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In de volksmond van Helenaveen heet de woning Oude Peelstraat 1 “het klooster”. Maar
weinig bewoners weten dat tot 1950 hier het hoofd der school woonde. De openbare
lagere school - nu “de Peelparel” geheten - was een gemeentelijke school die
voornamelijk door jongens bezocht werd. Praktisch alle meisjes gingen naar de
katholieke meisjesschool die achter het schoolhuis lag. De meisjes van het
schoolhoofd konden door de tuin op het speelterrein van hun school komen.
Omdat de school en het huis gemeentelijk eigendom waren zijn er relatief veel
papieren bewaard gebleven; deze werden in Deurne bewaard en zijn in de loop der tijd
in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven terecht gekomen, waar iedereen ze
kan inzien.
De bewoners van het schoolhuis
Het hoofd der school dat als eerste in het huis woonde was de uit Tongelre afkomstige
Jan Peter van de Kerkhoff. Met zijn gezin woonde hij vanaf de voltooiing rond 1905 in
het grote huis. Die grootte was ook wel nodig want het aantal kinderen nam gestaag
toe. Foto’s van het gezin, genomen aan de zijkant van het huis laten dat zien.
In die tijd had het huis een gigantische tuin, met o.a. veel fruitbomen die verkregen
waren met steun van het Koning Willem III-fonds.
In 1921 gaat van de Kerkhoff met pensioen en moet het huis verlaten. Enkele volwassen
kinderen wonen dan al in Amerika, Tiffin, Ohio. Hij woont nog in Helmond. Van te voren heeft geprobeerd voor zijn nog resterend gezin een paspoort voor de Verenigde
Staten aan te vragen, maar pas ’t voorjaar van 1923 verhuizen alle leden naar Tiffin.
Tot die periode woonden er in het huis nog vele kostgangers, o.a. een onderwijzer
Mertens, die overigens maar een half jaar les heeft gegeven in Helenaveen. Hij was
een broer van de volgende vrouw des huizes.
De komende pensionering van van de Kerkhoff was bij ingewijden natuurlijk al lang
bekend. Op 5 november 1921 - op de dag af 30 jaar vóór de geboorte van de auteur van
dit stukje - wordt de vacature in de gemeenteraad van Deurne behandeld. Zonder veel
serieuze concurrentie wordt benoemd de pas-getrouwde Leo Theelen. Hij zat al 10 jaar
in het onderwijs op verschillende plaatsen in midden-Limburg en zijn vrouw Cecilia
Mertens was ook 10 jaar onderwijzeres en hoofd der school van de meisjesschool van
Baarlo geweest. Zij trouwden op 23 augustus 1921 in haar geboorteplaats Grathem en
kwamen toen in Venray te wonen. Toen al moet Leo Theelen op de vacature in
Helenaveen, Noord-Brabant, geaasd hebben. Dan heeft hij amper 2 maanden in Venray
gewerkt en kondigt zijn vertrek aan. Op 16 februari 1922 komt het echtpaar samen in
het grote huis te wonen, waar in het algemeen wel 10 of meer personen woonden.Een
half jaar later wordt het eerste kind geboren, Truus Theelen, en later nog 3
kinderen. Er was wel vaak een huishoudster is huis, en ook veel werkend personeel om
de tuin e.d. te onderhouden. In april 1926 komt Fien Zeegers in het gezin, als
Cecilia Mertens in verwachting is van haar vierde kind.
Als in juli 1926 het vierde kind Nini geboren wordt, wordt de moeder enkele dagen
later ernstig ziek en overlijdt precies één maand na de geboorte thuis. De
bemoeiingen van dokter Wiegersma en vroedvrouw Krijnen-de Bie hebben niet mogen
baten.
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De auteur van dit artikel verbindt de water-kelder (cisterne) die rechts van het huis
ondergronds is aangelegd met de ziekte. Gelijktijdig wordt nl. in de kranten melding
gemaakt van massale sterfte van dieren in de Peel. Dit zou kunnen duiden op een
bacterie die dodelijk is voor knaagdieren en ook voor de mens. Slechts een tiental
organismen zouden voldoende zijn om mensen ziek te maken, vaak destijds met fatale
gevolgen. Waarschijnlijk zijn deze bacteriën in het water gekomen en konden vanwege
de hitte medio juli overleven. Bij het wassen na de baring is de jonge moeder
wellicht besmet. Voor de dokter en de vroedvrouw was dit de vierde geboorte onder
dezelfde omstandigheden.
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Een ontredderde Leo Theelen blijft achter met vier zeer jonge kinderen. De baby wordt
uitbesteed aan een zus van hem in Roggel, en zij zal haar gehele jeugd daar
doorbrengen. Nini komt in de weekenden en vakanties naar Helenaveen. Fien Zeegers
zwaait dan als jonge vrouw steeds meer de scepter in huis en verzoekt haar baas Nini
terug te halen: ze kan evengoed voor 4 als voor 3 kinderen zorgen. Maar dat gebeurt
dus niet.
De oorlog heeft in Helenaveen ook zijn sporen achtergelaten, vooral in de nadagen van
oktober en november 1944. Dan moeten alle bewoners het dorp uit, zodat de Duitsers
