschbranden hoorde men slechts een enkel maal. Van tot oordeelen bevoegde politioneele zijde vernamen wij, dat een groot deel zou zijn toe te schrijven aan kwaadwilligheid. Immers het nonchalant wegwerpen van lucifer of brandend eindje sigaar is bijna zoo goed als uitgesloten door een denkend mensch, die de gevolgen direct zelf kan nagaan.  De Peel, in de streek van Helenaveen, is ten prooi gevallen aan een uitgestrekte veenbrand. De brand bevindt zich rondom Venray en America. Op verren afstand zijn de geweldige zwarte rookwolken zichtbaar. Het is onmogelijk in de nabijheid der branden te vertoeven vanwege den verstikkenden rook. Tegen ’t voortwoekerende smeulende vuur is door gemis aan bluschmiddelen voor zulk een groote oppervlakte weinig te doen.

Z107
17 maart 1924  GRIENDTSVEEN. In de peel tusschen Horst en Blerick nabij den spoorweg heeft Donderdag een hevige heidebrand gewoed. 

AA107
20 juli 1925  OSPEL.- Veenbrand. - Verleden week woedde in het veen alhier een kleine veenbrand. Door het bijtijds ingrijpen van arbeiders der Mij. Griendtsveen en aldaar werkende gemeentewerklieden werd het vuur in zijn voortgang gestuit, terwijl de hevige regens van Donderdagavond het blusschingswerk hielpen bevorderen.

AF107
8 juli 1930  De brand in het Griendtsveen gebluscht. De groote brand, die sedert j.l. Woensdag in het z.g. Griendtsveen heeft gewoed, is gebluscht. Méér dan 1000 dagwerken turf zijn er verbrand en meer schade is er door aangericht.

AH107
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AN107
4 augustus 1938  BRAND IN DE PEEL Venray helpt. Reeds verscheidene dagen is er brand in de Peel tusschen IJsselstein en Griendtsveen in Noord-Brabant. Dinsdag was de brand op zijn felst en er werd van alle kanten hulp ingeroepen, o.a. uit Venray. Het vuur had toen een breedte van vier a vijf kilometer. Uit Venray ging een heele vrachtauto met werklieden en later ook de motorspuit naar het bedreigde gebied. Er werd water betrokken uit het kanaal bij de spoorlijn te Griendtsveen. De Venraysche helpers hebben na het blusschingswerk nog langen tijd bij het vuur bewaakt, zoodat er wel weinig kans zal zijn, dat het vuur nog uitbreiding vindt.

AP107
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AW107
23 augustus 1947  PEELBRANDEN.   De laatste dagen hebben weer verschillende branden gewoed onder de gemeenten Deurne en Bakel. In ze z.g. Astense Peel woedde dezer dagen een brand, die door de geweldige rookzuilen op geweldige afstand zichtbaar was, Ook onder de gemeente Sevenum heeft al eenige weken lang een peelbrand gewoed, over een gebied, dat zich uitstrekt ten Zuiden van de nieuwe weg Sevenum-Helenaveen tot aan de grens van Helenaveen en de gemeente Helden. In dit gedeelte bevindt zich geen turf, wel staat er in de onmiddellijke nabijheid nog veel turf, die bij een ongunstige wending groot gevaar gelopen zou hebben.

C108
18 maart 1901  VEENARBEIDERS UIT FRIESLAND NAAR NOORD-BRABANT. De veenarbeiders in de Friesche dorpen Jubbega, Schurega, Oudehorn, Hoornsterzwaag enz. hebben te Jubbega eene vergadering gehouden, op uitnoodiging van een afgevaardigde uit de verveners te Griendtsveen in de Peel (N.-Br.) om het tarief en de voorwaarden van het turfgraven aldaar te vernemen. De afgevaardigde deelde hen mede, dat onder gewoon werk wordt verstaan: een kuil van 6 Meter breed, zeven klem of een meter diep. Indien verder gekruid moet worden dan 12 stok, wordt voor elke stoklengte meer één cent per stok turf bijbetaald. Bij het gewone werk is 20 centimeter afvillen inbegrepen. Indien meer dan 20 centimeter afgevild moet worden, wordt 6 ct. per M³. bijbetaald. Het loon per dagwerk van zwarte turf is als volgt: turf van 40 cM. per dagwerk f10.80, terwijl voor reisgeld bovendien wordt uitgekeerd f1 per dagwerk; voor ‘t graven van bolsterturf van 15 Maart tot 1 Juli 1901 per dagwerk f9.20, terwijl voor reisgeld bovendien wordt uitgekeerd f0.80 per dagwerk. Het dagwerk wordt op het veld gebracht in slagen van zes stoot tegen de liggers. Nadat de afgevaardigde deze punten nog nader had toegelicht en eenige vragen had beantwoord, boden zich dadelijk 52 personen aan, waarvan 51 aangenomen werden, die eerstdaags naar de Peel zullen vertrekken, en waarschijnlijk wel door meer veenarbeiders zullen gevolgd worden. De afgevaardigde wenschte namelijk meer dan 100 veenarbeiders aan te werven.

