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7 september 1888 § - In den avond van 2 dezer is de Wed. Aarts, arbeidster te
Helenaveen, toen zij van de herberg van M. terugkeerde, waar zij hare dochter
vergeefs gezocht had, door de duisternis in het kanaal geraakt en verdronken. Hoewel
men op haar hulpgeroep spoedig ter plaatse was, kon men slechts haar lijk ophalen.
8 september 1888 HELENAVEEN. Jacoba Scharmij, 44 jaren oud, wed. H. Aarts,
arbeidster alhier, die in den avond van Zondag 2 September ten huize van den
herbergier M. Alhier was gekomen, om hare dochter te zoeken en daarna huiswaarts
keerde, is zeer waarschijnlijk, door de duisternis misleid, in het kanaal gevallen,
hoewel op het hulpgeroep zij spoedig uit het water werd gehaald, waren toch de
levensgeesten verdwenen.
26 mei 1891 Jan Aarts schuurbaas, werkende op de boerderij
Hij heeft niets te reclameeren voor zichzelf. hij verdient des zomers 23 stuivers des
winters 18. alleen toen aan anderen van wege het Koningsfonds voor 5 gld turf werd
gegeven, heeft hij niets gehad.
Hij deelt verder mede dat hetgeen de menschen zoo slecht stemt, niet zoozeer de
kleine daggelden zijn dan wel dat de directeur de maatschappij zal vernietigen door
zijn roekeloos optreden wat blijkt bv:
1. hij vreest geen groote uitgaven bv. het persmachien
2. de grond verwaarloost hij door het vele gebruik van kunstmest
3. het brood wordt bij den bakker gekocht terwijl er nog 30 mud op zolder liggen.
4. Er is in geen 2 jaar haver meer gezaaid, zoo is er minder werk. men geeft op de
boerderij 4 a 5 gld per dag toe.
5. de directeur wil het hout gezaagd laten komen, terwijl het beter is boomen te
koopen en die hier te bewerken.
6. het geld op voorschot geven is ook slecht want alle menschen zijn niet van goede
wil, bij de eene werkt het goed, bij de andere slecht
7. om en bij het directiehuis branden elken avond 4 of 5 lampen, terwijl die bij de
bruggen, waar het gevaarlijk is nog veel meer noodig zou zijn.
Hij eindigt met de zeggen dat de directeur steeds zijn wil doorzet, ook al wordt er
somtijds eenig bezwaar tegen geopperd.
15 november 1906 K. M. A. L., oud 38 j., ingenieur, te Helenaveen, aangeklaagd van
den 23 Augustus 1906 te Helenaveen, den gemeente-veldwachter Aerts te hebben
beleedigd. Eisch 15 d. gev.
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12 december 1907 1. J. H., oud 21 j,. 2. W. H., oud 27 j. en 3. A. v. L., oud 21
jaren, allen arbeiders te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 27 Oct. 1907 te
Helenaveen-Deurne zich met geweld te hebben verzet tegen den gemeente-veldwachter P.
J. Aarts. Eisch voor ieder 1 m. gev.-str.
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11 december 1909 DEURNE. Naar we vernemen worden de salarissen van de veldwachters
Roest alhier en P. Aarts te Helenaveen met f50. verhoogd.
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22 oktober 1910 DEURNE. Bij Kon. besluit is als blijk van goedkeuring en
tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk
getuigschrift toegekend aan den heer P. J. Aarts, gemeente- en onbezoldigd
Rijksveldwachter te Helenaveen wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding
van een drenkeling uit het water van de Helenavaart op 11 Juni 1910.
