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#245, 5 p., %2] ----

De kantharos van Stevensweert[tot

tot heden, #232, 58 p., %2] ----

heden, #277, 15 p., %9] ----

Cassis, umbo, phalera et cantharus[tot

heden;

Man en paard: Een Romeinse officier in de

Helenaveense Peel[320

tot heden, #228, 120 p., %2] ---- De vondst van de Peelhelm gereconstrueerd aan de hand van informatiebronnen van
destijds[1910 tot heden, #204, 32 p., %2] ---- EEN ROMEINSCHE HELM UIT DE PEEL[door M.A. Evelein, 1911, #31, 20 p., %2] ---- Vondsten rondom de Peelhelm[1910-2012,
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%0] ---- Dominee August Grashof bezoekt Helenaveen[1860-1883, #82, 45p., %1] ---- 'Der deutsche Todeszaun'[1915-1918, # , 8 p., %8] ---- On the Reclamation of
Peat-Land in the Netherlands[1881, #9, 5 p., %1] ---- [ca 1910-1930, 2010, #135, 70 p., %13] ---- 'The German fury in Belgium'[door L. Mokveld, 1914, #216, 98 p., %8]
---Het echtpaar Mertens-Veugelaers[%10] ----

# , p., %9] ----

Zes zusters Theelen in Beegden[1875, #249 , 2 p., %10] ----

Toelichting: Bovenstaande losse bestanden zijn praktisch alle pdf-bestanden in een standaard lay-out. Enkele eigenschappen van de bestanden worden achter de
omschrijving in het kort beschreven: jaren waarop de inhoud betrekking heeft, intern identificatienummer achter #, de omvang in pagina's en een grove categorieindeling door een getal achter het %-teken. Daarbij worden de volgende categorieën gehanteerd: %0 diversen; %1 inwoners van Helenaveen en omgeving; %2 de
Peelhelm en het dorp Helenaveen; %3 statuten e.d. van de Maatschappij Helenaveen; %4 administratie van de Maatschappij Helenaveen; %5 aandelen en aandeelhouders
van de Maatschappij Helenaveen; %6 krantenartikelen over de Peel; %7 flora en fauna van de Peel; %8 bestanden m.b.t. de Eerste en Tweede Wereldoorlog; %9 al dan
niet verdwenen archeologische vondsten; %10 de families Theelen en Mertens; %11 onderwijs; %12 diepboringen in de Peel; %13 de familie Bastiaensen; %21
Tongelre; %99 verzameling van artikelen;
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Naspeuringen van Paul Theelen: 2016; “Cloud” met onderwerpen betreffende Helenaveen en de familie Theelen

“De ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal over natuurmacht”
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