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Een hartelijk welkom voor alle familieleden met de naam Thijssen, 
Theelen, Henkens en Smeets, nazaten van Leo Theelen en Cecilia Mertens, 

op deze familiedag vlakbij het geboortehuis van de Theelens. In het 
bijzonder aan 'tante' Leny die nu 89 is.

Op deze zondag zijn vele familieleden met bovengenoemde namen, met 
partners en eigen nazaten hier aanwezig.

Wij hopen dat jullie allen al wat rondgekeken hebben in het 
geboortedorp van je vader of moeder, schoonvader of schoonmoeder, 
eigen opa en oma.

Praktisch niemand van dit gezelschap woont in de nabije omgeving, maar 
er is veel te zien.

De organisatie – of beter gezegd één lid ervan –  heeft jullie wat 
vragen voorgelegd, die  jullie natuurlijk ijverig hebben beantwoord. 
Graag de resultaten, zoals foto's, tekeningen of schetsjes, 
aantekeningen e.d. afgeven voor verdere verwerking of op korte termijn 
toesturen aan de organisatie.

De uitgewerkte antwoorden worden met naam van de personen die ze 
gegeven hebben opgenomen in het verslag van deze dag.

Om de kennismaking te vergemakkelijken zou ieder een naamplaatje 
kunnen dragen met naam en afstamming.
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Mogelijke projecten -1- die uitgevoerd kunnen worden vóór het gezellig 
samenzijn in 'De Gouden Helm' op zondagmiddag 15 juni 2014

  Het opmeten op borsthoogte van de omvang van de grote bomen langs de Helenavaart 
bij de kerk, maar ook elders in het dorp in in de wijde omgeving, zoals bij de 
Geldersestraat. Graag daarbij de soortnaam van de boom en een foto van de 
omgeving.
  Een fotoreportage van de begroeiing na het weghalen van de cultuurgrond rond de 
Koning Willem III-hoeve en elders. Tot half maart 2014 is daar de grond 
weggehaald, de eerste stap in de vorming van hoogveen in de Peel.
  Bouwkundige vondsten aan de kerk, school en schoolhuis en andere gebouwen in het 
dorp.
  Het opmeten en fotograferen van alle bruggen en bruggetjes over de Helenavaart 
vanaf Griendtsveen tot het viaduct over de A67 bij Grashoek.
  Indrukken van de school de Peelparel, voor zover dat mogelijk is van buiten.
  Voor meerdere groepen: het opmeten van het zogenaamde wijkensysteem in en buiten 
de bebouwing van Helenaveen. Met een GPS-ontvanger moet dat gemakkelijk zijn.
   Wellicht in een kleine groep een bezoekje aan het grootouderlijk huis. Meld je 
hiervoor aan!
   Bij Verhees de flessen van de wijnvondst van 2005 bewonderen.
   De berekening van de waarde waarde van een aandeel van de N.V. Maatschappij 
Helenaveen vanaf de oprichting van de vennootschap.
   Voor mensen met een metaaldetector: onderzoekje op een zeer specifieke plaats 
in de Belgenhoek naar metalen voorwerpen. Aan de hand van de luchtfoto van 
augustus 1944 de omgeving nog eens verkennen. 
  zie hiervoor http://www.theelen.info/afbeeldingen/DS889-3043-1944.tif 
 

http://www.theelen.info/afbeeldingen/DS889-3043-1944.tif
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Cecile Mertens, Mijn herinnering
Tijdens mijn lagere schooltijd (1914-1920) op de bijzondere Meisjesschool St. 
Odilia te Baarlo was juffrouw Mertens hoofd der school en de hulponderwijzeressen 
waren Tonny Tilmans en Trinette Perry uit Steyl-Tegelen.
Juffrouw Mertens was een donker type met een donkere gelaatskleur, bruine ogen en 
zwarte haren. Ze sprak met een rollende r.
De laatste twee schooljaren kwam ik bij haar in de vijfde en zesde klas. Ze had 
gestudeerd aan de Bisschoppelijke Kweekschool voor meisjes van de zusters 
Ursulinen, Wijnstraat 7 te Echt. Door haar toedoen kwam ik daar ook terecht, want 
dat was volgens haar de beste opleidingsschool die er bestond. Haar invloed moet 
groot geweest zijn, want ofschoon er vlakbij, in Blerick, ook een kweekschool voor 
meisjes was, viel de keuze van mijn ouders op Echt. Haar afscheid bij haar 
huwelijk heb ik niet meer meegemaakt. In Echt heb ik nog wel een kaartje van haar 
gehad, waarbij ze informeerde of ik goed gewend was. Ik heb de kaart niet bewaard, 
maar één zinnetje is me bijgebleven, nl. “En luister je ook goed naar de bel?”
Bij de Kindsheidoptocht mocht ik tot besluit in de kerk, verkleed als engel, de 
opdracht aan het Kindje Jezus bidden. Na afloop mocht ik – wat een eer! – met 
juffrouw Mertens in een spreekkamer van het klooster dineren. Toen was de juffrouw 
daar nog in de kost. Later is ze met twee collega’s zelfstandig gaan wonen in het 
dorp.
De “vrijers” van de drie jufs kende ik bij naam, omdat ik tijdens de schooluren 
wel eens liefdesbrieven voor de dames moest posten. Ik meen me het adres de heer 
Herman Theelen te Roggel te herinneren.

[geschreven door mevrouw G. Heines, destijds wonende ’t Sittert 2, 5991 AA Baarlo. Zij is enige jaren 
overleden, en was één van de weinigen destijds nog levende mensen die haar gekend heeft. Ze was lid van de 
heemkundekring te Baarlo. Mevrouw Heines haalt in 1926 haar diploma.]
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Huwelijksfoto's
Er zijn enkele foto's met de twee bruidsparen die op 23 augustus 1921 in 
Grathem trouwen. Gegeven de grootte van de bestanden worden ze apart 
opgeslagen. De foto's zijn genomen door C.G. Weers in Roermond.
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Brief van zuster Margmarie/Margriet aan Leny Henkens-Theelen
Echt, maart '74
Lieve Leny, Nu moet je me niet ouder maken dan ik ben! Ik werd 6/3 pas "81! Wat 
was ik blij met je lange brief; wat me er vooral in trof was 't feit, dat jullie 
zo dankbaar kunt genieten van àl wat God jullie gaf. En uit de toon van je brief 
trof me verder dat je zo heel erg veel lijkt op je Moeder, die ik in haar jonge 
jaren zo goed geeknd heb. Zij was hier op de hoofdakte-cursus toen ik hier ondes 
was. Moeder was toen 2e en ik eerste jaars. Als moeder hier was, hoorde je haar 
altijd wel ergens "kwebbelen" en ik zal nooit 't weldoende geluid van haar stem 
vergeten. Zij liep vaak zingend (ze had 'n mooie, warme stem) door de 
schoolgangen. Eén tafereeltje uit de tijd dat Moeder kennis had zal ik nooit 
vergeten. Ik fietste op de Kanaaldijk daar ergens tussen Nederweert en Someren en 
dan ontmoette ik Moeder met Vader toen ze kennis hadden. Ze liepen hand in hand 
als 'n paar blije Godskinderen. Een vriendelijke groet en ik was voorbij met in 
mijn hart de overtuiging: dit is een gelukkig paar! Leny, ik zou je dit willen 
zeggen: Je hebt een lieve Moeder gehad en zij leeft in jou zo sprekend voort! Dank 
God vaak voor wat Hij jou door je Moeder en Vader gaf en wat jij weer door mag 
geven met en via Kène aan jullie kinderen. Weet je nog hoe ik je, zonder dat Vader 
die toen kwam om je als leerlinge aan te geven, terugkende of liever Moeder in jou 
zag toen 'k aan Vader, die me zei dat je Moeder overleden was vroeg: Heette Uw 
vrouw dan Cecile Mertens. Je lijk trouwens nog sprekend op Moeder. Lieve Leny, 't 
is niet veel wat ik over haar schrijf maar 't zijn voor mij lieve herinneringen en 
die zullen jou hoop ik dierbaar zijn. Moge het jou en Kène gegeven zijn nog lang 
samen te mogen genieten van jullie prachtig gezin.
Al jullie intenties neem ik mee in mijn gebed.
Hartelijke groeten voor jou & Kène

je trouwe Margmarie OSM.
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Geschatte waarde f 6900.- (p. 8)
5 kasten f 500- 2 compl. serviezen f 250-
7 tafels f 150- glaswerk f  75-
25 stoelen f 200- gordijnen f 200-
6 tuinstoelen f  50- tafellaken, handd., serv. f 100-
3 weenerstoelen f  50- tapijten, matten,loopers f 200-
1 canapé+2 feaut. f 200- trapnaaimachine f 100-
1 divan f  25- waschmachine f  50-
1 fornuis f  50- waschgerief en manden f  25-
2 kachels f 200- lavabo’s+waschgerief f 200-
2 pendules f  25- schrijfbureau f 150-
1 regulateur f  25- 5 kleine tafels f  75-
1 wekker f  10- 3 nachtkastjes f  25-
3 horloges f  50- paraplu’s en stokken f  25-
goud en zilver f 100- strijkgerief f  10-
schilderijen f  50- 2 hanglampen f  50-
5 spiegels f  75- kleine lampen, lantaarn f  40-
beelden en stolpen f  40- rookgerief en sigaren f  25-
boekenrek+boeken f 250- provisie f 100-
muziekrek f  50- port-manteau f  20-
1 manskleeren f 400- dranken f  20-
1 vrouwenkl. f 400- kruiwagen f  15-
1 kinderkleeren f 100- (kippen 1 Oct 1928 weggedaan) f 70-)
2 veerenbedden+toebeh. f 500- landbouwgerief f  30-
3 kapokbedden f 300- brandstof + aan mijten f  60-
3 houten led.+staalen matr. f 300- --------------------
1 ijzeren bed met matr. f  50-             f6900-
1 wieg met toebeh. f  50- Polis No 82939
2 fietsen f 150- De Onderl. Brandass. v.d. N.C.B.
1 piano f 400- verzekert tegen brandschade
potten en pannen+porsel. f 200- voor 5 jaren.
koffers en kisten f  50- aanvang nemende 18 Juni 1922.
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Wetenswaardigheden -11-