N108
19 oktober 1912  Het Goud van de Peel! Het volgende heb ik geknipt uit de Limburgsche Koerier van 15 dezer: Een rijke gemeente Er zullen niet vele gemeenten on ons land zijn, die er zóó goed voorstaan als de gemeente Deurne. In deze in N-Br. gelegen gemeente zijn bijna geen armen. De weinigen die er zijn, genieten onbekrompen onderstand. Belasting wordt er niet geheven, omdat men die niet noodig heeft. En zoo goed is men er bij kas, dat men verleden jaar ter gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van den pastoor, dezen een orgel van f1500 wilde geven, een besluit, dat echter niet goedgekeurd werd door de Ged. Staten van Noord-Brabant. Van waar nu die westand? Deurne heeft enorme bezittingen in de Peel, de hoogeveenstreek langs de Brabantsch-Limburgsche grens. Uit de verpachting harer gronden trekt de gemeente rijke inkomsten en eens moet ze zelfs een bod van een millioen gulden hebben afgeslagen, omdat ze niet wist, wat ze met het geld aanvangen zou. Voor den bouw van een R. K. wil men nu een subsidie geven van maar even f50.000  (O. Ct.) De vraag is alweer: wat is de waarheid? Waar is, dat de gemeente als zoodanig nog rijk genoemd mag worden. Waar is ook, dat er nog geen hoofdelijke omslag geheven wordt. Maar niet waar is, dat er bijna geen armen zijn. Wel waar is, dat de gemeente Deurne, een gemeente met slechts omstreeks 6000 inwoners, een armenbudget heeft van tien duizend gulden en toch nog maar minder dan karig het groote aantal noodlijdenden ondersteunt. Wel waar is, dat er op een schandelijke manier tegen de behoeftigen is opgetreden. Wel waar is, dat er al jaren en jaren groot gebrek aan welvaart heerscht onder de arbeiders- en de neringdoende klassen. Wel waar is, dat al tal van gezinnen de gemeente hebben moeten verlaten om in Duitschland en Engeland hun onderhoud te zoeken. Waar is, dat de gemeente de veengronden niet verkoopen wilde, maar niet waar is de in het citaat genoemde reden. Wel waar is, dat de gemeente zelf de venen exploiteeren wilde, voornamelijk door toedoen van den secretaris destijds, omdat gemeente-exploitatie veel en veel voordeeliger zou zijn dan verkoop. Wel waar is, dat dit echter heel anders is uitgekomen, en dat de gemeente honderd-duizenden heeft toegegeven. Wel waar is, dat de ingezetenen zeer slecht bij de gemeente- exploitatie van de Peel zijn gevaren. Wel waar is, dat het slecht beheer van een totaal onbekwaam bestuur er toestanden en gebeurtenissen heeft veroorzaakt of laten ontstaan, die bijna aan het ongeloofelijke grenzen. Wel waar is nog zooveel meer, wat ik alles niet in een enkel artikel noemen kan. Trouwens, Deurne, Asten, Venray, Horst, Nederweert zijn allemaal peelgemeenten. Wat hebben de schatten van de Peel er gebracht? De geschiedenis van al die gemeenten werpt een treurig licht op het aloude machthebbers regiem on ons Zuiden!     WILBERT.
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25 oktober 1919  Nieuw kanaal.   De door de maatschappij Helenaveen aangekochte gronden van de gemeente Sevenum werden doorkruist door een kanaal. De eerste werkzaamheden reeds ter hand genomen.

AI108
11 maart 1933  HELENAVEEN. - Not. Haffmans Donderdag 23 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.  17 juni 1933  HELENAVEEN. - �Not. Haffmans Donderdag 22 Juni 11½ uur voor het oud Kantoor der Mij Helenaveen, VERPACHTEN de visscherij in het Kanaal der Mij vanaf het station Helenaveen tot aan de Noordervaart.

AP108
14 september 1940  NIEUWE BELANGRIJKE PEELONTGINNINGEN.   De Raad der gemeente Sevenum heeft er in toegestemd om aan de Maatschappij Helenaveen vergunning te verleenen tot het ontginnen van 600 HA. grond, welke eigendom zijn van genoemde maatschappij en in de Peel onder de gemeente Sevenum gelegen zijn. De maatschappij Helenaveen heeft de bedoeling op de ontgonnen gronden boerderijen te stichten, elk met een grondbezit van 20 tot 25 HA. Zooals bekend heeft de gemeente Sevenum thans reeds zelf 800 HA. in ontginning. Deze ontginningen zijn op het oogenblik zoover gevorderd dat de grond reeds rendabel is. Wanneer hier na verloop van tijd nog eens 600 H.A. ontginningen worden bijgevoegd, zullen in de Peel enkele bloeiende landbouwdorpen verrijzen.

AR108
4 april 1942  Verpachting van Peelveldjes te Helenaveen Circa 250 peelveldjes dit jaar uit de hand te koop tegen vastgestelde prijzen. Betaling à contant op het kantoor der N. V. Mij. Helenaveen te Helenaveen. Nos. 1 tot 100 op Woensdag 15 April 9 uur voormiddag te beginnen aan de Sevenumsche weg. No. 100 tot 200 op Donderdag 16 April 9 uur voormiddag. Nos. 200 en hooger op Vrijdag 17 April 9 uur voormiddag. De veldjes zijn uitgesneden en genummerd groot 35 tot 40 stok. Het zwart veen moet geheel vergraven worden. Het grauw veen moet ter plaatse blijven. Ruiming vóór 1 April 1943.