zich konden verdedigen tegen de oprukkende geallieerden. Uit wraak hebben de Duitsers
o.a. de kerk, het daarnaast liggende zusters-klooster, e.d. vernietigd.
Ook het schoolhuis werd ernstig beschadigd, maar de vernielingen zijn later hersteld.
Leo Theelen is dus hoofd der school vanaf 1922 tot officieel 1952, wanneer hij in
september sterft. Een jaar daarvoor wordt hij ziek, en wordt er een vervanger voor
hem aangenomen. In mei 1950 trouwde hij met Fien Zeegers, gelijktijdig werd naast het
huis een Oostenrijkse woning - nu Oude Peelstraat 7 - gebouwd, waarin het pasgetrouwde (wederom!) echtpaar in het najaar intrekt.
De woning wordt dan omgevormd tot klooster. Het oude klooster om de hoek was weg en
de gemeente Deurne verkoopt het aan de zusters die er een langgerekte vleugel langs
de straat aan vast bouwen. Daarvoor moest o.a. de voordeur verplaatst worden.
Als klooster is het huis bij de meeste bewoners van Helenaveen bekend, en als zodanig
heeft het geruime tijd dienst gedaan. Er hebben veel zusters gewoond, ieder had een
eigen kamertje in het aangebouwde deel.
Daarna is het pand in particuliere handen terecht gekomen. De auteur weet eigenlijk
hoegenaamd niets over het huis vanaf begin jaren 50 tot heden. Het klokje op het huis
is in ieder geval later toegevoegd.
Rustplaats der bewoners
Fien Zeegers, sinds 1950 bekend als mevrouw Theelen, heeft haar hele verdere leven in
de Oostenrijkse woning, Oude Peelstraat 7, gewoond. Zij sterft in 1987 in haar slaap.
De familie van de Kerkhoff is overleden in de Verenigde Staten, wellicht is één
dochter in Nederland gebleven. Leo Theelen en Cecilia Mertens zijn begraven in het
oude deel van het kerkhof van Helenaveen en Fien Zeegers in het nieuwe deel.
De zusters zijn ook op het kerkhof begraven, maar later zijn wellicht de graven naar
elders overgebracht.
Verdere documentatie
De aanzichten van het huis en het bestek is dus bewaard gebleven. Van de familie van
de Kerkhoff zijn enkele foto’s bekend, van de familie Theelen iets meer, maar het
huis of de tuin is meer het decor van de foto dan het hoofdonderwerp.
Omdat Leo Theelen het huis huurde van de gemeente, is er nogal wat correspondentie
bewaard gebleven over de huur en het onderhoud. Hij vond dat hij teveel huur moest
betalen vergeleken van andere hoofden der school, hoewel dat minder dan 15% van zijn
salaris was!
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De situatie in januari 1922
Aan den Heer Burgemeester van Deurne,
Edelachtbare Heer,
Naar aanleiding van een bezoek aan de schoolwoning te Helenaveen met Raadslid Van
Oers - die UEdelachtb van een en ander op de hoogte wilde brengen - ben ik zoo vrij
UEdelachtb beleefd te vragen, Uw steun te willen verleenen aan mijn verzoek.
Opnieuw behangen van alle kamers ten getale van zes. Indien ondergeteekende
medezeggingsschap mocht hebben in de keuze van ‘t behang zoudt UDeleachtb. ons zeer
verplichten.
Zoo mogelijk vernieuwing van den keukenvloer. Ondergeteekende durft dit nu reeds
verzoeken, omdat toch binnen korten tijd tenminste belangrijke herstellingen noodig
zullen blijken.
In verband met beide werkzaamheden zou ‘t me zeer aangenaam zijn, indien de timmerlui
de buitendeur der bergplaats zóó veranderden, dat de ververs ze even herscheppen
kunnen in een glazen deur, om die bergplaats behoorlijk te kunnen verlichten. Er is
enkel een heel klein venstertje!
Nieuwe tegeltjes bij de pomp, herstelling der stoep en aanbrengen van een klinkerpad
van voordeur tot hekje. In verband hiermee wil ik enkel wijzen op misschien 1 M²
oppervlak tegelvloer van de achterkeuken.
Naar aanleiding van een bezoek ter plaatse met een broer - bouwkundig opzichter - ben
ik zoo vrij zijn meening mede te deelen, dat verven op verschillende plaatsen (niet
bedoeld schilderwerk gangen, enz) zeer ten goede zou komen aan den bouw
Mocht onverhoopt meer worden gevraagd dan de raming was, dan ben ik zoo vrij UEdelach
er op te wijzen, dat op deze wijze de woning ook in eens voor langen tijd “in orde”
is.
Hoogachtend, Edelachtbare Heer
steeds Uw dienstw. dienaar
LHHTheelen.
L Theelen
#19220216
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Venray - Willemstraat 2.
Venray, 12 Januari 1922
Hr. Noten, gelieve dit onmiddellijk te bespreken in overleg met van Oers.
De Burgemeester,
JCvanBeek
Aan den Heer Burgemeester van Deurne c.a.
Edelachtbare Heer,
Daar ik tot heden geen bericht ontving omtrent mijn wensch om medezeggingschap te
mogen hebben in de keuze van behang voor de schoolwoning te Helenaveen, en ik den
tijd voor correspondentie daarvoor zoo kort vind, heb ik besloten Zaterdag a.s. (4
Febr.) even met mijn vrouw over te komen - trein 1.56 in Deurne-. Het zou me
aangenaam zijn UEd.Achtb. ten Raadhuize of aan Uw huis te kunnen spreken.