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 daarover 
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 
UEdAchtb. ten Raadhuize of aan Uw 
huis te kunnen spreken.
Indien UEdAchtb. misschien verhinderd 
is, zoudt U me zeer verplichten adres 
achter te laten van den schilder die 
met de uitvoering belast is. Ik kan 
dan ten zijnen huize besprekingen met 
hem houden aangaande een en ander.
UEdAchtb. vergeve mij mijn unfair 
optreden, dat ik meen verschoonbaar 
te mogen noemen, met het oog op den 
[...]
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14 augustus 2006  Als herdenking aan het feit dat Cecilia Mertens precies 80 
jaar geleden is overleden wil ik hiermee enkele impressies geven van haar 
leven, vooral aan de hand van documenten en in het bijzonder uit de tijd te 
Baarlo en Helenaveen.
Wat heeft ze meegemaakt, wat zou ze meegemaakt kunnen hebben, hoe zou ze 
gedacht kunnen hebben over de gebeurtenissen om haar heen?
Ze overlijdt precies één maand na de geboorte van haar vierde kind. Als 
doodsoorzaak denkt de auteur aan een bacteriële infectie door besmet water. Zie 
hiervoor de tekst elders. Haar man heeft niets of zeer weinig over haar verteld 
aan de kinderen toen zij wat groter waren, zodat we geheel aangewezen zijn op 
foto’s en andere documenten. In de loop der jaren heb ik de nodige gegevens 
gevonden die ik u hierbij aanbied. Misschien duiken na ‘publicatie’ van dit 
geschrift meerdere gegevens op. Graag ontvangt de auteur gegevens over Leo 
Theelen en Cecilia Mertens, of het nu is de aanwezigheid van foto’s of 
papieren, of iets anders. Graag kom ik ze bij u kopiëren en inventariseren.
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Letterlijke tekst van trouwakte 11 uit 1921 te Grathem
Heden, drie en twintigste Augustus negentien honderd een en twintig, verscheen voor mij,    
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Grathem teneinde een huwelijk aan te gaan:
Leonardus Henricus Hubertus Theelen
oud dertig jaar, geboren te Roggel, onderwijzer wonende te Nederweert meerderjarige  
zoon van Leonardus Hubertus Theelen overleden en van Maria Gertrudis Hubertina van  
Geleuken zonder beroep wonende te Roggel
en     Cecilia Jacoba Mertens
oud negen en twintig jaar, geboren alhier, onderwijzeres wonende alhier binnen de    
laatste zes maanden wonende te Baarlo Maasbree meerderjarige dochter van Alphonsus Maria 
Mertens en van Anna Christina van den Hombergh beiden overleden.
De Afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier te Nederweert en te Baarlo Maasbree  
op dertig juli dezes jaar zonder stuiting plaats gehad.
De volgende stukken zijn overlegd
De Akte van Geboorte van den Bruidegom
De Akte van Geboorte der Bruid
De Akte van Overlijden van den vader der Bruid
De Akte van Overlijden van de moeder der Bruid
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Nederweert
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Maasbree.
Ik heb bruidegom en bruid gevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij    
getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na  
hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in 
naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren: Karel Hieronymus Mertens broeder der Bruid oud negen en dertig jaar,  
Hoofd der School, wonende alhier    Jacobus Theelen broeder van den bruidegom oud vier en 
dertig jaar, bouwkundig opzichter, wonende te Roggel.
Waarvan akte, welk overeenkomstig de wet is voorgelezen.
               De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, M Tijssen
L.H.H. Theelen                              K.H. Mertens
C.J. Mertens                                Jac. Theelen
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Bezittingen bij het trouwen
Op 21 augustus 1921 brengt C.J. Mertens 4300 gulden in en L.H.H. Theelen 3200 
gulden. Het meubilair wordt begroot op 1500 gulden en het salaris over de 
resterende maanden 1000.-. Op 1 januari 1923 heeft het echtpaar Theelen-Mertens 
ongeveer tienduizend gulden (transport 1921 3000.- en 1922 7000.-) plus nog 
renterekeningen bij de Hanzebank 197,20, renteboekje 1603,50, Rijkspostspaarbank 
330,50, girorekening 88,50 en kassa 450.-
Het totaal vermogen is geschat op 14000.-; daarbij inbegrepen de voorradige 
inboedel van 1500.-
Voor de verzekering tegen brandschade wordt de waarde van de inventaris in juni 
1922 geschat op f6900 . 
21 aug 1921P. Hendriks & Co, Heythuysen: aankoop meubilair f1640.40;
[Aan inventaris wordt dan voor 1640,40 gekocht: o.a. een huiskamerameublement, 
stoelen, slaapkamerameublement,  etc. Dit alles werd gekocht bij P. (Piet) 
Hendriks en Co te Heythuysen.     
Rond 21 augustus 1921 vindt waarschijnlijk de levering plaats van het volgende:]
a. Eikenhouten huiskamerameublement: buffet, uittrektafel, 6 stoelen, 
bloemst(oel?);
b. Eikenhouten slaapkamerameublement: 2 persoons ledikant, kast, lavabo, 
nachtkast, 2 st(oelen), tafel, kapst(ok), staaldraden matras, 3 delig 
kapokmatras, peluw (24 pond kapok), dekens;
c. Eikenhouten slaapkamerameublement als voren (behalve kast en kapok);
d. Portmanteau, voetbankje, vliegenkast, enz;
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Voorouders
2 aug 1851     Geboorte van Alphonsus Maria Mertens te Leveroy
17 sep 1853    Geboorte van Maria/Anna Christina van den Hombergh te Velden
1 okt 1877     Huwelijk Alphonsus Mertens en Christina van den Hombergh, Arcen
6 aug 1878     Geboorte van Lambertus Leonardus Mertens te Grathem
13 jun 1879    Geboorte van Louisa Verbruggen te Grathem
24 dec 1879    Geboorte van Judith Dorothea Maria Verlinden te Grathem
11 feb 1880    Geboorte van Maria Chrysostyma Mertens te Grathem
30 sep 1881    Geboorte van Hieronymus Karel Mertens te Grathem
27 jun 1883    Geboorte van Antonius Josephus Mertens te Grathem
11 dec 1885    Geboorte van Helena Paulina Mertens te Grathem
27 jul 1887    Geboorte van Jacobus Mertens te Grathem
11 sep 1889    Geboorte van Petrus Alphonsus Mathijs Mertens te Grathem
20 jan 1891    Geboorte van Leonardus Henricus Hubertus Theelen te Roggel
30 aug 1891    Geboorte van Anna Maria Chrysostina Timmermans te Limbricht
16 okt 1891    Geboorte van Cecilia Jacoba Mertens te Grathem
31 maa 1892    Geboorte van Maria Catharina Joosten te Wessem
1 aug 1892     Geboorte van Maria Veugelaers te Horn

Voor de duidelijkheid volgen hier de kinderen in onderwijs en latere functie:
9a. Lambert/Bart (=Lambertus Leonardus) Mertens: onderwijzer Heibloem en Nunhem
9c. Jerôme (=Hieronymus Karel) Mertens: hoofd der school in Grathem
9d. (An)Toon (=Antonius Josephus) Mertens: hoofd der school in Nederweert
9f. Sjaak (=Jacobus): onderwijzer in Wessem
9g. Fons (=(Peter) Alphons (Mathijs)) Mertens: onderwijzer in Heel 
9h. Ciel/Cecile/Cécile/Cecilia/Caecilia (=Cecilia Jacoba) Mertens: onderwijzeres 
en hoofd in Baarlo 
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Getrouwde kinderen Mertens en nakomelingen -1-
30 mei 1916 Lambertus Leonardus x Anna Maria Chrysostina Timmermans (Nunhem)
Alphonsus x Vossen       Pastoor Vullinghsstraat 11 Sevenum, 3z 1d
[A.M.H. Mertens-Vossen   Pastoor Vullinghsplein 24 5975DJ Sevenum, 077-4672027]
Jetty x Kuhlman          Schepen Fabritiusstraat 11 Maasniel, 1z 1d
Maria                    Aldenhofpark 2b            Maastricht
Josefus x Vleeshouders   Simonsstraat 2             Kronenberg, 6z 2d
Martinus x Litjens       Esdoornstraat 20           Blerick, 2z 1d
Willy x Beckers          Gardenierstraat 11         Maastricht, 1z 2d
Judith x Nelissen [P.C.] Nijldreef 43       3564 CR Utrecht, 1z 3d 030-2611745
Frans x Hendriks [F.M.A] Bocstraat 5        5831 GV Boxmeer, 1z 2d 0485-571002
Resi x Mertens           Zonzicht 2         6081 GB Haelen, 3d   0475-592143
Dorothea x Nijssen       Roggelseweg 21?    6081 CR Haelen, 1z 1d  0475-591751
Cecile                   Churchilllaan 10           Heer
[Mertens M.A.J.          Churchilllaan 10   6226 CV Maastricht, 043-3623480]
Gerrie x van de Kroonenberg Dr. Ariensstraat 15     Panningen, 1z 2d

1909 Hieronymus Karel x Louisa M.C. Verbruggen (Grathem)
Christine x Grooten [A.A.M] Sloetstraat 3   6524 AR Nijmegen, 3d  024-3221136
Antonius x  Conijn       Elisabethlaan 5            Brugge (B), 3z 1d
Cecile x Crijns          Leenderweg 170             Valkenswaard, 3z 1d
Mieke x van de Berk      Lindestraat 7a (33)        Grathem

16 aug 1912 Antonius Josephus x Judith Dorothea Maria Verlinden (Nederweert)
Alphonsus                Binkita (Congo)
Jules x Gubbels          Prins Bernhardlaan 390     Venray, 1z 1d
Jerôme x Theelen         Montgomerylaan 390         Eindhoven
Cecile                   Hoogpoort 156 (Biest 13) 6001 GC Weert, 0495-532900
Netty                    Hoogpoort 156 (Biest 13) 6001 GC Weert, 0495-532900
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Getrouwde kinderen Mertens en nakomelingen -2-
Jacobus x Maria Catharina Joosten (Wessem)
Helena x Starmans          Polstraat 5             Wessem, 3z 1d
Jeanne x Wulms             Sportparklaan 4         Maasniel, 2z 1d
Jerôme x Jacobs            Tramstraat 23           Roggel, 4z 2d
Petrus x Trienekens        Oude Trambaan 11        Heijthuijsen, 1z
Gertrudis x Bieshaar       Haegstraat 17          6019 BN Wessem 1z 3d 0475-561724
Anton x Janssen            Groenstraat 9           Roggel, 2 z
 
23 aug 1921 Alphonsus x Maria Veugelaers (Heel)
Gerda x Lent               Gouv. Houbenstraat 20   6097 BP Heel, 1z 1d 0475-573362
Alphonsus x Claassens      Mortelweg 38      4847 BC Teteringen, 2z 3d 076-5713719
Jo x Hecker                Heerbaan 86             Kinrooy (B)
 
23 aug 1921 Cecilia Jacoba x Leonardus Henricus Hubertus Theelen (Helenaveen)
Truus x Thijssen           Meteoorstraat 37        5632 DK Eindhoven
Jerôme x Bastiaensen       Lakerstraat 32          5613 ES Eindhoven, 5z 2d
Leny x Henkens             Nassauweg 15            6703 CG Wageningen
Niny x Smeets              Julianastraat 32        6006 AN Weert

[N.B. De meeste genoemde personen zijn overleden, de adressen zijn dan ook niet meer van toepassing.]
Zes van de acht kinderen worden onderwijzer. Er moet in dit onderwijzersgezin veel 
over school en verwante onderwerpen gepraat zijn. Een opleiding tot onderwijzer 
was één van de weinige mogelijkheden voor een beroep met aanzien in niet al te 
welvarende families.
Het beroep onderwijzeres was eigenlijk het enige beroep voor vrouwen om zich te 
ontwikkelen. Rond 1920 werd het getrouwde vrouwen wettelijk nagenoeg onmogelijk 
gemaakt om als onderwijzeres aan te blijven na het huwelijk.
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Wetenswaardigheden -12-
Helenaveen 23 Aug. '45