L109
31 december 1910   De veestapel bestond uit: Koeien   138 Kalveren  36 Geiten   191 Varkens  401 Paarden   15

AG109
31 december 1931   De veestapel bestond uit: 185 koeien ( 181 ) 120 kalveren ( 108 ) 69 geiten ( 79 ) 633 varkens ( 596 ) 19 paarden ( 24 ) 10422 kippen ( 9550 )

B110
16 juli 1900  Te Helenaveen (gemeente Horst) is het vijfjarig zoontje van den opzichter der Maatschappij “Griendtsveen”, P. J. M., in de Helenavaart gevallen. Een uur later werd het knaapje levenloos uit de vaart opgehaald.

C110
19 oktober 1901  HELENAVEEN. Zondag geraakten drie kinderen van den heer v. d. K. door een ongelukkig toeval in de Helenavaart en zouden waarschijnlijk een droevig einde gevonden hebben, indien niet iemand, die zich in de buurt bevond, zich onmiddelijk te water begeven had, om de arme kleinen te redden. Eere aan den moedigen redder!

D110
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 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.  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.

F110
25 juni 1904  HELENAVEEN. Maandagmiddag geraakte het 2jarige zoontje van den landbouwer v. Z. in een onbewaakt oogenblik te water. Op het hulpgeschrei van de kleine, kwam de moeder toesnellen en begaf zich onmiddelijk te water. Het gelukte haar den kleine behouden op ‘t droge te brengen.

H110
4 oktober 1906  HELENAVEEN, 27 Sept Het zijkanaal van Griendtsveen, in 1896 gegraven, als verbinding der Helenavaart en het kanaal van Deurne, had tot doel, de turf, aggegraven aan de westzijde van de Helenavaart, af te voeren naar de turfstrooiselfabriek van „The Griendt veen Mosslitter Cy Limited." nabij de halte Helenaveen. Daar men toen ter tijd vermoedde, dat deze exploitatie voor 1906 zou zijn afgeloopen, was het beding gemaakt bij ‘t graven, dat de ophaalbrug over ‘t zijkanaal door bedoelde Company zou moeten worden verwijderd, het Zijkanaal gedempt en de weg langs de Helenavaart weder zou moeten worden doorgetrokken. De exploitatie is nu ook afgeloopen en de Company zal dus de werken, waartoe zij verplicht is, gaan uitvoeren, doch moet daarmede ook, ongewild, de firma Steegh en Esser groot nadeel berokkenen, welke firma, ook bij ‘t zijkanaal een exploitatie van veengronden is begonnen en na demping die stoffen niet meer zal kunnen vervoeren te water naar haar turfstrooiselfabriek aan het bassin der Helenavaart gelegen. Bij eventueel stopzetten om genoemde redenen zouden pl.m. 120 man zonder werk kominister nog het bezwaar.

I110
16 februari 1907  Helenaveen. Dinsdag waagden zich twee schoolgaande kinderen van 10 en 11 jaren, op het brooze ijs op het kanaal alhier, met het gevolg, dat beiden er door zakten en jammerlijk zouden verdronken zijn, indien niet de heer H. van Oers, vader van een groot gezin, met eigen levensgevaar, zich met een touw, aan een telegraafpaal bevestigd, zich op het ijs had gewaagd. Hij mocht het geluk smaken, beide levend op te halen. Eere den kranigen redder.

K110
13 februari 1909  HELENAVEEN. De dochter van den heer H. alhier is bij het scheppen van een emmer water verdronken.

AE110
2 juli 1929  In het water gereden.  Vader van een groot gezin verdronken. MEYEL (L.), 1 Juli. — Hedenmorgen werd uit de Helenavaart onder Deurne opgehaald het lijk van zekeren Smets uit Meyel. Waarschijnlijk is Smets in den afgeloopen nacht met zijn rijwiel in de vaart gereden en jammerlijk verdronken. De ongelukkige was vader van een groot gezin.  VERDRONKEN. Gistermorgen werd uit de Helenavaart onder Deurne opgehaald het lijk van den smid Houtappels uit Meyel. Waarschijnlijk is hij in den nacht met zijn rijwiel in de vaart gereden en  jammerlijk verdronken. De ongelukkige was vader van een groot gezin.

AT110
16 februari 1944  OUDE MAN TE GRIENDTSVEEN VERDRONKEN. Toen de familie Horstman te Griendtsveen haar 76= jarigen vader wilde wekken ontdekte men, dat de oude man niet meer te bed lag. Bij een ingesteld onderzoek zag men het lichaam van dezen man in het kanaal achter de woning drijven. De zoon spong te water, doch het bleek, dat de levensgeesten reeds geweken waren.

Y111
29 oktober 1923  VAART GESTREMD. Men meldt aan de Msb. [Maasbode] uit Weert:  Door de geweldige regens en het feit, dat geen beschoeiing of muren zijn aangebracht, is de sluis, welke de Noordervaart met de Zuid-Willemsvaart verbindt, verzand. De scheepvaart is daardoor gestremd van en naar de Noordervaart met zijkanalen naar Neer en naar de veenderijen van Griendtsveen, Deurne en Helenaveen. De vaart op de Zuid-Willemsvaart ondervindt geen stagnatie.

