
Naspeuringen van Paul Theelen: de families Thijssen, Theelen, Henkens, Smeets

Nazaten van Leo Theelen en Cecilia Mertens te Helenaveen

Inleiding
De vier kinderen Theelen uit Helenaveen, te weten Truus, Jerome, Leny en Nini, hebben
ieder op hun beurt weer kinderen, en er is verder nog meer nageslacht, die niet 
noodzakelijkerwijs een van de vier bovengenoemde achternamen hebben. Geen enkele 
nazaat woont in Helenaveen of de nabije omgeving, veelal in Weert en vooral in de 
omgeving van Eindhoven. Maar ook in de Randstad wonen anno 2014 nazaten van Leo 
Theelen en Cecilia Mertens.

Op zondagmiddag 14 september 2014 heeft een familiebijeenkomst plaats gevonden in het
centrum van Helenaveen, in de Gouden Helm. Dit gebouw stond vroeger midden in de 
enorme tuin van het "schoolhuis" van Helenaveen. De middag was een groot succes en er
werd geopperd om de zoveel tijd een dergelijke bijeenkomst te organiseren. 
De auteur van dit stuk bespeurde veel meer interesse in de familiegeschiedenis dan 
hij op voorhand had gedacht. Dat noopte hem ertoe dit bestand aan te maken onder de 
naam Theelen.pdf, wat te vinden zal zijn op zijn website, onder de wel heel simpele 
benaming: www.theelen.info/Theelen.pdf (later gewijzigd in [20140814] Theelen.pdf)

Deze webpagina is bestemd voor de uitwisseling van informatie over het wel en wee van
de familieleden, in het verleden, maar ook in de hedendaagse tijd. Tevens zullen er 
verwijzingen ("links") te vinden zijn naar foto's en andere documenten die 
belangwekkend zijn voor de lezers. 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen een bijdrage kan leveren. Stuur je 
bijdrage – dat kan zijn een artikeltje, opmerking of afbeelding - door naar 
l.theelen@on.nl en ik, Paul Theelen, zal die nieuwe bijdrage zo snel mogelijk opnemen
in dit bestand. 
Het is niet mogelijk iedereen van elke wijziging op de hoogte te stellen, raadpleeg 
dus de gemakkelijk te onthouden verwijzing, dus nogmaals: 
www.theelen.info/Theelen.pdf 
Deze pagina is niet direct op te roepen van de beginpagina www.theelen.info.
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Door Cecile Visscher-Theelen verzonden uitnodiging

Familiedag in Helenaveen op zondag 14 september 2014

Aan de nazaten van Leo Theelen en Cecilia Mertens,
t.w. mevrouw Leny Henkens-Theelen, de kleinkinderen Thijssen, Theelen, Henkens en
Smeets en aangetrouwden en kinderen
Zoals geruime tijd geleden is afgesproken organiseren wij, Paul, Jos en Cecile Theelen, een ontmoetingsdag in 
Helenaveen, waarbij we als bijzondere gast (tante) Leny - als nog enige levende kind van het echtpaar Theelen-
Mertens - uitnodigen. 
Zij heeft de respectabele leeftijd van 89 en wil graag aanwezig zijn, is ons door haar kinderen gezegd.

Programma:
voor 14.00 u      Als je al van te voren in Helenaveen aanwezig bent kan ieder los van elkaar rondwandelen, expositie

bezoeken, meelopen met Paul, grootouderlijk huis bezoeken, zie hieronder.
14.00-15.00 u Aankomst bij restaurant De Gouden Helm (www.degoudenhelm.nl) waarna we gezellig samen zijn 

met koffie en vlaai. 
Bezichtiging expositie over de geschiedenis van Helenaveen en de Peel op de zolder van het 
restaurant;

16.00 u Een gezamenlijke foto onder het straatnamenbord "Meester Theelenstraat";
mogelijk bezoek aan het kerkhof waar de graven van oma (gestorven 1926) en opa 
(gestorven 1952) te zien zijn;

18.00 u Barbecue in De Gouden Helm, voor wie wil.

En dan nu het zakelijke aspect:

Kosten:
Koffie met vlaai €   5,- p.p.
Barbecue € 15,- p.p. (indien vegetarisch/dieetwensen, graag tevoren melden)
Drankjes Op eigen kosten (na afloop zelf af te rekenen)

Aanmelding:
Maak vóór 7 september a.s. je bijdrage over op rekeningnr. NL41 INGB 0003 8988 76 t.n.v. C.M.J.L.Visscher-
Theelen te Veldhoven onder vermelding van je naam, aantal koffie met vlaai, aantal barbecue 
(vegetarisch/dieetwensen).
Wij hopen op jullie komst, graag tot 14 september!