Edelachtbare Heer,
Naar aanleiding van Uw schrijven A W. 
00/7 d.d. 18 Aug. deelt onderget. U 
beleefd mede, dat het aantal kinderen 
ingeschreven op de O.L. School te 
Helenaveen 64 bedraagt.
Gaarne zal onderget. zich met de 
uitvoering van die aangelegenheid 
belasten.
Hoogachtend
Theelen   H.d.S.
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Wetenswaardigheden -13-
[Cecilia Theelen-Mertens op 26 november 1923]
Beste Zus, Kom ik nog op tijd voor een paar kleinigheden, 
die ik nog graag ontving, n.l. een stel jarretels voor 
Truus... maar een paar goede... ik heb er nu een paar, die 
gaan telkens los. Dan nog een el of 10-15 goedkoope 
entredeux – linnen of namaaklinnen – eenige c. M. breed. 
Hij moet dienen om de oude gordijnen van boven aan mekaar 
te zetten en dan dezen winter te gebruiken. 't Hoeft dus 
geen fijn soort te zijn. Hier alles wel.
Onze beste groeten  CielenTruus
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           v     de zwangere Cecilia Theelen-Mertens op 15 september 1923
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de zwangere Cecilia Theelen-Mertens v   op 15 september 1923
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30 juni 1925  DEURNE. De gemeenteraad besloot de o. l. school te Helenaveen te 
verbouwen. De begrooting bedraagt f3765.
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Wetenswaardigheden -7-

28 april 1911  A k t e – e x a m e n   l a g e r   o n d e r w ij s.
Venlo. Geëxamineerd: 8 mannelijke candidaten. Geslaagd de heeren J. A. Smeelen, J. 
W. Spits, C. K. G. Turkenburg, P. A. Vercoelen, allen te Oud-Vroenhoven; F. C. 
Snijders, J. H. Veltmeijer, J. M. Volders, allen te Maastricht; L. K. K. Theelen, 
te Echt.

24 december 1914  Onderwijs.  Examen m. o. Schoonschrijven.
's-GRAVENHAGE. Geslaagd de heer: E. H. H. Theelen, van Kelpen.

26 augustus 1916  Onderwijs.  Lichamelijke opvoeding.
Voor examen lichamelijke opvoeding zijn te Utrecht geslaagd de heeren H. A. Baets, 
Hunsel, H. C. J. Janssen, Nederweert, L. H. H. Theelen, Kelpen, L. Vervens, 
Swartbroek, P. H. Lempens en A. L. L. Kneepkens, Weert.

7 februari 1918  Brief van A.J. Mertens aan de gemeente Nederweert m.b.t. L.H.H. 
Theelen.

Kelpen, 12 April 1918.  Edelachtb. Heer!
Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik tot heden geen schriftelijk bewijs van den 
Heer burgemeester van Grathem ontving, dat ik met ingang van 16 April te 
Nederweert in functie kon treden. Ik had al eens geschreven, was zelf naar Grathem 
geweest, niets hielp. ’t Wachten moe ben ik er vandaag weer geweest, met ’t oog op 
het zenden van eenig bericht naar Nederweert. [...]

29 augustus 1920  Examen hoofdakte. Nijmegen. Geslaagd de heeren J. H. Mooren, te 
Heythuizen; L. H. H. Theelen, H. J. H. Fyen, beiden te Nederweert; J. De Kroon, te 
Tilburg; H. Kerkkamp, te Westervoort; J. H. H. Jacobs, te Schaesberg. Afgewezen 8.
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Een zeer korte terugblik op het leven van opa en oma Theelen-Mertens -1-
Beiden zijn in 1891 geboren, Leo in Roggel en Cecilia in Grathem. Cecilia's vader was 
hoofd der school in Grathem, en zij had vijf broers boven zich die allen in het onderwijs 
zijn gegaan. Na de lagere school, waarschijnlijk op ongeveer 14-jarige leeftijd, gaan ze 
beiden naar de jongens- respectievelijk meisjeskweekschool in Echt. Hoewel deze 
scholen strikt gescheiden waren hebben ze elkaar daar wel leren kennen. Als ze beiden, 
onafhankelijk van elkaar, in de zomer van 1911 hun akte halen, gaan ze direct aan het 
werk. 
Cecilia zal gedurende 10 jaar in Baarlo aan de meisjesschool staan, eerst als 
onderwijzeres, maar binnen enkele jaren behaalt ze  de zogenaamde hoofdakte – wat 
een fantastische prestatie was – en wordt een jaar later hoofd van dezelfde school.
Leo heeft verschillende standplaatsen, maar altijd is hij onderwijzer op de school waar 
zijn latere zwager Toon hoofd der school is. Pas veel later, zo rond 1920, haalt hij de 
hoofdakte en kan vanaf dat moment ergens tot hoofd benoemd worden. Er wordt 
besloten om te trouwen, als er tenminste woonruimte beschikbaar is. Dat is een strikte 
voorwaarde aan de gemeente waar hij solliciteert. De gemeente Venray neemt hem aan 
en er wordt een huurwoning ter beschikking gesteld. 
Ze trouwen op 23 augustus 1921 in een dubbel-huwelijk, haar broer Fons trouwt dus 
gelijktijdig ook. De huwelijken vinden plaats in Grathem en de twee echtparen gaan ook 
gezamenlijk op huwelijksreis, waarschijnlijk naar Scheveningen, maar zeker naar zee, 
omdat er een slechte foto bewaard is gebleven.
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Huishoudelijk personeel uit Duitsland
Genoemd worden 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. 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 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 bekende-kring.
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 ook 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 1922 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

Naspeuringen naar Gerda Batenbrock, dienstmeisje uit Bottrop
Twee filmpjes uit Bottrop, anno 1925:  no 1      no 2

http://www.theelen.info/afbeeldingen/bottrop1925_1.mpg
http://www.theelen.info/afbeeldingen/bottrop1925_2.mpg
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Een zeer korte terugblik op het leven van opa en oma Theelen-Mertens -2-
Als de nieuw-gehuwden in Venray gaan wonen, is de vacature van hoofd der school in 
Helenaveen al geruime tijd beschikbaar en bekend. Blijkbaar heeft Leo al direct vóór of 
na zijn huwelijk gesolliciteerd want op 5 november 1921 (exact 30 jaar voor de geboorte 
van de auteur) behandelt de gemeenteraad van Deurne de opvulling van de vacature. 
Leo wordt met vlag en wimpel in een geheim deel van de vergadering benoemd. Hij is 
amper twee maanden werkzaam in Venray en neemt dan al ontslag, maar de gemeente 
Venray houdt hem aan de opzegtermijn. Half februari 1922 vindt de verhuizing naar 
Helenaveen, Noord-Brabant, plaats. "Ciel" is dan al in verwachting van haar eerste kind. 
De nieuwe woonruimte is de tegenpool van de oude, en van de meeste dorpsbewoners: 
een groot stenen huis, met een enorme tuin en met zelfs een oud schoolgebouw erop. 
'De Gouden Helm' is de vernieuwde versie van dan al de 'oude school'.
Daar worden ook snel achter elkaar vier kinderen geboren. Maar direct ná de geboorte 
van Nini slaat het noodlot toe: Cecilia wordt ernstig ziek en sterft precies één maand na 
de geboorte van haar vierde kind op 14 augustus 1926, ze zijn nog geen vijf jaar 
getrouwd geweest...
Er waren in het gezin altijd meiden of dienstboden, één daarvan was in april 1926 
begonnen, Fien Zeegers uit Asten. Zij blijft haar hele verdere leven in Helenaveen en 
voedt de drie kinderen op, Nini wordt opgevoed door een oom en tante in Roggel. 
Ondanks het verzoek van Fien aan haar baas om Nini terug te halen naar Helenaveen is 
dat niet gebeurd. Het waarom blijft duister.
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Het jubileumfeest van 15 september 1923 in Helenaveen
HELENAVEEN. Vrijdag en Zaterdag, 14 en 15 September werd alhier voor ons dorpje, op grootsche 
wijze feest gevierd, ter gelegen=heid 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:
1e prijs groep tuin= en landbouw.
2e pr. groep Elf Provinciën.
3e prijs de Trekschuit
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 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.
[zie ook http://www.theelen.info/%5B19230915%5D%20jubileumfeest%20te%20Helenaveen.pdf]

http://www.theelen.info/%5B19230915%5D%20jubileumfeest%20te%20Helenaveen.pdf
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Een zeer korte terugblik op het leven van opa en oma Theelen-Mertens -3-
Het verdriet van het overlijden van zijn vrouw moet voor Leo immens zijn geweest, maar 
hij laat dat amper blijken... Elke zondag wordt het graf bezocht, jullie hebben het wellicht 
vandaag ook bezocht. Uit een oude foto (van circa 1930?) blijkt dat er een ketting 
rondom het graf hing en dat het kruis boven op de grafsteen er toen nog niet was.
Omdat er in de nabijheid geen voortgezet onderwijs was, moeten de kinderen na de 
lagere schooltijd elders gaan wonen: Jerome gaat bij een andere oom en tante in Roggel 
wonen en fiets elke dag naar Roermond. De twee oudste zusjes gaan naar een internaat 
en komen waarschijnlijk alleen tijdens vakanties naar huis.

Als al twee kinderen getrouwd zijn, nl. Truus en Jerome, die beiden in Eindhoven gaan 
wonen, trouwt Leo in mei 1950 zelf ook, met Fien Zeegers. Ruim twee jaar later overlijdt 
hij zelf en wordt in een ander graf dan zijn eerste vrouw begraven. Ook dat graf is op 
ongeveer 10 m van Cecilia hier te zien. Fien Theelen-Zeegers sterft in 1987 en wordt op 
het nieuwe deel van het kerkhof begraven.

Van oudsher was Helenaveen geen dorp waar je bleef wonen, want er was geen geschikt 
werk, het ligt ver weg van de rest van de bewoonde wereld, er waren kortom weinig 
voorzieningen die elders wel beschikbaar waren. Ook de vier kinderen Theelen zijn naar 
elders, naar de stad, vertrokken.
Maar nu zijn we dan allen even terug op de geboortegrond van onze ouders en 
grootouders.
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Wetenswaardigheden -1-

Naar aanleiding van de toezending 
der sollicitatiestukken van den 
heer L. H. H. Theelen, onderwijzer 
te Kelpen (Grathem) heb ik de eer 
Uw geacht College mede te deelen, 
dat ik genoemden candidaat in alle 
opzichten onvoorwaardelijk als een 
degelijke onderwijzer kan 
aanbevelen. Ook op zijn gedrag in 
en buiten de school valt niet het 
minste aan te merken.

[A.J. Mertens was Toon Mertens die 
enkele maanden daarvoor naar 
Nederweert was verhuisd als nieuw 
hoofd der school daar. Later werd 
hij zijn zwager.]
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Inwoners van Helenaveen.
L.S.,

Het Oranje-Comité van Helenaveen nodigt U allen beleefd uit tot medevieringen v.h. 
40-jarige jubilé van H.M. de Koningin op Dinsdag 6 Sept. op 't sportterein te Helenaveen.