AG111
12 november 1931 Mr. TH. A. FRUIN�����Wijnhaven 143 Mr. J. COERT������Telefoon No. 20720 Mr. J. DROST������Telegramadres: Quattuor Mr. N. J. BINK�����Postrekening No. 8513 Advocaten en Procureurs   ROTTERDAM. 12 November 1931.  N.V. Maatschappij HELENAVEEN te Helenaveen  Mijne Heeren, Uw schrijven van 9 November j.l. met bijlagen ontving ik in goede orde. Ik leid uit Uw schrijven af, dat bij de brug een bord is geplaatst volgens hetwelk de brug alleen kan bereden worden met wagens , die tezamen met den vervoerden last, niet meer wegen dan 2000 KG. Ik leid verder uit Uw schrijven af, dat van Heugten met een veel zwaarderen wagen met vracht over de brug is gereden en dat gij daaraan de beschadiging van den wagen toeschrijft.Indien dit zoo is, zoudt gij rustig een procedure kunnen afwachten daar dan van Heugten het aan zich zelf heeft te wijten dat zijn wagen beschadigd is geworden. Intusschen moet gij natuurlijk wel bedenken dat de getuigenverhooren nog verrassingen kunnen opleveren. Ik neem echter aan, dat gij in ieder geval in staat zij Uwerzijds deskundige getuigen voor te brengen die kunnen verklaren dat bij een normale belasting beschadiging aan den wagen door de brug uitgesloten is. Ik vertrouw dat het vorenstaande U duidelijk zal zijn en ben tot nadere toelichting desverlangd gaarne bereid. Hoogachtend, Coert  G.

AK111
15 juni 1935   REGIMENT GENIETROEPEN   COMMANDANT Nr. 978G/429 BV.            UTRECHT, 15 Juni 1935. ONDERWERP: Teekeningen.  Teneinde te kunnen voldoen aan een mij door den Minister van Defensie verstrekte opdracht van grooten spoed moge ik U beleefd verzoeken mij, zoo mogelijk omgaand, teekeningen (in het bijzonder de dwarsdoorsnede en de zwaarte der constructiedeelen aangevende) te willen doen toekomen van: de brug over het kanaal van DEURNE nabij het station HELENAVEEN. De Kolonel, Commandant, W.N. Hecking.  AAN de Directie der Maatschappij “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.  [met potlood] Beantwoord per telefoon 15800  16 Juni ‘35.

C112
13 juli 1901  HELENAVEEN. Tot vroedvrouw alhier is benoemd, Mej. P. J. de Bie, thans te Leur bij Breda. Aan deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van 450 gulden met vrije woning en vuur.

E112
4 juni 1903  Helenaveen. Een tweede geval van roodvonk heeft zich alhier voorgedaan.  31 december 1903  4 gevallen van Roodvonk te Helenaveen

G112
31 december 1905�1 geval van Roodvonk te Helenaveen (?) 

Q112
15 juni 1915 Deurne  15.6.15.  WelEdgeboren Heer  Met bevreemding las ik den inhoud van Uw geëerd schrijven en haast ik mij U te berichten, dat ik mij niet bewust ben mij ooit omtrent de woning van mej. Krijnen-de Bie te hebben uitgesproken als in den zin van Uw schrijven vervat. De al of niet geschiktheid van die woning is tusschen de Gemeente en Mij nooit een onderwerp van gedachtenwisseling geweest.  den Heer ABos            Hoogachtend directeur Mij Helenaveen te Helenaveen�����? Crobach

T112
31 oktober 1918  Spaansche griep. Te Roermond breidt de Spaansche griep zich nog dagelijks uit. Veelal gaat ze ook daar gepaard met longontsteking.  Te Echt stierven aan deze ziekte binnen den tijd van acht dagen 26 menschen.  Te Roggel, een plaatsje van 1600 [1800?] inwoners, waren deze week op één dag negen dooden. In zeer vele dorpen in Limburg zijn de scholen gesloten. 

V112
23 december 1920�Onderwerpenklapper raadsnotulen gemeente Deurne  Verzoek van de vroedvrouw te Helenaveen om haar salaris te brengen op f1600,-   23 december 1920�"Besloten raadsvergaderingen Deurne" inv.nr. Y/26 1896-1930  Ook wordt nog goedgevonden het salaris der vroedvrouwen te bepalen op f1500,- en de vroedvrouw te Helenaveen over 1920 f200,- gratificatie te geven. �  31 dec 1920�Wetenswaardigheden uit de gemeenteverslagen van Deurne 1851-1929.  vroedvrouw Deurne f900,-; vroedvrouw Liessel f1000,-; vroedvrouw Helenaveen f1575,-; hierbij inbegrepen de kosten van de geneesmiddelen voor de armlastige patiënten.