uit het kasboek van Leo
31 december 1924 Aarts
31 december 1924 Aarts
31 december 1924 Aarts
1
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broedeieren 13 0,91
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31 december 1924 Aarts broedeieren 14 1,00
1 januari 1933 Aarts J. sleept auto tot Meijel en brengt thuis van Roggel
-4,00
27 oktober 1922 Aarts W. -1,00
4 november 1922 Aarts W. -4,00
24 februari 1923 Aarts W. 3½ dag spitwerk en bijkomende werkzaamheden -6,50
12 oktober 1925 Aarts W. strokast f10.-, bevrucht f1.50, Alb. f6.- (honingruil 10 kg
pot) -17,50
31 december 1937 Aarts W., Liessel 2 strokasten 2,00
31 december 1939 Aarts W., Liessel bijenkast 2,00
29 februari 1936 HELENAVEEN. - Not. Haffmans, Woensdag 11 Maart 9 uur voor de
maatschappij Helenaveen, 150 peelveldjes liggende achter tuinders J. Aarts en H.
Thoonen, 1 achter den tuinder Jac. Crommentuyn, achter den tuinder L. Hendriks en
achter het café v/h/ Wed. v. Woesik.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H125 Joh. Aarts nieuw H110
van Aers [Aarts?], arbeider
6 november 1909 L. W., oud 19 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van den 30 Aug.
1909 te Helenaveen een bierglas eigendom van H. van Aers, te hebben ontvreemd. Eisch
f10 of 10 d. h.
Albers, goederenklerk
16 juli 1903 Helenaveen. De heer Boermans uit Leeuwarden ambulant aldaar, werd door
de Maatsch. tot Expl. van S.S. eervol ontslagen en de heer Albers, goederenklerk uit
Venlo, ook hier gestationeerd, werd geschorst: tengevolge van gebrek aan
voorkomenheid tegenover het publiek.
De heer Bal uit Tilburg werd hier tijdelijk aangesteld als goederenklerk
6 oktober 1903 Helenaveen. Het scheidsgerecht bij de S.S. te Venlo houdt alhier
zitting, teneinde alsnog eenige getuigen te hooren met betrekking tot den niet eervol
ontslagen ambtenaar. Van deze getuigen zullen o. m. gehoord worden de koster der R.
K. kerk, de brigade-commandant der marechaussee en de directeur der Mij.
Griendtsveen.
20 [29?] oktober 1903 De niet eervol ontslagen goederenklerk der S.A., J. A.,
voorheen te Helenaveen, die het scheidsgerecht had ingeroepen, hetwelk te Venlo en te
Helenaveen betreffende die aangelegenheid zitting hield, is ingevolge dat college
gedane uitspraak benoemd tot klerk telegrafist 3e klasse.
12 november 1903 Helenaveen. De niet-eervol ontslagen ambtenaar der
Staatsspoorwegen, wiens straf door het scheidsgerecht, na onderzoek, ongedaan is
gemaakt en dientengevolge wederom in dienst moest genomen worden, heeft van de Mij.
Exploitatie van Staatsspoorwegen alsnog het volle traktement uitbetaald gekregen van
af den dag zijner schorsing tot heden.
Aletten
uit het kasboek van Leo Theelen:
18 maart 1925 Aletten J. kunstmoeder (zie kippen) 0,00
11 april 1925 Aletten J. kunstmoeders f26.50+200 kg briketten -28,00
3 februari 1928 Aletten J. verkoop 126 broedeieren à f0.10 12,50
26 februari 1928 Aletten J. verkoop 126 broedeieren à f0.10 12,50
Alsfelt, dominee
3 augustus 1943 Beroepen: te Helenaveen J. A. Alsfelt cand. en hulppred. te
Terneuzen.
4 augustus 1943 HELENAVEEN
- De eerw. heer J. A. Alsfelt, hulpprediker te Terneuzen is beroepen als predikant
der Ned. herv. kerk alhier.
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18 augustus 1943 Aangenomen: naar Helenaveen (toez.) J. A. Alsfelt, cand. en
hulppred. te Terneuzen
9 september 1943
2

[...] Cand. J. A. Alsfelt doet 17 October intrede te Helenaveen,
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bevestiger dr. L. J. Cazemier van Terneuzen.