Feestprogram:
A. van 9-12 uur: Kindertractatie en kinderspelen: komt zien en genieten met de kleinen!
B. van af half twee: Wedstrijden voor dames en heren v. alle leeftijden:
I Jongens beneden 17 jaar: lopen. Hindernislopen = tonlopen – kleedwedloop.
II Jongelingen van 17 tot 20 jaar: rennen. Kikkerren – paardje-paal-ren – kunstfietsen.
III Jongemannen van 20 tot 30 jaar: balanceeren. Slakkenparade – zakslag – spriet.
IV Mannen boven 30 jaar: beheerste kracht. Blinddorsen – trekkrachtproef – ring werpen.
a. Wedstrijd jonge dames beneden 17 jaar: Bal kruien – zaklopen - voetbalsport.
b. Jonge dames van 17 tot 20 jaar: kunstfietsen – korfbalsport – ringsteken.
c. Dames van 20 tot 30 jaar: Knikker- of balsport – touwtrekken – vaardigheidsproef.
d. Dames boven 30 jaar: Balgooien – lintknippen – langzaam maar zeker.

's Avonds gezellig samenzijn in de zaal Van Horen. 
Een paar wenken vooraf:

1. Bij eenzelfde spel kan men maar één prijs behalen.
2. Om deel te nemen aan een spel in zijn groep kan men zich aanmelden op 't terrein bij 't 
Oranje-Comité.
3. Zo mogelijk zal per groep aan meer wedstrijden worden deelgenomen, zodat iemand ook daar 
weer een prijs kan winnen.
4. De jury weet wel hoeveel prijzen er zijn, maar 't aantal deelnemers is onmogelijk te 
schatten.
5. Daarom: de jury stelt de grootte v.d. groep deelnemers telkens vast, beoordeelt de 
wedstrijden en kent de prijzen toe.
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Het huis H21
Dochter Leny Henkens-Theelen schrijft op 5 januari 2005: Beneden was de suite met 
schuifdeuren, die in de winter gesloten waren behalve met de feestdagen. Beide 
kamers hadden een kolenhaard. In de zomer waren vaak de tuindeuren naar het 
lommerrijke terras open en stonden er rieten stoelen. Het kleine kamertje was 
achtereenvolgens: kinderkamer, piano(studie)kamer en naaikamer. Daar stond een 
potkacheltje, heel knus. Aanvankelijk stond daar ook de kerststal en boom en 
konden we daar bij de piano kerstliedjes zingen. Een mooie herinnering!
In de royale keuken was natuurlijk het fornuis, dat met turf werd gestookt en elke 
morgen moest worden aangemaakt, wilde je koffie kunnen zetten. Een van de eerste 
“klusjes” was dan ook: turf binnen halen – asbak legen – fornuis aanmaken e.d. 
Boven was geen verwarming (vanzelfsprekend!). Op de slaapkamer boven de suite 
stond een wastafel met waskom en lampetkan die elke dag gevuld moest worden en 
toiletemmer om het vuile water in mee naar beneden te nemen en soms een gebruikte 
po uit het nachtkastje. Jerôme sliep bij Papa op de kamer boven de tuinkamer. Fien 
op de kamer aan de voorkant met de meisjes of met één van hen. Later gebruikten we 
ook de logeerkamer erbij. Boven de keuken was de kleine zg meidenkamer, waar ook 
de mangel later stond (eerst geloof ik op de gang boven de voordeur). Later werd 
dat badkamer, ’s winters verwarmd, omdat de schouw van de keuken erdoor liep.
Na de petroleumlampen in de 20-er jaren kwam carbidlicht via een installatie in de 
kelder, lampen met zg kousjes, die gloeiden, maar die niet stonken! Nog later werd 
het butagas en het gasstel ’s zomers in de keuken om te koken, was een hele 
vooruitgang. Fien was in haar eerdere betrekkingen in Tilburg en Eindhoven al 
gewend aan electrisch licht en stadsgas en waterleiding en vroeg dus argeloos, 
waar de knopjes zaten!! Wij hadden slechts een pomp voor water uit de regenput! 
Wonder, dat zij dit heeft volgehouden en niet, zoals de 2 huishoudsters toch weer 
terug is gegaan naar de toen meer geciviliseerde wereld! Papa had een kaars op 
zijn nachtkastje staan. Wij niet, dat was te gevaarlijk.
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Vergadering plaatselijk comité voor huwelijksgeschenken
Prinses Juliana op 25 nov '36

Welkom dank voor groote opkomst doel bekend verloven Julia Lippe Biesterfeld
Verheugenis heele land door spontaan Nederl Gewesten hoop versteviging Oranje... 
den aanleg den  ?  hulde 100 jarigen zoo wij Brabanders gelukkig aanstaande is. 
toegelicht: verschillende provincies Sasse van IJsselt geroepen altijd aanhoudelijk 
geweest  ? vers? versnippering van krachten een nationaal cadeau: 7 januari 
huwelijk – Dr Wiegersma uitgelegd raadsleden voorzitters   ? van den ingezetenen
Pastoor Domine's enkele notabelen o i in dammen
terug kwamen vrijkopen niemand vergeten bij voorbaat excuus  
laat ?heid. 1e plaats in > making ver?  v/dr Velden graag ge? hoog.
jaren in eere Collecte splitsen parochies aangewezen pastoors en dominé's 
eereleden collecten kan worden gehouden volstaan de inleiding verzameling van 
gelden patronage van comité voor elk kind een kwartje voor kinderen een 
kinderfeest. Begrooting bestemd voor de kinderen. Tractatie belasten  ? 19 feb 
1889 legpenning ?  ?en en chocolade ?der gedacht indeeling 
comité's. Cleutjens bedoeling verstrekt over de gemeente kinderen met Asten 
uitgemaakt secrets penningmeesterJoosten en Cleutjens sub comité voor ?Fransen 
Vlierden en Jacobs Vlierden sub comité.
?ansen vraagt wel nationaal is voorzitter  Coolen omvatten eenige politieke 
groepen inge? aijandig gesteld kan da
voor 15 dec bijeenkomen nation comité en als zoodanig ? om ?
Fransen zeer jammer vind een nationale ? niet ? voorzitter zal niet gepubliceerd
Coolen niet zal ? Te Strake een van ? in een van zaken Fransen even willen 
memoreeren ? hiervan ? te brengen Voorzitter een bijzondere en 
elk ? ??Rademakers op welke wijze voorzitter met bril afRademakers open  harten 
voorzitter schoolgelden Vermeulen gesloten beurzen



Familiebijeenkomst van Thijssen, Theelen, Henkens en Smeets op 15 juni 2014 54

 



Familiebijeenkomst van Thijssen, Theelen, Henkens en Smeets op 15 juni 2014 55

Aan den heer Burgemeester der Gemeente 
Deurne

Edelachtbare Heer,
In verband met Uw opmerking j.l. 
Zaterdag, dat U met mij van mening bent, 
dat 'n grote militaire stelling als die 
gelegen in mijn tuin eigenlijk  een zeer 
geschikte schuilgelegenheid is bij evt. 
bombardement, heeft onderget. heden een 
gesprek gehad met een der kapiteins v/d 
Opbouwdienst in Helenaveen.
Die was 't met mij eens, dat bedoelde 
stelling als scherfvrije schuilplaats 
geschikt was en merkte tevens op, dat in 
een der circulairen zelfs gewag werd 
gemaakt van intact laten van stellingen, 
indien de inwoners ze konden gebruiken 
voor bewaarplaats van voederartikelen in 
de winter.
Ik wilde U daarom voorstellen een verzoek 
te willen richten tot de Heer Korps Ct te 
Asten om "mijn" stelling niet te 
vernielen.
Enige spoed is misschien gewenst, omdat 
momenteel de jongens, gewapend met 
schoppen, telkens ergens aan 't werk 
gaan.
Hoogachtend  LHHTheelen  HdS
Helenaveen 14 Oct '40
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Vogelnesten, stroperijen en honden
DEURNE, den 4 Maart 1925.
Waar de tijd weer aankomt, dat de vogels hunne nesten gaan maken en eieren leggen, 
welke dan weer met massa's door de aankomende jeugd en zelfs grooteren vernield 
worden zeer tot schade van den landbouw, daar is het mijn uitdrukkelijk verlangen, 
dat door U allen streng wordt gelet op overtreding van de betreffende 
wetsartikelen. Ik heb den heer v.d. Weijer opgedragen om zoo spoedig mogelijk aan 
de bosschen de paaltjes met verboden toegang te doen aanbrengen, teneinde ook 
beter de strooperijen te kunnen tegengaan, waarover de pachters der jacht ten 
zeerste klagen. Wordt door U wel voldoende gewaakt tegen het steken van flikken 
waarbij de betrokkenen honden meebrengen, terwijl hetzelfde geschiedt bij het 
afmaaien van strooisel. Hoewel dit laatste niet verboden is, moet door U toch 
zooveel mogelijk worden belet, dat daarbij honden worden meegenomen.
Ook is er een klacht, dat de arbeiders honden meenemen op het veld, waartegen de 
opzichters dienen te waken.
De Burgemeester van DEURNE, c.a.     JCvanBeek
Aan Heeren Gemeenteveldwachters en bezoldigd Rijksveldwachters. ALHIER.

DEURNE, den 4 Maart 1925.
Naar aanleiding van de vele vernielingen in de bosschen en waar weder de tijd 
aanbreekt van het verboden uithalen van vogelnestjes moge ik U dringen verzoeken 
te zorgen, dat binnen 14 dagen aan alle bosschen de paaltjes met verboden toegang 
worden aangebracht. Zulks kan door U geschieden in overleg met de politie, b.v. 
van den Heuvel.
De Burgemeester van DEURNE, c.a.     JCvanBeek
Aan den Heer Th. v.d. Weijer. ALHIER.
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Wetenswaardigheden -2-
Peil Helenavaart 31.40 +NAP.
waterstand 0.15 tot 0.30 boven 
kanaalpeil.
Helenavaart is lang 15700 m
diepte    1.50 m onder kanaalpeil
breedte op kanaalpeil ruim 11 m