Indien UEd.Achtb. misschien verhinderd is, zoudt U me zeer verplichten adres achter
te laten van den schilder, die met de uitvoering belast is. Ik kan dan ter zijnen
huis besprekingen met hem houden aangaande een en ander.
UEd.Achtb. vergeve mij mijn unfair optreden, dat ik mij meen verschoonbaar te mogen
noemen, met het oog op den korten tijd, die me nog van 15 Februari scheidt.
UEd.Achtb. begrijpt, dat ik natuurlijk gaarne mijn intrede doe in een woning, die de
ambachtslui hebben verlaten.
Inmiddels hoogachtend
van UEd.Achtb den dienstw. dien. LHHTheelen.
L. Theelen
Hoofdonderwijzer
Venray Willemstr 2.
Venray, 2 Februari 1922.
De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944
In februari 1922 betrekken Leo Theelen en zijn vrouw Cecilia Mertens het “schoolhuis”
van de Openbare Lagere School te Helenaveen. Zij zijn net een half jaar getrouwd; hij
is pas benoemd tot hoofd der school.
Bij de aanstelling door de gemeenteraad van Deurne werd bedongen dat hij ook
cursussen zou moeten geven in tuinbouw en dergelijke. Er lag een grote tuin omheen,
er was nog ruimte rond de school geschikt voor dit soort activiteiten. Het huidige
grasveld met zijn monumenten voor de kerk van Helenaveen was allemaal tuin van de
schoolmeester.
De huishuur was zeer laag, ongeveer 300 gulden per jaar. Daarbij was het huis zelf
zeer groot en van gemakken voorzien. Elektriciteit kwam echter pas in 1939, maar dat
gold voor het gehele dorp.
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Hij ging zich hiervoor specialiseren in bijen houden, kippen houden en fruit.
In de tuin stonden al veel fruitbomen, die door het vorige hoofd der school waren
geplant, o.a. met oude appel- en perenrassen. De Maatschappij Helenaveen had via het
Koning Willem III fonds bijgedragen aan de kosten.
In het kasboek wordt de verkoop gemeld van vele honderden kg appels, peren en
perziken elk jaar aan mensen tot ver buiten het dorp. De geldelijke opbrengst was
navenant niet hoog. Er was ook een moestuin, e.d. In het staatje hieronder vindt u de
planten die er gegroeid moeten hebben.
Voor de imkerij volgde hij cursussen in Boxtel en nam al direct contact op met andere
imkers, o.a. de directeur van de Honingzeemerij Meijel, de heer Houben. Hij moest
heel wat avonden [met de motor?] naar Boxtel voor de theoretische en praktisch
kennis. Zij hebben samen ook een voordracht in Boxtel voor de NCB gehouden over
strokasten voor bijen.
Voor het kippenvermeerderingsbedrijf verwijzen we naar een ander bestand met
uitgebreidere informatie.
Ook dit nam hij voortvarend ter hand: hij kwam in Helenaveen wonen en direct werd een
groot deel van de tuin afgezet als uitloopruimte van de kippen. Er kwamen ook overal
hokken. Daarnaast kwamen er ook pauwen en fazanten in aparte hokken.
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Op 16 december 1922, dus ruim een half jaar na hun intrek in het huis, worden 400
bloembollen gekocht die wel in de tuin geplant zullen zijn. De tuin die naar onze
maatstaven een enorm oppervlak had, werd doorsneden door grindpaadjes. Er was ook een
soort rotonde (volgens een tekening). Binnen de rotonde werden volgens een niet
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gedateerd schetsje 30 crocussen (gew[?]) in de buitenring, 26 blauwe druifjes in de
middenring en 20 schilli siberica in het centrum geplant. In de vier hoeken om de
rotonde heen werden twee keer 50 darwin gepoot, en waarschijnlijk [elders] 100 tulpen
dubbel (rood). Deze rotonde en toevoerpaden lag langs de weg, links van het huis,
waar nu de langwerpige uitbouw is van het [nieuwe] “klooster”.
Voor het huis lag een onbegroeid stuk met een 1 m hoog hek als afscheiding met de
straat. Zo is het tenminste op de foto van het huis met Fien Zeegers op de voorgrond
(omstreeks 1930). Rechts voor het huis groeide een hoge boom. Aan de zijkant was het
huis begroeid met klimop, er stond een treurwilg vlakbij.
In de achtertuin was een grote schommel, een lange lattenbank, onder de overkapping
stonden tuinstoelen.
In de tuin stonden veel bijbouwen, kippenhokken, een bijenstal, een afdak, waarachter
Leo Theelen met flobertkogels kon schieten, fazantenhok, e.d. Er liep ook een grote
St Bernardshond rond, waarvoor elk jaar trouw hondenbelasting eerste klas betaald
werd.
Het kasboek bevat het volgende overzicht:
De eerste pagina bevat gegevens over de indeling van de tuin met kippenhokken, serre,
e.d.:
?st (zolder)
? rek (kelder) & glazenrek
[V]olière op zolder achterbouw
Kippenhok aan achterbouw
Bijenstal
Fazanthok tegen scheidingsmuur klooster
Hokken tegen gevel oude school
Serre tegen gevel oude school
Inventaris werkhuis
Verschillende kippenhokken, afrastering
Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin, genoemd in het kasboek
aardappels, eigenheimer
aardbeien
asperges
augurken
appels: bellefleur, cox orange, court-pendu, goudrenet, perzikroode zomerappel,
prinsenappel, renet de Comer (?), sterappels, sterrenet, streepjesappel, zoete appel,
zure appel (yellow), Charlemowsky, Bezie chaumontel (?), prinsenappel der
Duitscheid(?)
kruisbessen, roode bessen, zwarte bessen
peultjes, princesboonen, rentegevers, snijbonen, spekboonen, stamprinces,
stokprinces, tuinboonen
druiven
kersen: Mierlosche, witte Spaansche, witte kers, zoete morel, zure meikers, zwarte
meikers, zwarte Mierlosche
bloemkool, koolplanten, roode kool, savoie
peren: oogstperen, juttepeer, soldat laboureur
perziken
pruimen
Monik(?)rozen, struikrozen
selderij
sla
wortelen
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De tweede wereldoorlog
Bijzondere aandacht verdient de huisvesting van officieren in de periode zomer 1939
tot mei 1940. De officieren die het bevel voerden over het deel rond Helenaveen van
de zogenaamd Peel-Raam-stelling werden bij meester Theelen ondergebracht, die
hiervoor een maandelijkse vergoeding ontving. Het intensievere gebruik leverde
klachten op, o.a. over de WC; de gemeente moest alles in orde brengen.
Krantenberichtjes met betrekking op gebeurtenissen in Helenaveen voor 1920 zijn
wellicht geschreven door van de Kerkhoff, deze zijn elders op de website
www.theelen.info terug te vinden.
Dienstbodes
Dienstbodes waren destijds heel gewoon. Naast Fien Zeegers verdient Gerda de
aandacht. Rond 1923 wordt deze naam genoemd als dienstbode. Toevalligerwijs kwam de
auteur haar naam in het archief tegen als de Duitse Gertrud Henriette Batenbrock uit
Bottrop. Als 15-jarige komt ze naar Helenaveen (3 november 1922) en gaat op 2 januari
1924 weer terug. Leo Theelen reist daarvoor enkele malen naar Duitsland.
Gedetailleerder hierover het volgende:
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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 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
#19220216
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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. Gerda woont dus niet in de
buurt, misschien komt ze uit de familie- of bekendenkring.
Nader onderzoek in het archief (Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven) van de
gemeente Deurne (invoeringsnummer 56/28) 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, vanaf 5 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.
Overigens was er veel meer ingehuurd personeel, voor de bijen, de boomgaard, de
kippen. Namen: van Oers, Klerks, Dekker, Beckers, van Horen, van Teeffelen.
#19220216
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Enige gebeurtenissen m.b.t. het schoolhuis
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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.
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
directeur der …
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.
1 mei 1905 Toon Mertens – een oudere broer van Cecilia Mertens, echtgenote van het
latere hoofd der school - werkt enkele maanden in de school te Helenaveen onder het
toenmalige hoofd der school van de Kerkhoff als hulponderwijzer. Hij woont in bij de
familie van de Kerkhoff (mei tot december 1905).
20 juni 1910 D e n
v o n d s t. Omtrent de te Helenaveen gedane vondst wordt ons
nog het volgende gemeld:
Tot dicht bij de plaats, waar de vondst gedaan werd, strekt zich een zandrug uit,
komende van uit Limburg, welke eindigt in de “Peel”. Zooals reeds werd gemeld,
bevindt zich op de plaats zelve slechts weinig veen; gaat men verder hetzij naar het
Noorden of het Westen, dan wordt de veenlaag hoe langer hoe dieper. De veenarbeider
vond eerst 4 munten; vervolgens stukken leer, welke tot een kleedingstuk moeten
hebben behoord; verder een helm, die jammer genoeg stukgestooten is, maar overigens
zeer gaaf en mooi is bewaard en een soort haak, om kleedingstukken aan elkander te
bevestigen.
Eenige meters vond dezelfde veenarbeider later 38 munten. Verschillende van deze
munten laten zeer goed het beeld van den regeerenden vorst zien, terwijl het
randschrift zeer duidelijk Constantinus aangeeft. Opvallend waren eenige donkere
plekken in het veen, die den indruk geven uit asch te bestaan.
Een en ander is te meer merkwaardig, omdat gedurende de 50 jaren, dat hier veen
gegraven wordt, nimmer een spoor is gevonden van levende wezens uit vroegere tijde.
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.
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Vooraanzicht van de oude school
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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