Y112
3 juli 1923  M. Krijnen, kweekschool vroedvrouw te Heerlen, theoretisch gedeelte. Is een dochter van Krijnen-de Bie.  M. Krijnen, Helenaveen: geslaagd aan de kweekschool voor vroedvrouwen in Heerlen voor het theoretische gedeelte van het vroedvrouwenexamen.  In eerste instantie ben ik ervan uitgegaan dat dit Pieternella Jacoba de Bie betreft, die dan op latere leeftijd haar diploma behaalt. Maar de voorletter klopt niet, en via anderen (Andre Vervuurt) ontving ik de namen van haar kinderen:  1. Johannes Pieter  2. Mechelina Maria  3. Adriana Lambertha Cornelia  4. Maria Catharina Aartje  5. Lambertus Pertus Govert  6. Petronella Henrica Maria  Indien dochter 2 of 4 opgeleid is als vroedvrouw, zou dat betekenen dat hun moeder geen of een oud diploma vroedvrouw zou bezitten. Dit is het meest waarschijnlijk, zodat een dochter in de voetsporen van haar moeder treedt.

Z112
26 februari 1924  personeel gemeente Deurne NAAD map 44/6  De Bie wil duidelijkheid over de nieuwe pensioenwet en meldt dat ze ook naar den Haag heeft geschreven. Ze wenst dat ze op haar 55 jarige leeftijd haar pensioengrondslag zo blijft zoals in 1922 afgesproken   7 maart 1924  Onderwerpenklapper raadsnotulen gemeente Deurne �Verzoek van J. de Bie, vroedvrouw Helenaveen om handhaving van haar vroegere pensioengrondslag. 273   11 nov 1925�personeel gemeente Deurne NAAD map 44/6 �Weer schrijft de Bie naar de burgemeester dat haar vrije woning en brandstoffen, welke de maatschappij zou verzorgen en die te wensen over laten. Het wordt haar steeds moeilijker gemaakt, ze moet de turf zelf per aak halen. Dat het 5 kwartier ver weg is en het veel kost om de turf thuis te krijgen.�Telefonisch meldt A. Bos directeur van maatschappij Helenaveen aan de burgemeester dat hij de vrije woning en brandstoffen wil blijven bestendigen voor de vroedvrouw, maar niet wil zorgen voor het vervoer van de turf van de plaats waar hij wordt gestoken naar haar huis. Ik heb Jufr. Krijnen de Bie gemeld, zo zegt de burgemeester, dat de gemeente nooit zal overgaan om haar vrije woning en brand te vergoeden en dat hij A. Bos het maar zo moet nemen. 

AA112
30 maart 1925  LIESSEL. Bij ’t zoontje van L. v. W.  alhier is door dokter Wiegersma een geval van encephalitis (slaapziekte) geconstateerd. Daar deze ziekte besmettelijk is, is aan de overige kinderen van v. W.  de toegang tot de school voorloopig ontzegd. 

AC112
30 juni 1927  personeel gemeente Deurne NAAD map 44/6 Hendrik Johannes Krijnen wonende te Helenaveen H.147, als voogd van zijn kinderen, nagelaten door Pieternella Jacoba de Bie, overleden 15 juni 1927, in leven vroedvrouw in de gemeenten Deurne en Horst. �De nog in leven zijnde kinderen: �1. Johannes Pieter, 2. Mechelina Maria, 3. Adriana Lambertha Cornelia, 4. Catharina Aartje, 5. Lambertus Pertus Govert en 6. Petronella Henrica Maria.   12 juli 1927  Verzoek van Krijnen, op 12 juli gedaan, dat hij lange tijd in het ziekenhuis wordt verpleegd en kostwinner is en meent dat de gemeente Deurne het salaris van zijn overleden vrouw over de maand juni nog geheel zou moeten uitbetalen, doch tot zijn spijt niet is gebeurd. �Redenen omdat ze 26 jaar in trouwe dienst voor de gemeente heeft gewerkt. Een vriendelijk verzoek om deze halve maand alsnog te doen uitkeren.  11 augustus 1927  Op 11 augustus wordt medegedeeld dat uitbetaald wordt tot 30 juni 1927.

AG118
“De Gouden Helm” te Helenaveen

AJ118
Holiday Inn, Jaarbeursplein 24 Utrecht

AJ121
31 december 1984   Maatschappij Helenaveen N.V. Soemeersingel 33, 5759 RB Helenaveen 04933-251 (b.g.g. 04784-1340)
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T129
6 maart 1968  BENOEMING  Baron C. W. J. de Weichs te Wenne uit Geysteren is benoemd tot directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen. Hij volgt daarmede Ir. B. D. van Schilven op, die na een 25-jarig directeurschap zaterdag j.l. afscheid nam.

AO130
�

C131
4 augustus 1951  Konijnenplaag te Helenaveen. Een gulden per staartje! In Helenaveen brengen konijnen veel schade aan de te velde staande gewassen toe. De Maatschappij Helenaveen, die uitkeringen hiervoor aan de betrokken tuinders verleent, heeft zich beraamd omtrent de middelen, waarmee deze post zo laag mogelijk kan gehouden worden. Deze onderneming, welke de jacht heeft verpacht aan een Helmondse Jagersvereniging, heeft nu de jachtopziener ter plaatse belast met het wegschieten van konijnen, die de tuinderijen belagen. Om de ijver van deze persoon aan te moedigen, ontvangt hij een premie van een gulden per staartje, dat hij op het kantoor der maatschappij inlevert. In Februari kon hij uit dezen hoofde reeds f120 in ontvangst nemen en ook voor het huidige seizoen begint zijn rekening al weer aardig op te lopen.