Kanaal v Deurne
lang 14175 m.
diepte 1.50 m tot 1.80 m
breedte 17
 
26 april 1930  HUISHOUDSTER gevraagd in 
gezin met kleine kinderen. Brieven met 
inlichtingen s.v.p. L. Theelen Hoofd der 
School Helenaveen 6444
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Nogmaals Ciel met TruusNogmaals Ciel met Truus
8 februari 1923  Cecile borduurt graag en 8 februari 1923  Cecile borduurt graag en 
veel; er is niet veel meer van over. veel; er is niet veel meer van over. 
Truus Thijssen-Theelen heeft een stuk Truus Thijssen-Theelen heeft een stuk 
borduurwerk. Waarschijnlijk worden de borduurwerk. Waarschijnlijk worden de 
borduurbenodigdheden ook thuis bezorgd, borduurbenodigdheden ook thuis bezorgd, 
maar we vinden regelmatig rekeningen, maar we vinden regelmatig rekeningen, 
zoals bij Mähler & Co, Fa. F., Rijnstraat zoals bij Mähler & Co, Fa. F., Rijnstraat 
88 te Arnhem in manufacturen. Leen 88 te Arnhem in manufacturen. Leen 
Mertens werkte daar en nam de spullen Mertens werkte daar en nam de spullen 
mee.mee.
8 februari 1923  N.V. Manufactuurhandel 8 februari 1923  N.V. Manufactuurhandel 
Vroom en Dreesman  Vleesch Venlo (?)  Vroom en Dreesman  Vleesch Venlo (?)  
f14.22f14.22
3 juni 1924  Stof Mets & Cos magazijnen 3 juni 1924  Stof Mets & Cos magazijnen 
A’dam  f3.88 (p. 41)A’dam  f3.88 (p. 41)
1922 Mähler en Co, Arnhem: f111.645 en 1922 Mähler en Co, Arnhem: f111.645 en 
f94.915, deken, tijk, frotté, rips: f94.915, deken, tijk, frotté, rips: 
f10.-; f26.85 op 22 november 1922f10.-; f26.85 op 22 november 1922
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Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin
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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http://www.theelen.info/%5B20110114%5D%20Gert%20aus%20Noerdlingen.pdf
 

http://www.theelen.info/%5B20110114%5D%20Gert%20aus%20Noerdlingen.pdf
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Deurne, 12 December '44

Liefste Leny,
Wat zijn we blij eindelijk 'ns iets van jou gehoord 
te hebben. We hadden 't er gelukkig allemaal levend 
afgebracht, alleen van jou wisten we nog niets. Maar 
nu zijn we goddank weer allemaal compleet. Wat heb 
ik toch dikwijls aan je gedacht en vaak naar je 
geinformeerd, maar 't was steeds zonder resultaat. 
En nu is alle leed weer geleden in zoverre 
tenminste. Toevallig hebben we gisteren 'n brief 
over 't rode kruis meegegeven, maar jij bent ons 
voor geweest. We hoorden steeds maar geruchten dat 
Elst geevacueerd was naar Eindhoven en Someren, maar 
dat konden wij maar niet geloven, want dan zou jij 
toch wel geprobeerd hebben deze kant uit de komen, 
zoals wij dat ook hebben gedaan. Ik zal je nu 'ns 
gaan vertellen, hoe wij hier terecht zijn gekomen, 
wij hebben ook 'n hele lijdensweg achter de rug.
Donderdag 21 Sept. begonnen we 't eerste van de 
oorlog te merken. toen kregen we evacué's uit Asten, 
n.l. Drieka met d'r gezin, Wies, Janske, Henk en 
Frans. We waren toen met 21 personen. Daags te voren 
was de familie van Rijswijck precies vertrokken, die 
wegens onlusten in Liesel enige dagen bij ons was 
ondergedoken. Diezelfde nacht geloof ik (ik weet 't 
niet heel precies meer, want ik heb geen dagboek 
bijgehouden) kwamen de eerste moffen, met lichte 
tanks. De hele nacht hebben ze toen gereden, en bij 
ons voor 't huis gestaan. Dat duurde zo'n hele week 
en tegelijkertijd werden onze serre en perzikbomen 
geplunderd. 's Zondags werd er geschut opgesteld op 
sommige plaatsen, maar 't was toch nog niet 
gevaarlijk. Op de Sevenumse weg stond ook 'n stuk 
geschut, maar toen dat z'n eerste schot loste kregen 
we toch wel schrik, ofschoon dat toch niets te 
betekenen had in vergelijking met wat we daarna nog 
gehoord hebben. [...]
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Verzoeken aan de 
familieleden
In de familie zijn nog 
voorwerpen van onze 
opa en oma aanwezig, ik 
geef hierbij afbeeldingen 
ervan. Zouden jullie die 
mee kunnen nemen naar 
de bijeenkomst?

Voor Thijssen: schilderij 
en horlogebandje, en het 
betreft verder ook het 
fietsmandje bij Smeets.
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Wetenswaardigheden -3-

21 april 1952  Hierbij deel ik U mede, dat 
het in het voornemen ligt van Burgemeesters 
en Wethouders dezer gemeente U met de heer 
Kroeze, Inspecteur van het lager onderwijs 
te Helmond, een bezoek te brengen en wel op 
Vrijdag, 25 April a.s., des namiddags te 
4.30 uur. Zij willen U bij gelegenheid van 
Uw heen-gaan bij het onderwijs nog komen 
danken voor het vele werk, dat U in dienst 
der gemeente en in het belang van het 
onderwijs op zo uitstekende wijze verricht 
hebt.

3 augustus 1951  Gemeente Deurne.
Gevraagd aan de o.l.school te Helenaveen ter 
vervanging van het hoofd der school:
een onderwijzer of onderwijzeres (met 
hoofdakte) in tijdelijke dienst.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het 
verschijnen van dit blad te zenden aan de 
Burgemeester van Deurne.
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Wetenswaardigheden -4-

18 juni 1932  Horst.
Bijententoonstelling. – In verband met de in het najaar alhier te houden 
bijententoonstelling zal dhr. Theelen hoofd der school te Helenaveen, in den loop 
dezer maand alhier een lezing houden en eenige aanwijzingen geven met betrekking 
tot de opstelling der tentoonstelling.

6 maart 1942  HELENAVEEN
Sluiting tuinbouwcursus – De tuinbouwwintercursus, gegeven door de heeren Theelen 
en Erkelens, alhier, loopt weer ten einde. Op Zaterdag 7 Maart, dus namiddags om 2 
uur zal n.l. de eindles van dezen tweejarigen cursus plaats vinden.

12 maart 1942  HELENAVEEN.
– Zaterdag j.l, vond alhier in de Openbare School de eindles plaats van den 2-
jarigen tuinbouwcursus, die werd gegeven door de heeren Theelen, hoofd der School, 
Erkelens, tuinbouwvakonderwijzer alhier en de heer Linden hoofd der school uit 
Neerkant. Aanwezig waren de heeren Maasen namens de Maatschappij Helenaveen [...]

30 juni 1942  MULO.
Te Eindhoven slaagde voor het diploma Mulo B volgens het nieuwe programma mej. 
Helena Theelen te Helenaveen. Zij genoot haar opleiding op het Pensionaat 
"Mariëngaarde" te Aarle-Rixtel (N.B.)

22 juli 1942  DIPLOMA MACHINESCHRIJVEN
Te Aarla-Rixtel (bij Helmond) slaagde voor het diploma machineschrijven mej. 
Helena Theelen, uit Helenaveen.
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Wetenswaardigheden -5-

Nieuwsblad van het Noorden  Burgerlijke Stand van Groningen
5 december 1953  Ondertrouwd: C. H. Henkens 31 j. en H. G. C. Theelen 28 j.;
15 december 1956   H. G. C. Henkens-Theelen z.;
7 augustus 1959   H. G. C. Henkens-Theelen d.;
6 augustus 1960  H. G. C. Henkens-Theelen z.;
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Het geboortehuis van de Theelens
in Helenaveen, tekening van circa 1900
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Leny Theelen en Rien Brooijmans
Zaterdag, 16 september 2006 - Zij kende hem amper en hij haar helemaal niet. Hij was eind 1944 immers een Homoetse hummel 
van net anderhalf. Toch maakte hun weerzien vorige week donderdag flink wat emoties los bij de Wageningse Leny Henkens - 
Theelen en Rien Brooijmans. Over ‘even Googelen’ met onvermoede gevolgen.
Waaróm hij haar meisjesnaam op Google intikte: Nico Henkens weet het niet. Zijn moeder was 20 augustus net naar huis en hij 
tikte wat verveeld haar meisjesnaam in. En stuitte prompt op een oproep, alweer uit 2002, waarin zijn moeder werd gezocht. 
Rien Brooijmans uit Udenhout had toen eigenlijk allang de hoop opgegeven dat zijn speurtocht ooit nog succes zou hebben. 
Zijn moeder, An Brooijmans, had vaker over het meisje gesproken dat zich half augustus 1944 op de boerderij in Homoet 
meldde. Leny Theelen, nu 81, toen 19, volgde de opleiding tot lerares voor de huishoudschool. Ze zou in Homoet zes weken 
stage lopen. Rinie was als anderhalfjarige de trots van Jan en An, toen zwanger van hun tweede kind. 
"Stage lopen betekende simpelweg alles doen wat in het huishouden voorkwam. In mijn geval betekende dat veel met Rinie 
optrekken“, herinnert Leny zich. Ze belandde in de roerigste tijd die het gehucht bij Valburg ooit meemaakte. De tijd dat de 
geallieerden poogden de Rijn over te steken. "Dag en nacht vlogen de granaten over. Dan was het ’s nachts net zo licht als 
overdag omdat Arnhem, Driel, Nijmegen en Elst brandden“, herinnert Leny zich. 
27 november besloten de Amerikanen dat de dorpen rond Nijmegen moesten evacueren. Het gezin Brooijmans stapte net als de 
rest van het dorp in een vrachtwagen, Leny met Rinie op de arm. Het ging naar Tilburg.
Van daaruit zou de stroom zich splitsen naar Belgische dorpen. De Brooijmansen kwamen niet zo ver. An had een oom in 
Tilburg, directeur van de zuivelfabriek daar. Hij bood hen onderdak. Ook voor Leny. 
De Brooijmansen kwamen uit West-Brabant en konden daar snel weer heen. Leny bleef wat langer in Tilburg. Later werd zij 
herenigd met haar familie, die vanuit Helenaveen, waar pa hoofdonderwijzer was, naar Deurne was geëvacueerd. "Vanaf februari 
begon ik mijn tweede stage in Limburg. Daarna volgden nog een stage in Twente en twee jaar hard studeren om de studie af te 
ronden“, herinnert Leny zich. Er kwamen aanstellingen als lerares in diverse Limburgse dorpen. "Dat was hard werken“ Het 
maakte dat Leny er niet meer toe kwam contact op te nemen met de familie in Homoet. Rinie’s moeder dacht veel aan het 
meisje. "Ze was bang, heeft ze vaak tegen Rinie gezegd, dat mij iets naars was overkomen op weg naar België“, weet Leny 
intussen. Jan en An Brooijmans en hun kinderen keerden na de oorlog terug naar Homoet. De monumentale boerderij bleek 
doorzeefd met kogels en leeggeroofd. Tot 1963 bleven ze er boeren, daarna verhuisde het gezin naar Lent. In 1998 stierf An, 
een jaar later Jan. Rinie, intussen Rien, was toen al druk geweest met het opsporen van Leny. 
Hij zocht onder meer via ‘Adres Onbekend’ op de radio. Maar wellicht omdat hij Leny Thielen zocht, zoals hij dacht dat ze 
heette, vond hij Leny Theelen niet. Die was intussen getrouwd met landbouwkundige Henkens en woonde vanaf ’65 in Wageningen.
Eind jaren vijftig had Rinie, vanuit de middelbare landbouwschool in Randwijk, nog stage gelopen op het arboretum, ongeveer 
tegenover het huis waar Leny later zou komen wonen en nog altijd woont. 
Ook Leny miste, in de tijd van tientallen jaren bezien ‘op een haar na’, de Brooijmansen toen zij in 1965 met haar man naar 
Homoet reed. De boerderij, nu gesloopt, stond er toen nog wel. Maar er werd niet opengedaan. Ook als dat wel gebeurd was, 
had ze Jan, An of Rinie niet gezien: die waren toen immers net twee jaar verhuisd.
Zo bleven oppas en baby van weleer langs elkaar heen leven, totdat drie weken geleden een van haar zoons in een moment van 
verveling haar naam intypte bij Google. Dat leidde intussen tot een dag lang bijpraten, foto’s kijken en bladeren in Leny’s 
minutieus bijgehouden stageverslag van destijds. De blonde babykrullenbos van weleer, was intussen een grijs hoofd van 63 
jaar. Leny: "Raar: eigenlijk kende ik hem amper en hij mij zelfs helemaal niet. Maar we waren allebei wel erg geroerd. Een 
wonder, nou dat misschien niet, maar wonderlijk toch zeker wél.“ Een fotootje van een baby met blonde krullen en een bos 
rozen: tastbare herinneringen aan het weerzien dat de Wageningse Leny Henkens-Theelen had met Rinie Brooijmans, de baby die 
ze bij de evacuatie van 1944 uit het oog verloor.
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Het faillissement van de Hanzebank Den Bosch
5 december 1923  Reis ’s Bosch f4.- + diner + ?? + bel? + 4711 f25.- [Deze reis 
heeft praktisch zeker te maken met het faillissement van de Hanzebank ’s 
Hertogenbosch, waarbij het gezin een renteboekje en rekening courant aanhielden, 
ten bedrage van f1868.17 (p. 44).]
[Cecilia krijgt waarschijnlijk een flesje eau de cologne.]