435

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.

De pastoor van Nederweert wordt geraadpleegd bij de sollicitatie te Venray.
440

16 oktober 1921
De notulen van de Raadvergadering melden (op pagina 1)
Ontslag eervol J.P. v.d. Kerkhoff (ruim 40 jaar onderwijs) m.i.v. 16 oktober 1921.
#19220216
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5 november 1921 Benoeming van Leo Theelen tot hoofd der school in Helenaveen.
Notulen van de Raadsvergadering van de gemeente Deurne op zaterdag 5 november
1921
III Benoeming Hoofd der OL. School te Helenaveen
De Voorzitter vraagt of iemand het wenschelijk acht, de candidaten even te bespreken,
zonder dat de pers er bij is, waarmee verschillende leden instemmen.
De pers verwijdert zich even.
De voorzitter zegt, dat in overleg met den Inspecteur als n° 1 op de voordracht is
geplaatst Theelen ook als zijnde de beste; nº 2 Schreurs en n° 3 Wientjes. Deze
laatste is er meer opgezet voor den vorm. Er stonden reeds twee Limburgers op en nu
wilde de Inspecteur er ook wij (?) voor den vorm er ook een ander op hebben.
Het lid van Deursen vraagt of er ook sollicitanten bij zijn in het bezit der
landbouwakte. Het is in Deurne thans zoo treurig gesteld, dat wij in Deurne geen
landbouwcursus hebben, omdat wij geen onderwijzers hebben. Het Bestuur van de
Boerenbond meende dat het Hoofd de School te Liessel evenals het vorig jaar overal
voor gezorgd zou hebben, en toen het bijna te laat was, kregen wij de boodschap, dat
wij er voor zorgen moesten. Ten slotte hebben wij alle nog in orde gekregen, mits wij
maar een onderwijzer hadden voor het geven van een cursus.
De Voorzitter weet niet hoever een onderwijzer in het bezit der landbouwakte
gedwongen kan worden om in dit vak onderwijs te geven. Om bijzondere reden hebben wij
bij de oproeping geen landbouwakte gevraagd. In deze gemeente zijn ook reeds drie
onderwijzers in het bezit der landbouwakte.
Het lid van der Ven vraagt, of onderwijzer van Roosmalen niet gesolliciteerd heeft.
De Voorzitter antwoordt bevestigend.
Het lid van Dinter is niet tegen bijakte als landbouwakte, doch hij meent, dat op de
eerste plaats het onderwijs in het oog gehouden moet worden.
Het lid Aarts zegt dat wel eens gezegd wordt, dat onderwijzers met landbouwakte
minder goed zijn voor het onderwijs; hij verwijst echter naar Neerkant, waar altijd
onderwijzers met landbouwakte geweest zijn, en de jongens zijn nergens zoo goed
onderlegd.
Het lid van Deursen heeft gemeend, het te moeten vragen, omdat hij het zoo treurig
vindt, dat in een parochie als Deurne geen landbouwonderwijs gegeven kan worden.
De Voorzitter zegt, dat bij de benoeming van een nieuw hoofd in de St. Josephparochie
er misschien rekening mee gehouden kan worden.
Het lid Ouwerling zegt, dat blijkens bekomen inlichtingen de beste informatie’s zijn
ingekomen over Theelen, die dan ook door Burgemeester en Wethouders in overleg met
den Inspecteur als n° 1 op de voordracht is geplaatst.
Het lid van Oers zegt, persoonlijk ook geinformeerd te hebben, en hij heeft niet
vernomen dan goed.
De Voorzitter zegt, dat we nog het groote voordeel hebben, dat de vrouw van dezen
onderwijzer onderwijzeres is, wat wel eens van nut kan zijn bij eventueele vacatures.
Daarna wordt Theelen met algemeene stemmen benoemd, in dienst te gaan zo spoedig
mogelijk.
Burgemeester J.C. van Beek
Secretaris J.M. Goossen
25 februari 1922 Ingekomen en vertrokken personen DEURNE c.a.
van 17 tot 23 Febr. 1922. In Deurne hebben zich gevestigd
L H R Theelen en gezin, hoofdonderwijzer van Venray.
1 maart 1922 Natuurlijk mocht in het nieuwe weekblad de burgerlijke stand niet
ontbreken. Bij de ingekomen personen kwamen in de eerste nummers o.m. voor L. H. H.
Theelen en gezin, hoofdonderwijzer, uit Venray en A. van den Boomen en gezin, smid,
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2 maart 1922 Schrijven van L. Theelen aan de burgemeester van Deurne waarin hij
voorstelt om aan de heer van Teeffelen, kwekeling, die gedurende 5 weken aan drie
klassen naar best vermogen zijn krachten heeft gewijd, toe te kennen een vergoeding
van 100 gulden. Hierover is overleg gepleegd met collega van Roosmalen en de vader
#19220216
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1 augustus 1922 De Meijerijsche Courant meldt op 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.
[Inderdaad blijkt uit talloze krantenberichtjes dat het zeer moeilijk was vacatures
in de dorpen te vervullen.]
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31 december 1922 Het salaris van Leo Theelen in 1922
vergeleken met dat van 1918 in Helenaveen
Het navolgende artikel komt uit één der kranten die via de Koninklijke Bibliotheek op
Internet te lezen is. Ter vergelijking het salaris van Leo Theelen, hoofd der school
in Helenaveen. Hij had een hoofdakte, maar toen nog geen(?) bijaktes. Hij had wel in
zelfstudie boekhouden geleerd. LTh]
Salaris per maand in 1922 f268.33 en f138.50 pensioen per kwartaal. Hij heeft in dat
jaar nog anderhalve maand in Venray gewerkt als onderwijzer tegen f215.- per maand.
Dus aanmerkelijk hogere bedragen dan hier genoemd, 4 jaar eerder.
De huishuur van het schoolhuis in Helenaveen over 1922 bedroeg f59.50 op 7 oktober
1922 en op 4 november 1922 wordt f115.50 betaald onder vermelding van huishuur rest
1e h.j. t/m 16 augustus. Op 3 maart 1923 wordt het restant f131.25 betaald onder
vermelding van huishuur over 1922: f350 – f175=f131.25 [rare rekening!] Maar hij
heeft dan over 1922 betaald: f59.50+f115.50+f131.25=f306.25. Dit komt precies overeen
met een huur van f350.- per jaar, want hij begint pas na 15 februari 1922 in
Helenaveen. De huishuur van het schoolhuis in Helenaveen over 1923 bedroeg f116.67
per 4 maanden, dus f350.- per jaar.
Onderwijzerssalarissen
108. Het is reeds meermalen gezegd – zie o.a. aanteekening 107 – dat meerdere
Gemeentebesturen en Besturen van Bijzondere Scholen doen, wat ze kunnen, om de
salarissen op een eenigszins voldoend peil te brengen.
Een mooi voorbeeld op dit gebied, geeft de gemeente Deurne in Noord-Brabant. Ziehier