Paul Theelen 040-2814621 l.theelen@on.nl  
Jos Theelen 040-2449831 jta@iae.nl 
Cecile Visscher-Theelen 040-2544281 abc.visscher@onsbrabantnet.nl

****************************
Enkele andere activiteiten in de buurt (om zelf te ondernemen):
– Een dorpswandeling volgens een brochure van André Vervuurt;
– Een wandeling of fietstocht naar Griendtsveen, afstand enkele reis 8 km;
– Het Toon Kortoomspark bij Griendtsveen;
– De tingieterij 'Atelier Peelwerk';
– Schilderijen van Liduïne Jansen;
– Specht keramiek;
-  Voor meer informatie, zie www.depeelnatuurlijk.nl.
-  Bij voldoende belangstelling wil Paul een uitgebreide wandeling organiseren voor geïnteresseerden. Deze 

wandeling heeft vooral betrekking op de N.V. Maatschappij Helenaveen die vanaf 1853 tot circa 1984 ontginningen 
in de Peel heeft uitgevoerd. De route zal omvatten de directeurswoning, het kanaal met zijn bruggen, kerkhof, 
plaats waar de Peelhelm is gevonden.
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De familiedag van 14 september 2014 in Helenaveen
Voor het gezin van Jerome Theelen (en Riet Bastiaensen) begon de dag wel zeer zwart, 
want juist die ochtend is Leo Theelen – met dus praktisch de gelijke naam als zijn 
opa – op 64-jarige leeftijd in zijn huis in Eindhoven overleden. Hij was enkele jaren
geleden getrouwd met Margy Welvaart; zij zal van alle aanwezigen condoleances 
ontvangen in de vorm van een plakkaat met de namen van de aanwezigen.
De familiedag begon met een gezellig samenzijn buiten op het terras van de Gouden 
Helm, daarna werden foto's genomen onder naambordje Meester Theelenstraat. Het 
merendeel der bezoekers heeft daarna een bezoek gebracht aan het kerkhof, en na 
terugkeer daarvan het grootouderlijk huis kunnen bekijken. Tenslotte werd de dag 
afgesloten met een barbecue, ook weer op het terras.

Enige foto's van de familiedag van de auteur:
Leny Henkens-Theelen in het middelpunt
Achterkleinkinderen Visscher en Theelen vergaren informatie voor de Stamboom
Toeschouwers van de fotosessie
De familie Thijssen gefotografeerd

De volgende personen hebben hun (voornaam) op de vijf plakkaten geschreven:
   Leo Thijssen  Rita Thijssen-?
   [Marianne -Thijssen]
   Huub Thijssen

   Paul Theelen  Maria Theelen-Coolen
      Mirjam Theelen
   Jos Theelen
   Jeroen Theelen
   Carla Koper-Theelen  Ger Koper
      Sander Koper
   Cecile Visscher-Theelen  Ab Visscher
      Maarten Visscher
      Irene Visscher

Leny Henkens
   George Henkens
   Peter Henkens
   Nico Henkens
   Cilia Henkens
   Annemarie Henkens
   Kène Henkens  Nathalie Henkens-
   Marleen Henkens
      Paulien Abma
   
      Niek Henkens

   Thijs Smeets  Carla Smeets-
   [Huub Smeets] Gonda Smeets-
   Jolanda

Links naar een selectie van de foto's die door Ab Visscher – echtgenoot van Cecile 
Theelen – zijn genomen.
Alle kleinkinderen met Leny Henkens-Theelen
Bij het graf van Cecilia Mertens
Bij het graf van Fien Zeegers
Bij het graf van Leo Theelen
Familiefoto
George Henkens
Overleg
Irene Visscher
Jeroen Theelen en Marleen Henkens
Kinderen Smeets
Kinderen Thijssen
Drie generaties Henkens
Schoondochters Smeets
Thijssen, Theelen, Smeets

#20140914  3   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20Thijssen%20Theelen%20Smeets.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20schoondochters%20Smeets.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20Leny%20Henkens-Theelen,%20Marleen%20en%20Paulien.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20kinderen%20Thijssen.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20kinderen%20Smeets.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20Jeroen%20Theelen%20en%20Marleen%20Henkens.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20Irene%20Visscher.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20interfamiliair%20overleg.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20George%20Henkens.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20familiefoto%20-0-.jpg
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20bij%20graf%20Leo%20Theelen.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20bij%20graf%20Fien%20Zeegers.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20bij%20graf%20Cecilia%20Mertens.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20alle%20kinderen.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20fotosessie%20-4-.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20fotosessie%20-2-.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20achterkleinkinderen.JPG
http://www.theelen.info/afbeeldingen/Theelen/%5B20140914%5D%20tante%20Leny.JPG


Naspeuringen van Paul Theelen: de families Thijssen, Theelen, Henkens, Smeets

Er is ook door Irene, Maarten (Visscher) en Mirjam Theelen een "Stamboom" gemaakt, 
die voor ieder de familieverhoudingen zal verduidelijken: [Loek moet zijn Sander*]

Enige foto's uit verre verleden:
foto Cecilia Mertens op het bidprentje
zeer oude foto van het graf van Cecilia Mertens
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