D131
7 april 1952  Konijnen en otters teisteren vriendelijk Peeldorp HELENAVEEN, 6 April — (Limb. Pers) — Ten einde paal en perk te stellen aan de schade, welke konijnen aanrichtten in de tuinderijen te Helenaveen — de ontginning, welke in de Peel op do grens van Noord- Limburg en Brabant is gelegen —, kreeg de jachtopziener in dit gebied een premie voor elk konijnenstaartje, dat hij zou inleveren. Hij heeft zich de laatste maanden wakker geweerd en ontving reeds 500 gulden premie voor de talrijke buitgemaakte konijnenstaartjes. In hetzelfde Helenaveen werden in speciaal daarvoor aangelegde vijvers karpers uitgezet, terwijl in de kanalen van deze Peelontginning veel pootvis werd gebracht. Behalve de vissers hebben echter ook de otters hiervan lucht gekregen. Er zijn zoveel otters in de omgeving opgedoken, dat zij een plaag gaan vormen. Bijna elke dag vindt men koppen en staarten van door otters verslonden karpers en andere vis. Onlangs werden de overblijfselen van een snoek gevonden, welke een meter lang moet zijn geweest. Er is een vraatzuchtige otter gesignaleerd, waarvan de lengte van kop tot staart op anderhalve meter wordt geschat.

L131
31 december 1960  Mosselen in de Peel  Er is een tijd geweest, dat de mannelijke jeugd in Griendtsveen zich vermaakte met het vangen van mosselen in de kanalen. Die mosselen, waarvan sommige wel een decimeter lang waren, bevonden zich dicht bij de kant. De jongens staken het dunne eind van een bies in de spleet tussen de schelpen. Prompt sloot dan de mossel naar “huis”, zodat ze aan de bies bleef hangen. Niemand heeft zich kennelijk ooit afgevraagd hoe die mosselen in de Peelkanalen verzeild zijn geraakt. Bij onze informatie bij bejaarde kenners van de Peel deden we de merkwaardige ervaring op, dat deze zich niets, maar dan ook niets herinnerden van het voorkomen van mosselen in de Peelkanalen. 

P131
1 januari 1964  Schroevers, P.J., 1964. Rapport betreffende de micro-organismen en microcoenosen van Maria- Helenapeel C.A. – RIVON Rapport: 1-23, (Mimeogr.).

C132
29 januari 1951  Hengelaarsparadijs in de Peel TE HELENAVEEN op de grens van Brabant en Limburg, in het hart van de Peel, is men begonnen met het graven van een 10 H.A. grote karper vijver waarvan 3 H.A. bestemd zal worden voor de aanleg van een kweekerij van karpers, terwijl de rest wordt opengesteld voor de liefhebbers van de hengelsport. Verder wordt in een nabij gelegen kanaal 2000 pond brasem en voorn uitgezet.  29 januari 1951  HENGELEN. Hengelsport-dorado in de maak Te Helenaveen, in het hartje van de Peel, is een aanvang gemaakt met de aanleg van een 10 H.A. grote karpervijver, waarvan 3 H.A. bestemd zal worden tot kwekerij en de rest wordt opengesteld voor de hengelsport. De uitvoering geschiedt met medewerking van Staatsbosbeheer en Visserij-inspectie in DUW-verband onder auspiciën van de Ned. Heidemij. In het komende visseizoen zal reeds karper worden uitgezet. Voorts worden op het kanaal ter plaatse 2000 pond brasem en voorn uitgezet, terwijl op een afzonderlijk gedeelte een proef zal worden genomen met snoekbaars. Op de Helenavaart wordt nog ongeveer 1000 stuks pootsnoek uitgezet. Deze plannen voorzien in een grote behoefte.

D132
6 mei 1952  — Maandagmorgen werd langs het kanaal te Griendtsveen 'n tankmijn aangetroffen, welke kennelijk uit 't kanaal op het droge was getrokken. De hulpverleningsdienst uit Venlo heeft het gevaarlijke voorwerp onder zijn hoede genomen.

E132
20 april 1953  [...] Splitsingen. In Parijs wordt het Engelse beeld vertaald in het Franse systeem van 819 lijnen. Dit beeld wordt naar de zender in Lille gedirigeerd, die Noord-Frankrijk voor zijn rekening neemt. In Breda wordt het Engelse beeld vervolgens in 625 lijnen vertaald, zodat in deze plaats de door Philips vervaardigde vertaler wordt gehuisvest. In Breda vindt dan weer een splitsing plaats. Eén tak gaat naar Lopik, waar de Nederlandse televisie-zender één van de einden van dit internationale net vormt. Een andere tak gaat van Breda via Eindhoven, Helenaveen en Suchtelen naar Keulen. Van deze stad wordt het beeld dan via acht “link”-zenders naar Hamburg gebracht, terwijl vanuit Keulen vermoedelijk ook nog een tak naar Frankfurt wordt geleid. Het op deze wijze ontstane net van minstens 24 straal- of linkzenders heeft een lengte van ongeveer 1500 km. Op zichzelf is de lengte met deze hulpmiddelen wel te overbruggen, maar de moeilijkheid schuilt in het feit dat het oorspronkelijke beeld van 405 lijnen moet worden omgezet in een ander. Bovendien moet men in het oog houden, dat de omstandigheden tijdens de kroning voor televisie verre van ideaal zijn en tenslotte kan het weer nog als spelbreker optreden. Interessant is in dit verband ook, dat de kijkers in Frankrijk, Nederland en Duitsland het bij de beelden uitgesproken commentaar in hun eigen taal kunnen beluisteren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van twee geluidskanalen, één voor het Engels en de ander voor de overige talen. De buitenlandse commentators zullen zich tevoren in Londen oriënteren en op de kroningsdag zullen zij vanuit hun eigen land het commentaar verzorgen.