de regeling:
Onderwijzers ontvangen van f800 tot f1700 plus f200 voor de hoofdakte, plus f125
huishuur, plus f100 voor elke bijakte (vak j en boekhouden uitgezonderd) tot een
maximum van f300. Een onderwijzer met enkel hoofdakte brengt ’t dus tot f2025, maar
kan door aktebezit klimmen tot f2325. Bovendien betaalt de gemeente de volle 7 pct.
#19220216
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voor het pensioen. Wat ook nog het peulleschilletje van een f100 à f160 of meer
beteekent.
Hoofden der scholen genieten van f1250 tot f2150, kunnen voor aktebezit, evenals de
onderwijzers, nog f300 bekomen en natuurlijk komt ook hun pensioenpremie ten laste
der gemeentekas.
Het hoofd in de kom der gemeente staat f100 boven zijn ambtgenooten en haalt dus
f2250 minstens, met aktebezit f2550. De huurwaarde van de ambtwoningen der hoofden is
vastgesteld in de kom op f350, Liesel en Neerkant f200, Helenaveen f230. Het geven
van herh. onderwijs wordt beloond met f1,25 per lesuur
De Katholieke School voegt hieraan toe: Welke stad, welk groote stad zelfs, kan nu
nog tegen dit Peeldorp op?
Staat Deurne met deze cijfers (den Haag uitgezonderd) niet het hoogste van ’t
heeleland? Amsterdam en Rotterdam, groningen en Utrecht, evengoed als Arnhem en
Nijmegen doen het minder.
Bij zulk een bezoldiging kunnen en zullen de onderwijzers zich geven geheel en al,
met hart en ziel aan hun opvoederstaak. Daar zullen zij in het maatschappelijk leven
de plaats kunnen innemen, die past aan hun ambt. en zoowel ’t een als ’t ander zal
krachtig ten goede inwerken op de resultaten van ’t onderwijs.
Een “vivat” voor de Peelkoningin!
Een “vivat” moet ook uitgebracht worden voor de Koningin van de Maas, het Bestuur der
Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Onderwijs verblijdde zijn onderwijzers met
de volgende verrassende circulaire: [en toen hield het artikel hier op!]
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
regeerings-jubileum 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
toegek[end] versch?t:
1e prijs g[roep] [d a’s voo]? landbouw
2e pr. gro[ep]
[de Zeven/Elf? Provin]ciën.
3e prijs d? chui
4e prijs peelkeet met polderjongens.
5e prijs 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 “Wilhelmina” werd gezongen, onder begeleiding van de
harmonie, zoodat het geheel in deze peelvlakte een eigenaardige indruk maakte.
Hiermede was het officieele feest geeindigd en werden nog eenige gezellige uurtjes
doorgebracht 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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Ansichtkaart van Cecile Mertens aan haar zus met enkele bestellingen “fournituren”
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.
16 augustus 1926 Overlijdensakte d.d. 16 augustus 1926
Letterlijke tekst van de overlijdensakte 82 van 1926 te Deurne
Heden zestien Augustus negentienhonderd zes en twintig, verschenen voor mij,
Ambtenaar van
den burgerlijken stand der gemeente DEURNE:
Wilhelmus Waltherus Johannes Klerks
oud drie en twintig jaren, tuinier,
en Hendricus Nicolaas Cornelis Dekker,
oud twee en twintig jaren, tuinier,
beiden wonende alhier die verklaarden, dat op veertien Augustus dezes jaars,
des namiddags, ten
vier ure, in deze gemeente is overleden:
Cecilia Jacoba Mertens,
oud vier en dertig jaren, zonder beroep,
geboren te Grathem en wonende alhier,
echtgenoote van Leonardus Henricus Hubertus Theelen, dochter van Alphonsus
Maria Mertens en
van Anna Christina van den Hombergh, beiden overleden
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
W. W. J. Klerks
H Dekker De Ambtenaar van den burgerlijken stand
PLGijsbers
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22 november 1927 brief van L.H.H. Theelen
Aan
het College van Burgemeester & Wethouders
van Deurne
Edelachtbare Heeren.
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Mag ondergetekende Uw geacht college beleefd herinneren aan zijn verzoek, mondeling
bij gelegenheid van het bezoek in Helenaveen d.d. 20 October om de beide oostelijk
gelegen vertrekken in de schoolwoning te Helenaveen te veranderen in kamers “en
suite”.
Hopelijk kan de hr. van de Broek Uw geacht college, indien nog niet van de prachtige
en eenvoudige verbetering overtuigd was, dat nog nader toelichten.
Van den hr L. Klerks, metselaar Helenaveen vernam ik, dat hij mij gaarne spoedig de
overcomplete muur wilde uitbreken, terwijl voor ons mooie porte brisé ook niet
zooveel tijd zal noodig zijn, dat ondergeteekende nog voor den fellen winter tenvolle
kan profiteeren van de voordeelen door verandering.
Hoogachtend
LHH Theelen
Helenaveen, 22.11.’27
22 februari 1928 Aan den Raad der Gemeente Deurne.
Edelachtbare Heeren,
In aansluiting met een desbetreffend mondeling verzoek ter plaatse aan B&W is
ondergeteekende zoo vrij, Uw geacht college beleefd in overweging te geven, de huur
der onderwijzerswoning te Helenaveen te willen brengen op f20.- per maand.
Te veel aan ruimte, die zonder meer moet geaccepteerd worden, kan toch geen reden
zijn om een huurprijs te vorderen gelijk aan die van flinke schoolwoningen in groote
plaatsen?
Wat groote tuin en wat meer fruit kunnen z.i. hoogstens eenige vergoeding geven voor
’t gemis aan alle comfort, bv electrisch licht en zooveel andere zaken, die ook in de
toekomst voor ons stervend dorpje geen bijzondere uitgaven zullen opvorderen.
In de hoop, dat Uw college, zonder zelfs te willen informeren naar de te hooge huur
van ’t oogenblik, goedgunstig op zijn verzoek moge beschikken, is hij met
verschuldigde hoogachtige
Uw dankbare dienstw. dn.
LHHTheelen
HvS
Helenaveen, 22.2.’28
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17 oktober 1935 Brief van L.H.H. Theelen
Aan den Heer Burgemeester van Deurne.
Edelachtbare Heer,
Na rijp beraad en na deskundig ingewonnen advies deelt ondergetekende U beleefd
mede, dat hij tot zijn spijt niet kan voldoen aan Uw verzoek en ’t bijgaand
huurcontract in deze vorm te tekenen, omdat o.m. de goudclausule zich niet richt naar
veranderingen van zijn salaris.
Hoogachtend LHHTheelen HvS.
Helenaveen, 17 Oct 35.