Dec. 5 Reis ’s Bosch f4, diner + heel + bel enz 4711     5/12   f25-  (p. 23)
21 Dec. (1925) Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 25 %  f467,04 (p. 52). 
Enkele weken (12 jan 1926) later weer eenzelfde betaling, maar of dit een fout is?
12/1 (1926)  Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 25 %  f467.04 (p. 52) via Helm. 
Bank & AKartner
12 Apr (1928) Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 15%  f280.23 (p. 92)
15/3 (1932)  Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 7½ %  f140,11 (p. 172)
vanaf 11-12-‘33 Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 2½ %  f46,65 (p. 184)
16/10 ’36 Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 1,45 %  f27,09 (p. 216)

6 december 1923  Rapport Deskundigen Hanzebank Den Bosch
Rechtsgeldigheid cessies aan de Boerenleenbank ad 9½ miljoen in twijfel getrokken; 
f900.000 komen eventueel voor compensatie in aanmerking.
De Directeur heeft een contract, waarbij hem bij faillissement 10 jaar salaris in 
eens moet worden uitbetaald d.i. 1½ ton! 
De hoofdoorzaak der catastrophe is het beheerbeleid, de tweede oorzaak pas de 
crisis.
Er werd nog dividend uitgekeerd, toen het kapitaal reeds verloren was.
Een bankbediende speculeerde met bankgeld en verloor 3½ ton!
Verzwijging accountants-rapport, knoeierijen met speculaties.  [...]
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Mobiliteit
26 mei 1926  aanschaf van een tweedehands auto van een broer van een zwager te 
Roggel J. Derikx. Het bedrag van 1850 gulden zal in 7 termijnen van 150 elk 
betaald worden na een aanbetaling van 800 gulden. Als Cecilia Mertens enkele 
maanden plotseling overlijdt wordt het hele betalingsschema veranderd. Pas 
medio 1927 worden de laatste termijnen in grotere bedragen afgelost. Cecilia 
Mertens heeft maar weinig plezier aan de nieuwe aanwinst gehad.
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EERSTE NOORD-BRABANTSCHE IMKERSDAG.
De Bijenhoudersbond van den “Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond” houdt op 
15 April 1925 zijn eersten imkersdag te Boxtel n.m. 1 uur in de zaal van Hotel 
“Riche” te Boxtel. Het doel hiervan is vermeerdering van kennis door het bespreken 
van belangrijke vraagstukken van veel belang voor de bijenhouderij, het opwekken 
van meerdere ambitie voor het zoo schoone en nuttige imkersvak.
Allerwege ondervindt het initiatief, genomen door het Bestuur, groote sympathie, 
tal van vereenigingen komen met flinke groepen. Ook belangstellenden zullen zeer 
welkom zijn. Zoo zal en  moet de Imkersdag slagen. Trouwens het goed voorziene 
programma belooft veel. De volgende inleidingen zullen gehouden worden:
In welke richting moeten bijenteelt en bond zich bewegen? Inleider de heer J.M. 
Lauwers te Esbeek;
Is het mogelijk maatregelen te beramen, tengevolge waarvan de imkers in het najaar 
tijdig te weten te kunnen komen, hoeveel de gewone honing waard is? Inleider de 
heer A.J.S. Derks, te Gemert;
Hoe kan het leveren van honing door de imkers aan de zeemerij bevorderd worden? 
Inleider de heer J. v.d. Sande te Berlicum;
Boekhouden bij de Bijenteelt. Inleider de heer S.W. van Ra te Bavel;
Bijenteelt Statistiek. Inleider de heer G. van Ravels te Teteringen;
Mijn eerste cursus en welke vragen men mij stelde. Inleider de heer F.J. van 
Pinxteren te Nuland;
Bijen en fruit. Inleider de heer A.H. Schreurs te Oirschot.
Mijn eerste cursus. Inleider de heer Augs. van Gijsel te Someren;
Uitkomsten van een jaar kastimkeren in een streek met goede dracht. Inleider de 
heer W.P.M. v.d. Horst te Roosendaal. Verder staan nog de volgende demonstraties 
op het programma: Het vervaardigen van strookasten, door de heeren J. Houben te 
Meijl en L.H.H. Theelen te Helenaveen. Demonstratie van den Stoom wassmelter van 
Mathfessel, door den heer W. Middel te Amsterdam.
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Wetenswaardigheden -6-  Verwijzingen naar bestanden op www.theelen.info 

http://www.theelen.info/%5B20120407%5D%20Leo%20Theelen%20en%20Cecilia%20Mertens.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100408%5D%20krantenberichten%20Mertens%20te%20Midden-Limburg.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19260714%5D%20Nini%20Theelen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20131219%5D%20doodsoorzaak%20Cecilia%20Mertens.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19191003%5D%20recepten%20Cecilia%20Mertens%20te%20Baarlo.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19210823%5D%20kasboek%20L.H.H.%20Theelen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19230915%5D%20jubileumfeest%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19220811%5D%20huishoudpersoneel%20Theelen%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19390831%5D%20inkwartiering%20Theelen%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19231205%5D%20faillissement%20van%20Hanzebank%20te%20den%20Bosch.pdf
http://www.theelen.info/%5B20110905%5D%20O.L.%20School%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20110511%5D%20schoolhuis%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20110511%5D%20Bestek%20en%20Voorwaarden%20schoolhuis%20Helenaveen.pdf
 
http://www.theelen.info/%5B20050721%5D%20wijnvondst%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20110126%5D%20mobilisatie%201939-1940.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19510101%5D%20Oostenrijkse%20woning%20te%20Helenaveen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19501231%5D%20agenda%201950%20van%20Leo%20Theelen%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19841115%5D%20klooster%20Helenaveen%20in%20oorlogstijd.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19210821%5D%20veenbrand%20in%20de%20Peel.pdf 

http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Lambert%20Mertens%20te%20Nunhem.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Alfons%20Mertens%20te%20Heel.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Toon%20Mertens%20te%20Nederweert.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Jerome%20Mertens%20te%20Grathem.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Alphonsus%20Maria%20Mertens%20te%20Grathem.pdf 
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Jacques%20Mertens%20te%20Wessem.pdf 

 
 

 

http://www.theelen.info/
http://www.theelen.info/%5B20120407%5D%20Leo%20Theelen%20en%20Cecilia%20Mertens.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100408%5D%20krantenberichten%20Mertens%20te%20Midden-Limburg.pdf
http://www.theelen.info/%5B19260714%5D%20Nini%20Theelen.pdf
http://www.theelen.info/%5B20131219%5D%20doodsoorzaak%20Cecilia%20Mertens.pdf
http://www.theelen.info/%5B19191003%5D%20recepten%20Cecilia%20Mertens%20te%20Baarlo.pdf
http://www.theelen.info/%5B19210823%5D%20kasboek%20L.H.H.%20Theelen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19230915%5D%20jubileumfeest%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19220811%5D%20huishoudpersoneel%20Theelen%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19390831%5D%20inkwartiering%20Theelen%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19231205%5D%20faillissement%20van%20Hanzebank%20te%20den%20Bosch.pdf
http://www.theelen.info/%5B20110905%5D%20O.L.%20School%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B20110511%5D%20schoolhuis%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B20110511%5D%20Bestek%20en%20Voorwaarden%20schoolhuis%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B20050721%5D%20wijnvondst%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B20110126%5D%20mobilisatie%201939-1940.pdf
http://www.theelen.info/%5B19510101%5D%20Oostenrijkse%20woning%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19501231%5D%20agenda%201950%20van%20Leo%20Theelen%20te%20Helenaveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19841115%5D%20klooster%20Helenaveen%20in%20oorlogstijd.pdf
http://www.theelen.info/%5B19210821%5D%20veenbrand%20in%20de%20Peel.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Lambert%20Mertens%20te%20Nunhem.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Alfons%20Mertens%20te%20Heel.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Toon%20Mertens%20te%20Nederweert.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Jerome%20Mertens%20te%20Grathem.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Alphonsus%20Maria%20Mertens%20te%20Grathem.pdf
http://www.theelen.info/%5B20100512%5D%20Jacques%20Mertens%20te%20Wessem.pdf
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Wetenswaardigheden -14- Verwijzingen naar bestanden op www.theelen.info
http://www.theelen.info/%5B18560801%5D%20De%20veenderijen%20in%20Nederland.pdf
http://www.theelen.info/%5B18520101%5D%20ONZE%20VEENDERIJEN.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19301019%5D%20'Kip%20met%20gouden%20eieren%20geslacht'.pdf 

http://www.theelen.info/%5B19300315%5D%20HET%20TURFSTEKEN%20IN%20DE%20PEEL.pdf 
http://www.theelen.info/%5B19401113%5D%20De%20turf%20heeft%20een%20eigen%20taal.pdf 
http://www.theelen.info/%5B18750101%5D%20lange%20turf%20in%20hoogveen.pdf 

http://www.theelen.info/%5B19280112%5D%20Kraanvogels%20in%20de%20Peel.pdf
http://www.theelen.info/%5B19330412%5D%20landaangroei%20in%20uitgeveende%20plas.pdf
http://www.theelen.info/%5B18600101%5D%20veenplanten%20in%20Groningen.pdf 
http://www.theelen.info/%5B18990101%5D%20veenplanten.pdf 