H132
10 oktober 1956  Monument voor doden uit Peeldorp VENLO, 9 okt. — Te Helenaveen is een monument onthuld ter herinnering aan 24 inwoners van 't Peeldorpje, die overleden zijn in Salzgitter en omgeving, waar zij in de oorlogsjaren na deportatie bij de “Hermann Goehring-Werke” te werk waren gesteld. Het was juist twaalf jaar geleden op 8 oktober 1944, dat 144 jongens en mannen van dit nog geen 1000 zielen tellend dorpje naar Duitsland werden weggevoerd. De bevolking van Helenaveen was toen al geëvacueerd naar Sevenum en Helden en naar barakkenkampen in Mariaveen. Deze concentratie van vluchtelingen werd de mannen en jongens noodlottig. De onthulling van het monument geschiedde door de heer van Lieshout, die twee zoons bij dit drama verloren heeft.

R132
17 juni 1966  BUNKERS STA IN DE WEG TE HELENAVEEN   25 jaar nadat de kazematten als verdedigingsgordels in de Peel-Raam-Maasstelling dienst moesten doen, zijn deze nog niet opgeruimd. Vooral in Helenaveen zijn deze bunkers een sta in de weg. In de tuin van de predikantswoning staat nog altijd zo’n herinnering aan de voorbije oorlog. Op drie plaatsen in dat Deurnese kerkdorp hindert een dergelijke kazemat het verkeer. Wethouder Joosten van de gemeente Deurne en woonachtig in dat kerkdorp heeft bij burgemeester mr. Hoebens van Deurne aangedrongen om krachtige maatregelen, waardoor het mogelijk zal worden dat deze oorlogsherinneringen eindelijk eens worden opgeruimd. Of het ministerie van Defensie tot sloping zal besluiten blijft nog altijd een open vraag. Opruiming van een kazemat kost, ook indien dit door militairen gebeurt, duizenden guldens. Griendtsveen en Venray werden enige jaren geleden van deze obstakels verlost.

S132
10 maart 1967  OUDE RIJKSDAALDERS   De tuinder H. van Eckendonk vond bij draineringswerkzaamheden op zijn bedrijf te Helenaveen wederom drie zilveren rijksdaalders met de beeltenis van Willem II en Willem III uit de jaren 1846 1848 1850.

V132
�

AG132
1 augustus 1981  In Helenaveen heerst een ware konijnenplaag. De jachtopziener ter plaatse heeft opdracht gekregen zoveel mogelijk konijnen af te schieten. Hij ontvangt van de Maatschappij Helenaveen f1,- voor elke ingeleverd konijnenstaartje.

D133
10 november 1952  — Op de weg tussen Helenaveen en Griendtsveen kantelde door de zachte berm een vrachtauto van de firma Boots uit Helden-Parmingen. De wagen gleed in het langs de. ze weg lopende kanaal en verdween vrijwel geheel onder water. De beide inzittenden kwamen er met een nat pak af.

E133
5 december 1953  Nijpend watergebrek DOOR DE langdurige droogte - sedert 22 September j.l. heeft het in Noord-Limburg niet noemenswaardig geregend  — wordt het watergebrek op het platteland aldaar onrustbarend. [...]

D134
26 augustus 1952  Proefboringen in de Peel  In opdracht van de Staatsmijnen HELENAVEEN, 25 Aug. (Limb. pers.) — Te Helenaveen, in de Peel, zijn verleden week, in aanwezigheid van Amerikaanse en Engelse deskundigen en in opdracht van de Staatsmijnen, boringen verricht door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Deze boringen hadden ten doel, een onderzoek in te stellen naar de bodemschatten van de Peel, o.a. steenkool, kali en petroleum.

E134
24 november 1952  Oudste Peelontginning honderd jaar OP 2 JULI 1953 is het honderd jaar geleden, dat de gebroeders Jan en Nicolaas van de Griendt van de gemeente Deurne 610 h.a. kochten. Daarmede begon de eerste grote Peelontginning. Op die eerste ontginning is het oudste Peeldorp Helenaveen. ontstaan. Het eeuwfest wordt te zijner tijd bescheiden gevierd.