Meester Theelen met de 3 thuiswonende kinderen bij de bijenhal
695

700

705

710

715

23 oktober 1935 Ambtenarennotitie
De huur kan met de maand worden opgezegd, zoodat noch voor Theelen noch voor de
gemeente de goudclausule eg bezwaar is.
De landerijen zijn verlaagd in huur met 1/5
De erfpachtcanons zijn verlaagd met ¼
De woningen op den Heuvel zijn in huur verlaagd met 1/4
De woning bewoond door M.A. van de Poel is in huur verlaagd met 1/6
Alleen de woning van het hoofd der O.L. School te Helenaveen is in huur verlaagd met
1/3 en als dank weigert hij alleen de goudclausule te aanvaarden. 23/10/1935
v.H.
12 december 1939 Aan de Edelachtb. Heren Burgemeester en Wethouders te Deurne
Edelachtb. Heren,
stempel GEMEENTE DEURNE
INGEKOMEN 13. DEC. 1939
Vorige week ontving Mhr. Theelen, Hoofd der O.L. School alhier, van U Edelachtb. een
schrijven waarin o.a. werd gevraagd, of door de Eerw. Zusters misschien meerdere uren
les gegeven kon worden in het z.g. oud ziekenzaaltje der militairen. Gewoon Lager
Onderwijs kan in dit lokaaltje niet gegeven worden; het is daarvoor totaal
ongeschikt.
Vooreerst door het bewaarschoolonderwijs, dat noodzakelijkerwijze hiervoor te
hinderlijk is. En verder kan het bij vriezend weer niet gebruikt worden, omdat de
temperatuur voor handwerkonderwijs niet tot de nodige hoogte is op te voeren zelfs
niet met een grote kachel. Reden is hiervan, omdat op verschillende plaatsen de vloer
een handbreed naar beneden verzakt is; de muren zijn zo slecht, dat, wanneer het
#19220216
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vertrekt geschrobd wordt, het water door de muur heen over de speelplaats loopt.
De enkele uren handwerkonderwijs, die er nu in gegeven zijn, hebben voldoende
bewezen, dat het lokaal onbruikbaar is. Verondersteld dat de wintertijd geen vriezend
weer brengt, dan kan dit lokaaltje nog maar enkele uren per week gebruikt worden. Ik
heb dit gisteren ook geschreven aan den Weledelgestr. Heer Coenen, Inspecteur van het
L.O. te Helmond.
Gisteren mocht Z.E. Heer Pastoor van U Edelachtb. een schrijven ontvangen, waarin
gevraagd werd, de vergoeding te willen opgeven voor het gebruik van de “verbouwde”
Zusterswaranda. Hiervan is niets gekomen, omdat de verandering zoals Mhr. Pastoor die
dacht aan te brengen, het vertrek ongeschikt bleef voor onderwijs. Wanneer het
bewaarschoollokaal niet vrij komt door het bouwen van een nieuw lokaal, kan van
geregeld onderwijs geen sprake zijn.
Wanneer door het Gemeentebestuur vergoeding wordt uitgekeerd voor medegebruik van
onze Meisjesschool door de jongens, mag ik U Edelachtb. dan beleefd verzoeken een
aantekening te willen bijvoegen, wanneer het Gemeentebestuur deze uitkering doet als
een “zekere” aanvulling van art. 101 der L.O. Wet van 1920?
U Edelachtb. begrijpt, dat kapstokken, matten, kachels, enz. heel wat meer te lijden
aan slijtage, dan alleen door gebruik van onze meisjes.
Deze dagen zal aan de Raad der Gemeente een verzoek tot medewerking worden gedaan
door het Schoolbestuur om over te gaan tot aanschaffing van handwerktafels voor het
te geven handwerkonderwijs, omdat tafels onmisbaar hiervoor zijn. Thans heeft onze
Meisjesschool voor dit onderwijs tafels in bruikleen.
Met onderscheiden hoogachting
Van U Edelachtb. de ond. dn.es
Zr. M.a Bertina
H. d. R. K. Meisjesschool
Helenaveen, 12 Dec. 1939
14 februari 1940 Deurne 14 Feb 1940
M.H. Theelen
Heeden ontvingen wij de Rekening retoer
af te trekken voor geleverde pendels en
Gemeente betaald!
wij zenden U deze nota omdat U dan weet
mogelijk nog iets daarna wil doen.
Zooals U begrijpt komen nu alle pendels
uitzondering van Kelder buiten en de op
dan wel eens uit samen
Hoogachtend
(?aan Joosten idem)
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van de Gemeente met de mededeeling het bedrag
nv in uw Woning deze worden niet door de
hoe de vork aan de steek zit. omdat U
of wat geleverd is voor U rekening dit is met
kabel aangesloten armaturen dat kibbelen wij
?oefenn..
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30 mei 1942 TE KOOP GEVRAAGD voetbalschoenen maat 34. Aangeboden een mandoline. L.
Theelen. Deurne.
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26 maart 1945 De zusters, die na de bevrijding tijdelijk naar Veghel waren gegaan,
kwamen op 26 maart 1945 weer terug. Zij gingen toen wonen in het huis van Frans Arts.
De oude jongensschool werd ingericht als noodkerk. Van de verwoeste pastorie werd een
noodonderdak gemaakt voor de pastoor.

775

1 april 1945
AFSCHRIFT van
Gebrs. Klerks
NOTA voor: de
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Noodherstel onderwijzerswoning Helenaveen
Rek.no. 26/1945.
- Helenaveen
Helenaveen, 1 April 1945.
Gemeente Deurne.

Noodherstel onderwijzerswoning Helenaveen.
aantal gew.uren.
o,75 o,85 1,-arbeidsuren vaklieden o.a.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