http://www.theelen.info/%5B20140225%5D%20Landinrichting%20Peelvenen.pdf 

http://www.theelen.info/
http://www.theelen.info/%5B18560801%5D%20De%20veenderijen%20in%20Nederland.pdf
http://www.theelen.info/%5B18520101%5D%20ONZE%20VEENDERIJEN.pdf
http://www.theelen.info/%5B19301019%5D%20'Kip%20met%20gouden%20eieren%20geslacht'.pdf
http://www.theelen.info/%5B19300315%5D%20HET%20TURFSTEKEN%20IN%20DE%20PEEL.pdf
http://www.theelen.info/%5B19401113%5D%20De%20turf%20heeft%20een%20eigen%20taal.pdf
http://www.theelen.info/%5B18750101%5D%20lange%20turf%20in%20hoogveen.pdf
http://www.theelen.info/%5B19280112%5D%20Kraanvogels%20in%20de%20Peel.pdf
http://www.theelen.info/%5B19330412%5D%20landaangroei%20in%20uitgeveende%20plas.pdf
http://www.theelen.info/%5B18600101%5D%20veenplanten%20in%20Groningen.pdf
http://www.theelen.info/%5B18990101%5D%20veenplanten.pdf
http://www.theelen.info/%5B20140225%5D%20Landinrichting%20Peelvenen.pdf
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Aangezien de Jubileumfeesten 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, A. 
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 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.
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Onderwijsaangelegenheden
Venray, 14 Mei 1921.
Naar de betrekking van onderwijzer in deze gemeente solliciteert o.m. de heer 
Leonardus Henricus Hubertus Theelen, thans werkzaam aan de o.l.school te 
Nederweert (Kom), hoofd de heer A.J. Mertens.
Ik veroorloof mij, U beleefd te verzoeken, mij wel omtrent dien sollicitant te 
willen inlichten, meer omtrent zijn gedrag in en buiten de school, zoowel op 
godsdienstig, zedelijk als maatschappelijk gebied, zijn karakter, plichtsbesef en 
toewijding, politieke richting en wat verder van belang kan zijn om mij een juist 
oordeel omtrent dien sollicitant te doen vormen. Indien sollicitant gehuwd of 
verloofd is, zoude ik mede gaarne eenige inlichtingen omtrent gezin of verloofde 
vernemen.
Kan volgens Uwe meening sollicitant onvoorwaardelijk worden aanbevolen als mede-
opvoeder der Katholieke jeugd?
Uw antwoord zie ik gaarne, kan het zijn spoedig tegemoet. Bij voorbaat zeg ik u 
dank voor de door U te nemen moeite.
Typ. K. De Burgemeester van Venray,

Coll:
Aan den ZeerEerw. Heer Pastoor te NEDERWEERT.

16 mei 1921  Antwoord op de brief en achterkant van 14 mei door de pastoor van 
Nederweert
LS [?]
De persoon in kwestie is onder elk opzicht onvoorwaardelijk recommendable.
Hij is verloofd met Cécile Mertens, onderwijzeres te Baarlo
Met elke achting
Leon Veltmans  pastoor
Nederweert 16 Mei 1921
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Antoon van den Hurk, circa 1951
foto: ALS TWEE REKENWONDEREN ELKAAR ONTMOETEN...
            21089261455
         x   3644391875
           105446307275
          147624830185.
         168714091640..
         21089261455...
       189803353095....
       63267784365.....
      84357045820......
     84357945820.......
   126535568730........
   63267784365.........
   76857533096352678125

elders: Dit antwoord klopt niet, want 
163072/59=2763,932!
Op het bord op de foto staat dan ook 
173643:59=2943 6/59

op foto: 
         5739147435
         3358769765
19276476180855302775  [rekenmachine zegt:
19276474881555302775]
en
13/57637945398127\
   4433688107548r3

http://www.theelen.info/%5B20111001%5D%20rekenwonder%20Antoon%20van%20den%20Hurk%20te%20Helenaveen.pdf 

http://www.theelen.info/%5B20111001%5D%20rekenwonder%20Antoon%20van%20den%20Hurk%20te%20Helenaveen.pdf
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Wetenswaardigheden -8-

DE TOVENAAR MET NULLEN
Een Hollandse boer, 23 jaar oud, die slechts lezen en schrijven kan, heeft 
vooraanstaande Nederlandse wiskundigen verbijsterd met zijn buitengewoon geheugen 
voor cijfers. Hij memoreert lange lijsten telefoonnummers in een paar minuten en 
geeft ze maanden later precies weer. Zonder een enkele aantekening op papier te 
zetten vermenigvuldigt hij tien cijfers met tien cijfers uit zijn hoofd en geeft 
het juiste antwoord. Hij geeft het quadraat van getallen op het zelfde ogenblik, 
dat ze op een bord worden geschreven.
VERLIET MET 11 JAAR DE SCHOOL.
De Onderwijzers, die Antoon v.d. Hurk onderrichtten tot hij elf was, toen hij de 
school verliet, herinneren zich, dat hij geen buitengewone leerling was tijdens 
zijn schooljaren.
Ik heb de Tovenaar met nullen opgezocht in Helenaveen, een afgelegen dorp, 12 mijl 
van het dichtstbijzijnde station en kon hem slechts bereiken via een deplorabele 
landweg.
Antoon, die evenals zijn vader en de meeste andere inwoners, nooit uit Helenaveen 
is weggeweest, was op de boerderij aan het werk in gelapte werkkleding. Maar hij 
trok zijn beste kleren aan toen ik hem vroeg naar het schoollokaal te komen om 
zijn krachten te demonstreren. 
Zijn broers op hun klompen, de plaatselijke politie en het halve dorp kwamen mee. 
Jan Hautvast, de onderwijzer, schreef deze som op het bord: 7293648975 
vermenigvuldigd met 8435685749. Antoon zat aan een tafel, terwijl de rest van ons 
een eerbiedig stilzwijgen in acht nam. Hautvast ging met potlood en papier in een 
hoek, en na tien afzonderlijke berekeningen, die 20 minuten in beslag namen, 
toonde hij het antwoord:  6152693071661595957275  Kort daarna kwam Antoon tot 
hetzelfde met hoofdrekenen. Hij zette geen potlood op papier.
[...]
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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

14 juli 1926  Nini (Leonie Christina Gertrudis) wordt geboren
23 juli 1926  Juffrouw Krijnen-de Bie 14 juli t/m 22 juli  25.-
18 augustus 1926  Juffrouw Krijnen-de Bie verpleging f15.-
21 augustus 1926  lijkdienst f124.-
21 augustus 1926  H. Missen, bidprentjes, wijs (?) enz.f54.-
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Bid voor de Ziel van zaliger CECILIA JACOBA MERTENS,
Echtgenoote van Leonardus Henricus Hubertus Theelen  
geboren te Grathem den 16 October 1891, van 1911 tot 1921 Onderwijzeres aan en 
Hoofd der R. K. Bijz. Meisjesschool te Baarlo, na een smartelijk geduldig lijden, 
voorzien van de H. H. Sacramenten, overleden te  H e l e n a v e e n  den 14 
Augustus 1926.

Moest dan de dood zulke bittere scheiding te weeg brengen? … het is de Heer, dat 
Hij doe, wat goed is in  zijne oogen. (1 Kon. XV, 32).
Eenieder getuigt, dat zij eene deugdzame en verstandige vrouw was (Ruth III,11).
Zij eerde hare ouders, beminde haar man, bestuurde haar huisgezin en heeft zich 
zelve onberispelijk gedragen (Tob. X, 13).
Het einde mijns leven, o Heer, heb ik in groote benauwdheden doorgebracht (Joh 
VII, 13).
Ik had God nog eenige jaren gevraagd; Hij heeft dit niet gewild; dat zijn 
Goddelijke Wil geschiede (H. Symphor). 
Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als 
sterren in allen eeuwigheid  (Dan. XII,3).
Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en gij allen, die ik lief had, bedroeft u 
niet gelijk zij die geene hoop hebben…. Eenmaal zien wij elkander weder, daar 
waar niemand onze vreugde storen zal. (Thess. IV,12, Joës X)
Ik stelde mijn vertrouwen op Maria, en op haar vestigde ik mijne hoop. O, Maria, 
gelukkig die U dient en in U zijn vertrouwen stelt, want de deur des Hemels, die 
zich openstelt voor uwe blijde Hemelvaart, staat open  voor hen, die op U 
vertrouwen (H. Bern.)
Heer geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte haar.   R. I. P.

Druk P. H. van Deursen, Koster, Nederweert/C. van Teeffelen, koster, Helenaveen
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Gebeurtenissen direct na het overlijden van Cecilia Mertens
27 augustus  1926  Nieuwe Venlose Courier advertentie f7.35
27 augustus  1926  voogd stellen Helmond 5.20
18 september  1926  Nieuwe Koerier f11.60
2 september  1926  doodsbrieven (Keijzers Deurne) f13.10
9 september  1926  zusters (doodskleer waschen.. f12.-
12 september  1926  Jerome post f4.90
1 oktober 1926  kist (Hanssen?) f27.50
5 oktober 1926  10 missen op zaterdagen oktober-december f25.-
6 oktober 1926  Advertentie huish.(oudster) (Nieuwe Koerier)  f3.525 (p. 69)
24 oktober 1926  betondek “De Peel” f14.48; grafmonument f91.95
   Hier rust Cecilia Jacoba Mertens
   Echtgenoote van L.H.H. Theelen
   geb. te Grathem 16 Oct. 1891
   alhier overleden 14 Aug. 1926
               R.I.P.
20 november 1926  advertentie huishoudster (Nieuwe Koerier) f3.525; idem f3.45
3 december 1926  150 dankbetuigingen en enveloppen f6.50 en 300 fotobidprentjes
   f23.50
1 januari 1927  50 rouwvisitekaartjes J. Keijzers Deurne f2.64 
   6 missen juni-december  maandstonden f15.-
6 januari 1927  In de maanden juli en augustus 1926 wordt veel drank gekocht
   van Jerome Mertens. Het bedrag van f90.31 wordt pas op 6/1 ’27 betaald. 
   Vermelding: Juli Aug  63 en 54 fl. wijn  Jer. Mertens (p. 70)
   Het betreft (niet 63, maar 54 en 62 flessen opgeteld!)
27 januari 1927  H. Wiegersma eerste en tweede halfjaar 1926 f227.-
24 maart 1927  foto Sohl Roermond f1.50 en olieverfportret f18.10 [foto’s hiervan zijn
   aanwezig]
10 mei 1927  6 H. Missen juni-december  maandstonden f15.-



Familiebijeenkomst van Thijssen, Theelen, Henkens en Smeets op 15 juni 2014 97

Wetenswaardigheden -9-
28 april 1921  Brief van Leo Theelen aan de burgemeester van Venray
Aan den Heer Burgemeester van Venray

Edelachtbare heer
Naar aanleiding eener advertentie, waarin oproeping tot onderwijzer te Venray (kom) neem 
ik de vrijheid U Edelachtbare beleefd te verzoeken me mede te deelen,
of er te Venray een geschikte onderwijzerwoning disponibel is van gemeenteweg, zoo nee 
of U Edelachtbare zou meenen, dar er kans bestaat, die van particuliere zijde te kunnen 
betrekken.
Ondergeteekende wil n.l. dezen zomer in ’t huwelijk treden en solliciteert 
dientengevolge enkel daar, waar geschikte woning te vinden is.
Ik ben in het bezit van:
acte als hoofdonderwijzer,
acte vrije- en ordenoefeningen der gymnastiek
diploma A als leider van lichaamsoefeningen
diploma als spelleider
acte schoonschrijven middelbaar onderwijs,
terwijl ik dit jaar examen hoop te doen voor teekenen L.O.
Ondergetekende heeft gemeend U Edelachtbare van een en ander op te hoogte te mogen 
stellen, om zich eenigszins kenbaar te maken.
In de hoop een klein antwoord van U Edelachtbare te ontvangen – dat in de lijn van mijn 
wenschen ligt – noem ik mij van U Edelachtbare met de meeste hoogachting  de div. 
dienaar