K134
12 september 1959  VLIEGENPLAAG IN NEERKANT  Het Peeldorp Neerkant onder Deurne, heeft momenteel last van ‘n vliegenplaag. Deze is merkwaardiger wijze het hevigst in de fraaie nieuw kerk. Door de openstaande hoge deuren zijn duizenden vliegen naar binnen gedrongen. De grond, de banken, de altaren en de wijwaterbakken zijn overdekt met levende en dode vliegjes. Men vermoedt dat de vliegen afkomstig zijn uit het veengebied rond Deurne en Helenaveen, waar momenteel veenbranden woeden. Mogelijk zijn de vliegenzwermen daar verdreven. Men probeert de vliegen thans kwijt te raken door bij gesloten ramen en deuren een groot aantal rooktabletten in de kerk te ontsteken, waardoor de lastige insecten worden gedood.

AM140
�

AB144
BAVA van 7 juli 1977  [...] bevoegd tot het uitbrengen van 2955 stemmen.

AA150
�

AJ150
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K156
28 juli 1959  ALLEEN ZWARE REGEN KAN HELPEN  Uitgestrekte veenbrand in de Peel Over vijf kilometer sluipt het vuur ondergronds voort In het afgelopen weekeinde is in het Noordbrabantse Peeldorpje Helenaveen een veenbrand ontstaan, die in de loop van maandag ernstige afmetingen dreigde aan te nemen, toen het vuur via een totaal verdroogd weiland, dat in brand geraakte, oversloeg naar de bossen van de maatschappij “Helenaveen”. Een in de nabijheid liggende boerderij moest met man en macht tegen het telkens weer aansluipende vuur worden verdedigd. Zelfs beregeningsinstallaties werden opgesteld om het vuur in te tomen. Het gevaar verminderde pas, toen de brandweren van Helenaveen en Deurne de bestrijding van de brand overnamen. Inmiddels had een bosgebied van dertig hectaren (natuurbos en aanplant) vlam gevat. Dank zij de gunstige windrichting liepen de huizen van Helenaveen niet rechtstreeks gevaar, maar de herinnering aan 1921, toen zestien huizen in vlammen opgingen bij een bosbrand, deed verschillende inwoners toch besluiten om maandagnacht de wacht te houden. De veenbrand, waarvan de bestrijding zeer moeilijk is, woedt nog steeds ondergronds voort in de kurkdroge bodem. Zij strekt zich uit over een strook grond van circa vijf kilometer lengte. In de afgelopen dagen en nachten hebben enkele honderden boeren en arbeiders, die hier een turfgrondje hebben gepacht, koortsachtig gewerkt om hun turf in veiligheid te brengen. Niettemin zijn honderdduizenden turven verloren gegaan, ongeveer een vierde deel van de hier opgestapelde partijen. De veenbrand woedt in een gebied van enkele honderden hectaren en zal slechts door zware regenval bedwongen kunnen worden.  12 september 1959  DE PEEL BRANDT NOG STEEDS   Nog steeds blijkt de Peel tussen Deurne, Liessel en Helenaveen te branden, al kan men er uiterlijk zeer weinig van bespeuren. Toch sluimert het vuur nog onder de oppervlakte, om zo nu en dan weer eens flink op te laaien. Het gebied tussen Liessel en het kanaal is bovengronds geheel afgebrand en men verwacht hier geen moeilijkheden meer. De schade aan turf schijnt relatief nog te zijn meegevallen, al is een aantal van naar schatting 250.000 st. toch nog aanzienlijk. In totaal zijn ongeveer 700 ha aan het vuur ten offer gevallen. De N.T.S. heeft voor haar journaal woensdag nog enkele opnamen gemaakt in het Peelgebied.     12 september 1959  Kostbare reserves onder de Peel? Worden onze kolenlagen nog ooit ontgonnen? De reusachtige veenbranden van deze droge zomer bij Helenaveen en de aanleg van een oliepijpleiding door onze streek hebben er ons - ontechtstreeks - aan herinnerd, dat er ook onder de Peel nog waardevolle brandstofvoorraden liggen. [...]

L156
14 mei 1960  YSSELSTEIN   Van Veulen naar Ysselstein, met als tussenstation Peelplan Zuid. Droog en stoffig. We hebben dezelfde weg eens gereden met de  mensen van het Duitse Fernsehen, die waren komen kijken naar de peelbranden in Helenaveen. We zien nog de verbaasde gezichten toen we hen vertelden, dat dit dezelfde Peel was, maar ontgonnen. Met mankracht en buldozers. In de beroerde tijd van de werkloosheid, in de beroerde tijd van de na-oorlogse wederopbouw. En de mannen van het Duitse Wirschaft-wunder hebben elkander niet begrijpend aangekeken, toen we vertelden, dat dit ook een manier is om land te veroveren.

B159
28 maart 1950  Moeder vond lijk van dochtertje in kanaal VENLO, 27 Maart. (Limb. Pers.) — ‘s Avonds is het  1½-jarig dochtertje van de heer H. Janssen, te Griendtsveen, voor de ouderlijke woning in het Helenaveense kanaal geraakt en verdronken. Bij vermissing van het kind stelde de moeder terstond een onderzoek in bij de waterschepplaats voor de woning, waar zij haar dochtertje in het kniediepe water vond. Urenlange toepassing van kunstmatige ademhaling heeft niet mogen baten. Het kind had geruime tijd met andere kinderen gespeeld.  22 oktober 2011  Een zusje van het overleden kind heeft nog een fotolijstje met enkele haarlokken bewaard.
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