4
7½
------

54½
43
2½
12
7
6
4

6
4
4
8
17
6
12½

Totaal

790

f. 55,33
“
46,18
“
6,13
“
18,20
“
22.95
“
11,10
“
15,90
_________
f. 175,79

Deze rekening is deugdelijk verklaart voor een bedrag van:
Eenhonderd vijf en zeventig gulden negen en zeventig cent. f.175,79
w.g. P.J.Klerks.
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Voldaan, 15/6 1945.
25 februari 1947 herstel oorlogsgeweldschade
DEURNE, 25 Februari 1947
No. 672
Rekening voor de Gemeente Deurne te DEURNE.
JAAR 1945
betaalde rekening aan derden volgens aangehechte copie wegens herstel van
oorlogsgeweldschade aan
Oude OL School Helenaveen, H.22
no. 29/1945 van de Gebr. Klerks Helenaveen
f 83,36
Voor eensluidend afschrift,
DE SECRETARIS VAN DEURNE,
vanHerten
1 juli 1947
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9 april 1949 L.H. Rutten
134/32
Helenaveen, 9 April 1949
L.S,
Naar aanleiding van Uw schrijven M.Z. nr 1718 dd 6 April deelt onderget. U beleefd
mede, dat L.H. Rutten Kanaalstr H66 leerling was van de O.L.School te Helenaveen en
dat volgens aantekeningen de laatste cijfers waren voor rekenen, taal en aardrijksk.
resp. 4, 4 en 5.
Hoogachtend Theelen H.S.
28 april 1950 Schrijven dd 28-4-1950 van de directeur openbare werken aan de
burgemeester van Deurne:
Gisteren kwam de heer pastoor van Helenaveen bij me met het verzoek om de voormalige
groentetuin van de heer Theelen (toekomstig kerkplein) aan de achterzijde, voor
zoveel nodig, van bomen te ontdoen en enigszins egaliseren, zodat de aannemer van de
nieuwe kerk hierop en –over de bouwmaterialen kan plaatsen en vervoeren. Zoals Z.E.
mededeelt zal de kerk hier spoedig worden aanbesteed en is door hem met de Mij
Helenaveen geaccordeerd dat de gemeente de houtgewassen op het bedoeld terrein gratis
#19220216
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mag hebben en ruimen. Zoals de Heer Pastoor zegt, zou hij er met U alreeds over
hebben gesproken. Gaarne zou ik vernemen of het de bedoeling is dat de gemeente
hieraan nu reeds kosten besteedt. In dit geval wil ik adviseren om het toekomstige
kerkpleintje aan de zijde van de woning van de Heer Theelen af te rasteren en in
overleg met de Heer v.d. Nieuwengiessen de te rooien bomen en plantsoen te bezien.
Op 8 mei 1950 wordt door B en W meegedeeld aan Openbare Werken om eerst te
onderzoeken 1e of Mij Helenaveen hiermede accoord gaat 2e over hoeveel en welke bomen
het gaat 3e of die uit aesthetisch oogpunt geruimd mogen worden.
31 december 1950 Over het “rekenwonder” Antoon van den Hurk verschijnt een artikel
in de Panorama(?). Meester Theelen heeft een vermenigvuldigingssom op het bord
geschreven dat hij uit het hoofd moet berekenen.
Later verschijnt een tweede artikel ALS TWEE REKENWONDEREN ELKAAR ONTMOETEN… over de
ontmoeting van Antoon van den Hurk met het Amsterdamse rekenwonder Pascal. Weer een
foto met beiden en meester Theelen onder de opgave 21089261455 x 3644391875
[=76857533093526(78125)]

22 juli 2005 Wijnvondst in Helenaveen
Geachte mijnheer en mevrouw Verhees,
Met zeer grote waarschijnlijkheid is uw wijnvondst de wijn van mijn opa Leo Theelen,
hoofd der school in Helenaveen tot 1950/1951. Hij woonde met zijn tweede vrouw Fien
Zeegers in de Oostenrijkse woning, Oude Peelstraat 7, maar daarvoor in "het klooster"
Oude Peelstraat 1. Met zijn eerste vrouw Cecilia Mertens kwam hij daar medio februari
1922 wonen, toen Leo tot hoofd werd benoemd. Zijn vrouw was al tien jaar hoofd der
school geweest in Baarlo aan de meisjesschool. Na haar huwelijk en verhuizing stopte
ze met werken. In Helenaveen werden de vier kinderen geboren die nu nog allen leven,
rond 80 jaar oud (Truus, Jerome, Leny, Nini). Een maand na de geboorte van Nini
Theelen overlijdt Cecilia Mertens in augustus 1926. Dokter Wiegersma is in die maand
zeer vaak vanuit Deurne naar Helenaveen gekomen, maar kon haar leven niet redden door
gebrek aan geschikte medicijnen.
Juist in de maand juli/augustus 1926 koopt Leo bij zijn zwager Jerome Mertens ruim
100 flessen wijn. Dat weten we omdat hij heel precies een kasboek bijhield, met enorm
veel informatie over hun huishouden, de kippen, boomgaard en bijen. Hierin staat de
aankoop vermeld (zie bestand over mevrouw Krijnen-de Bie, januari 1927).
6 jan 1927 In de maanden juli en augustus 1926 wordt veel drank gekocht,
waarschijnlijk van Jerome Mertens.
Het bedrag van f 90.31 wordt pas op 6/1 ’27 betaald.
Waarschijnlijk is het volgende gebeurd:
Ter viering van de geboorte van het vierde kind koopt Leo Theelen wijnflessen, ook
als belegging(?)
Dan sterft zijn vrouw, hij betaalt de wijn pas een half jaar later aan zijn zwager.
De voorraad heeft hij niet volledig opgedronken, ik ga nog informeren of de kinderen
iets afweten van een wijnkelder o.i.d. Tijdens de septemberdagen van 1944 hebben de
Duitsers in Helenaveen huisgehouden. Er is toen meer vernield dan de jaren daarvoor.
We weten dat er toen spullen tijdelijk in veiligheid zijn gebracht. Het heeft nog wel
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een half jaar geduurd voordat Leo Theelen terug kwam. Zijn "paradijsje" (een enorme
tuin met kippenhokken, volières, bomen, e.d.) heeft hij niet meer kunnen herstellen.
Een tekening/plattegrond van de tuin en de gebouwen, opgesteld door Andre Vervuurt,
maken het aannemelijk dat uw vondst plaats gevonden heeft in mijn opa's tuin. Deze
liep van het kanaal tot voorbij de Gouden Helm en was ook zeer diep naar achteren. De
(nieuwe) kerk stond volgens zijn tekening niet op het terrein van de tuin, maar
grensde daar wel aan.
Ik ben geïnteresseerd een fles wijn van Saint Emillion die hij ongeveer 50 had
gekocht. Graag wil ik een gaaf exemplaar van u kopen.
groetjes, Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621
l.theelen@onsneteindhoven.nl

circa 1930: luchtfoto van de oude en nieuwe school met het schoolhuis
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circa 1933: Truus, Leny, Nini en Jerome Theelen
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Drie foto’s van de familie van de Kerkhoff, circa 1890, 1907 en 1924
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