L.H.H.Theelen
Adres:
L. Theelen
Hoofdonderw. 1e O.L. School

Nederweert
Nederweert, 28 April 1921.
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Wetenswaardigheden -9-
28 april 1921  Brief van Leo Theelen aan de burgemeester van Venray
Aan den Heer Burgemeester van Venray

Edelachtbare heer
Naar aanleiding eener advertentie, waarin oproeping tot onderwijzer te Venray (kom) neem 
ik de vrijheid U Edelachtbare beleefd te verzoeken me mede te deelen,
of er te Venray een geschikte onderwijzerwoning disponibel is van gemeenteweg, zoo nee 
of U Edelachtbare zou meenen, dar er kans bestaat, die van particuliere zijde te kunnen 
betrekken.
Ondergeteekende wil n.l. dezen zomer in ’t huwelijk treden en solliciteert 
dientengevolge enkel daar, waar geschikte woning te vinden is.
Ik ben in het bezit van:
acte als hoofdonderwijzer,
acte vrije- en ordenoefeningen der gymnastiek
diploma A als leider van lichaamsoefeningen
diploma als spelleider
acte schoonschrijven middelbaar onderwijs,
terwijl ik dit jaar examen hoop te doen voor teekenen L.O.
Ondergetekende heeft gemeend U Edelachtbare van een en ander op te hoogte te mogen 
stellen, om zich eenigszins kenbaar te maken.
In de hoop een klein antwoord van U Edelachtbare te ontvangen – dat in de lijn van mijn 
wenschen ligt – noem ik mij van U Edelachtbare met de meeste hoogachting  de div. 
dienaar

L.H.H.Theelen
Adres:
L. Theelen
Hoofdonderw. 1e O.L. School

Nederweert
Nederweert, 28 April 1921.
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Het klooster Helenaveen in oorlogstijd -1-
De meidagen van 1940: Bij het uitbreken van de oorlog waren er zes zusters, t.w.: Zr. Hendrina 
(hoofd), zr. Victorine, zr. Lutgarda, zr. Scholastica, zr. Luvicia (kok) en zr. Augustini. In 
mei 1940 zijn de zusters 3 dagen – van vrijdag voor Pinksteren tot maandags – geëvacueerd 
geweest bij de zusters in Liessel. De Hollanders lieten toen, om de Duitsers weg te houden, de 
bruggen springen. De zusters hadden alles open moeten laten, maar bij terugkomst bleek er 
niets te zijn weggehaald. Wel waren er in het klooster en de school alle ruiten uit, maar 
gelukkig waren er geen slachtoffers gevallen. De gesprongen bruggen zijn later door houten 
bruggen vervangen. De zusters hadden geen radio.

Evacuatie: In de evacuatietijd (half september – begin december 1944) is er een dagboek 
bijgehouden door Zr. Hendrina en de andere zusters namen dat van haar over. Het dagboek is 
zoek geraakt en na de oorlog heeft Zr. Hendrina haar herinneringen opgeschreven. (zie bijlage)
Toen Helenaveen half september 1944 ontruimd moest worden, was er vanuit het middelste kamp, 
waar de paters zaten, een broeder op weg gegaan om de zusters te gaan halen. Onderweg is hij 
echter opgepikt en naar Duitsland gebracht, waar hij in een kamp is omgekomen. De zusters zijn 
op eigen gelegenheid naar Grashoek gegaan en troffen onderweg de heer Thijssen, die een plaats 
voor de zusters had vrijgehouden. Vandaar zijn ze naar de zusters in Sevenum gegaan. Op 4 
december 1944 vertrokken ze naar de zusters in de Kruisstraat in Deurne. Zr. Augustini is daar 
een half jaar geweest om te helpen bij de ziekenverzorging, de andere zusters gingen naar 
Veghel. Van april 1945 tot januari 1946 waren de zusters terug in Helenaveen en wel in de 
Helenastraat in het huis van Frans Arts. (Hij was door de Duitsers meegenomen; zijn vrouw en 
kinderen waren naar moeder.) De meisjesschool werd in de jongensschool ondergebracht. Bij de 
thuiskomst van Frans Arts gingen de zusters naar het eerste kamp (werkkamp I in Mariaveen) en 
verbleven daar van 21 januari 1946 tot 1 oktober 1950. Daar werd ook de meisjesschool 
ondergebracht. Zr. Augustini is daar een jaar geweest, toen werd zij overgeplaatst. De andere 
zusters zijn daar gebleven en verhuisden oktober 1950 naar de voormalige onderwijzerswoning 
van de heer Theelen. In oktober 1955 werd hieraan een nieuw gedeelte gebouwd. Tijdens de 
oorlog waren er in de Peel (Mariapeel) als onderdak voor de werklozen, die in het 
hoogveengebied van de Peel tewerkgesteld werden, drie werkkampen gebouwd. Kamp I lag tegenover 
de Soemeersingel onder Helenaveen, even over het kanaal. Gedurende de oorlogsjaren en na de 
evacuatietijd in Sevenum heeft Zr. Scholastica (overleden) veel gedaan voor de zieken.
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Het klooster Helenaveen in oorlogstijd -2-
Razzia:
Op 8 oktober 1944 werd er 's morgens tijdens de H. Mis het middelste kamp omsingeld. Alle 
mannen werden meegenomen. De stoet met voorop en achteraan de Duitsers, trok richting Venlo en 
vandaar ging het met de trein naar Duitsland. Enkele mannen zijn nog dezelfde dag 
teruggekomen, o.a. de Kroon en Dorus Naus. Zij hadden een smoes verzonnen. Zeven van hen zijn 
begraven op het kerkhof van Helenaveen: twee van van Lieshout, twee van Lagarde en een van 
Luyten.

Bevrijding:
De laatste oorlogsweken plunderden de Duitsers alles leeg: ze brachten de spullen naar 
Duitsland of sleepten ze ergens anders heen. Bij de evacuatie hadden de zusters een geslacht 
varken in het klooster moeten achterlaten. Toen ze dit korte tijd later wilden ophalen, bleek 
het reeds door de Duitsers te zijn meegenomen.
Waarschijnlijk als wraak hebben de Duitsers op 20 november 1944 de kerk, pastorie, klooster en 
de meisjesschool in brand gestoken. Na de bevrijding werd hiervan een grote ruine 
aangetroffen, alleen het Jacobusbeeld was overeind gebleven. (De stichting van het oude 
klooster was mogelijk gemaakt door een schenking aan de Congregatie van f25.00,-- door Jacobus 
Raymakers uit Helmond; vandaar het Jacobusbeeld.)
Het oude klooster stond waar nu de kerk staat, de kerk stond verderop en de pastorie ook.
De zusters werden in Sevenum door de Engelsen bevrijd. Door de velden zagen ze de tanks 
naderen. De Duitsers hadden 's morgens om vier uur de kerktoren van Sevenum nog laten springen

Na de oorlog:
Toen de Zusters in het kamp Mariaveen zaten hadden ze veel steun gehad van de fam. Crommentuyn 
die hen een stuk grond gaf waarop ze konden tuinieren.
Op 4 mei 1970 is er tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de Helenavaart nog een Duitse 
schotelmijn ontploft.
Enige maanden geleden (1984) kwamen er twee Nederlanders en twee Amerikanen in Helenaveen. De 
Amerikanen waren tijdens de oorlog voor de brugbewaking in Helenaveen geweest. Zij wilden het 
oude klooster bezoeken en wisten nog precies te vertellen hoe het oude klooster er van binnen 
had uitgezien.



Familiebijeenkomst van Thijssen, Theelen, Henkens en Smeets op 15 juni 2014 103

Wetenswaardigheden -10-
5 november 1921  Benoeming van Leo Theelen tot onderwijzer 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. Goossens
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Familie van de Kerkhoff verhuist naar Tiffin, Augustus 1923.
Iets meer dan een maand zit ik nu in het land van den dollar, en ik mag er wel bijvoegen 
in ’t land van den auto. Er heerscht hier nog een warmte, nooit gekend, nooit 
ondervonden. Die beneemt je nu en dan de lust tot schrijven. Dag aan dag een bijna 
tropische warmte van 27-31º C. binnen; doch geregeld; dat scheelt veel met Holland, dat 
land met veranderlijk klimaat. Ik lees, dat ook in ’t lieve vaderland na een lange 
periode van guur, koud, kil wintersch weer een tijd is gevolgd van ondragelijke hitte, 
en als gevolg daarvan veel zieken en dooden. Neen, ’t is hier geregeld warm. Op het 
oogenblik (9 uur v.m., bij u 3 uur n.m., want ik woon 90º = 1800 uur westelijker, dat is 
juist 1/6 van een etmaal of 6 uur later) regent het, en het zal het den ganschen dag wel 
doen wellicht. En toch zit ik op onze veranda buiten te schrijven, met jas en vest uit, 
’t bovenlijf met niets anders bedekt dan met hemd en dun Engelsch hemd. Wij hebben hier 
een landklimaat: in den zomer als regel warm; ’s winters erg koud. Doch nog eens: 
regelmatig. Ik zeg: ’t regent. ’t Schijnt, dat de natuur treurt over den dood van 
president Harding, gisterenavond half 8 te San Francisco gestorven. Hij was daar bij 
zijn familie op zijn terugreis van Alaska. Hij is de eerste president van de Ver. 
Staten, die dat verre land in het N.W. een bezoek heeft gebracht. Te half 12 vannacht 
kwam hier de tijding aan, en tot pl.m. 2 uur heeft de klok geluid. We wisten niet, wat 
we hoorden, stonden op en dachten, dat er hier of daar brand was. Doch ’t duurde zoo 
lang. We begaven ons weer ter ruste. In den vroege morgen lagen aan alle huizen extra 
nummers van de courant, meldende den dood van den president. Hij is een zoon van een 
farmer in onzen staat Ohio en nog maar 58 jaar oud. Laat ik nu een beginnen met het 
begin van onze reis. Wat een belangstelling in den morgen van den 18en Juni op het 
perron van het station te Helmond. Wie had dat kunnen denken: we woonden daar nog zoo 
kort! Voor velen, ja voor allen viel het scheiden zwaar. Ik was werkelijk blij dat we 
goed en wel in den trein zaten. Aan wuiven kwam geen eind, onderweg nog hier en daar en 
’t laatst in Tongelre door mijne familie. De eerste stap was gezet. In Rotterdam moesten 
we gekeurd worden, wat goed van stapel liep, hoewel het lang duurde eer onze beurt kwam. 
We hebben daar gewacht met het grootste geduld tot half 3 n.m. Des anderendaags ’s 
avonds had de inscheping plaats.
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