Anker
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H82 K.W. Anker nieuw H74
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Arts, brievengaarder
26 mei 1891 Piet Arts, Arnoldus van Mullekom en J. Blanken (deze 2 laatsten van
Helden).
Zij weggen dat zij in zekere zin ook met de maatschappij te maken hebben, waar
tegenwoordig vreemde worden voorgetrokken. Zij komen voor hun zoons die bij de Mij
werken.
zij deelen hun grieven schriftelijk mede:
I. De maat van de turf is te groot en te zwaar voor het geld dat zij krijgen.
II De boot voerde vroeger. Nu moeten zij ver loopen. Zij klagen er verder over dat De
brug weg is, zij moeten nu achter den tuin v.d. directeur om. als zij moede gewerkt
zijn. dit laatste brengt ook de kinderen in de verleiding om door den tuin van de
directeur heen te loopen wat hun dan zoude blootstellen aan een cullanger
vr. Wordt er geklaagd over den nieuwen opzichter?
a. Neen er wordt niet geklaagd, wel over zijn geven van het werk.
Artz deelt mede dat hij gaarne een schop had hij heeft geen stalling en het is hem
beloofd. hij klaagt er ook over dat zij tabakspijlen op hun naam hebben gehad. toen
het koningsfonds de schuld delgde nam de maatschappij de spijlen terug.
14 december 1900 Benoemd: 1 Dec. [...] tot brievengaarder te Griendtsveen, A. Arts,
thans postbode te Helenaveen; [...]
3 april 1913

Verplaatst: de brievengaarder A. Arts, van Griendtsveen naar Waalre;
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uit het kasboek van Leo Theelen:
14 februari 1933 Arts vlees -33,00
26 maart 1928 Arts Jan 1050 kg eierbriketten -22,00
13 december 1930 Arts Jan 500 kg eierkolen -11,50
31 januari 1931 Arts Jan kiezel- en zandvracht -10,25
28 februari 1931 Arts Jan 400 kg eierkolen à f2.20 -8,80
7 oktober 1931 Arts Jan 1288 kg antraciet à f3.20 -41,21
23 december 1931 Arts Jan 300 kg eierkolen -15,20
18 februari 1932 Arts Jan 850 kg antraciet f3.20 0,00
1 juni 1927 Arts M.J. (Marinus) kersenplukloon -1,65
1 september 1927 Arts M.J. (Marinus) appels plukken f3.-+f3.75 -6,75
7 oktober 1927 Arts M.J. (Marinus) fruit plukken 2 dagen -5,00
31 maart 1931 Arts M.J. (Marinus) zaadgoed 0,00
31 maart 1931 Arts M.J. (Marinus) zaadgoed -1,72
20 januari 1933 Arts M.J. (Marinus) tuinbouwzaden, Buisman, Enkhuizen -5,13
31 december 1934 Arts M.J. (Marinus) tuinbouwzaden, Buisman, Enkhuizen -5,76
31 december 1935 Arts M.J. (Marinus) tuinbouwzaden, Buisman, Enkhuizen -5,12
31 december 1936 Arts M.J. (Marinus) tuinbouwzaden, Buisman, Enkhuizen -4,82
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H61 J. Arts nieuw H58
oud H66 Chr. Arts nieuw H63
oud H127 Alb. Arts nieuw H112
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12 november 1941 Te koop z. g. a. n. inklaptrapnaaimachine (salonkast) merk Victoria
en 25 M. rubberslang (waterpasslang) met flesschen. Adr. J. F. Arts H 9 Helenaveen
2597
21 november 1941 Te koop teg. elk aannemelijk bod: postzegelverzameling. Te bevr.
Joh. Fr. Arts Helenaveen H 9.
2697
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21 september 1942 BURGERLIJKE STAND.
DEURNE. Opgave van 29 Aug.-11 Sept. Geboren: [...] Johannes W., z. v. J. Arts en Th.
H. Hendrikx te Helenaveen, Soemeer; [...]
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