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van Eckendonk
uit het kasboek van Leo Theelen:
23 mei 1930 Eckendonck van J., Griendtsveen 25 jonge 7-weekse hennen 40,00
31 december 1931 Eckendonk van 39 kg ruwe honing vaste bouw (levering 1931) 0,00
31 december 1931 Eckendonk van 6½ kg ruwe honing losse bouw (levering 1931) 0,00
31 december 1931 Eckendonk van uitbetaald -17,06
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H105 J. van Eckendonk nieuw H93
van Eekeren, echtgenoot van vroedvrouw Goedhardt
16 januari 1914
Deurne, 16 Januari 1914
Den Heer Directeur der Maatschappij Helenaveen.
Naar aanleiding van uw schrijven van 15 Januari j.l. aan den Heer v.d. Ven, wethouder
alhier, heb ik de eer U te berichten dat uit het register van Raadsbesluiten dezer
gemeente blijkt, dat de eerste vroedvrouw te Helenaveen, Maria Wilhelmina Koullen
(gehuwd met Wijnand Joseph Bellen) benoemd is op een jaarwedde van f400- met ingang 1
Oct. 1891 (zonder vrije woning of iets dergelijks.
De tweede vroedvrouw Maria Catharina Goedhardt (gehuwd met Johs Ants van Eekeren werd
benoemd met ingang 1 Januari 1899 op een jaarwedde van f400+vrije woning.
De derde vroedvrouw P.J. de Bie werd benoemd met ingang 15 Juli 1901 op een jaarwedde
van f400 met vrije woning en brandstoffen.
Uit de correspondentieregisters blijkt evenwel niet of de Gemeente of de Maatschappij
die vrije woning en brandstoffen moet verstrekken. Ik veronderstel dat toen de eerste
vroedvrouw te Helenaveen kwam wonen, de Maatschappij haar vrije woning heeft gegeven
en dat het gemeentebestuur bij oproeping voor de tweede vroedvrouw aan de
Maatschappij heeft gevraagd of de Maatschappij bereid was ook aan haar vrije woning
te geven. Een en ander zal vermoedelijk zooals U zegt wel mondeling zijn afgesproken.
Geen enkel bewijs is evenwel hier te vinden.
Hoogachtend
JHGoossens secrets
Eijken, stationschef
11 september 1901 - Bij het Staatsspoor is benoemd tot stationschef 4e kl. te
Helenaveen, de klerk-telegrafist 2e kl. J. B. Eijken te Oudewater.
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Eijnatten
van der Eijnde, rector
1 november 1859 Rector T.L. [Theodorus] van de Eijnde in functie. Geboren in Gemert.
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23 november 1873

einde van de functie van Rector T.L. van de Eijnde

Erkelens, tuinder
uit het kasboek van Leo Theelen:
25 maart 1922 Erkelens snoeien 3 dagen -9,00
1 september 1922 Erkelens 80 kg vroege appels 2,62
11 oktober 1922 Erkelens erwtenrijs en geleverde groente en planten -2,50
13 juli 1923 Erkelens 35 kg zoete morel zelf plukken 7,00
23 juli 1924 Erkelens werkloon maart, april -12,00
19 september 1924 Erkelens aardbeiplanten augustus f1.- en september f0.88 -1,88
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25 november 1924 Erkelens arbeidsloon tot december -9,87
6 december 1925 Erkelens jaarloon tot 1 december 1925 -100,00
31 december 1925 Erkelens werkloon 2x½ dag per week tot december 1925 f100.-0,00
19 mei 1928 Erkelens 1,20
10 december 1928 Erkelens rit kerkmeester Helmond Bruggenw(irth) 4,95
4 augustus 1929 Erkelens kippenmest 3,28
20 september 1930 Erkelens druiven af f1.- loon 6,30
31 mei 1931 Erkelens huisverkoop 56 kg à f0.15 8,40
31 maart 1932 Erkelens 300 kg slakkenmeel f7.96+100 kg kalizout 40% f8.34 -16,30
31 maart 1932 Erkelens zaad f6.28, bomen, bloemen, planten, enz af 39 -45,50
31 december 1933 Erkelens bloemen -4,50
31 december 1933 Erkelens planten en zaden -1,60
31 december 1934 Erkelens 40 l carboleum a f0.15, sproeien en snoeien -10,70
31 december 1934 Erkelens Butagas reservefles -6,75
31 december 1934 Erkelens planten -0,95
31 december 1934 Erkelens 1,75
31 december 1936 Erkelens planten, omenten Janus f0.40 0,00
1 november 1927 Erkelens rekening sinds begin '26 -21,45
17 juli 1928 Erkelens rit Asten 35 km 3,55
31 januari 1923 Erkelens A. 30 bloempotten à 5 cent -1,50
10 maart 1923 Erkelens A. snoeien en bespuiten 3 dagen à f3.-+15 l carbolineum
-16,30
6 december 1925 Erkelens A. houtlevering (zie van Essen pag 47) 64,50
24 september 1928 Erkelens A. gierton -2,50
21 juni 1930 Erkelens A.planten f3.95+benodigdheden f8.20+werkloon f20.60 -32,75
28 juni 1930 Erkelens A. planten, zaad -7,73
3 juli 1930 Erkelens A. 2 karren kippenmest 7,00
31 december 1930 Erkelens A. 0 kg suiker 1,60
25 november 1923 Erkelens A. appels plukken f3.-+lijmbanden f1.-+lijm f2.25 -6,25
14 oktober 1923 Erkelens A. (bakker) appels plukken 0,00
14 maart 1923 Erkelens H. spitten+bijkomende werkzaamheden 27, 28 februari en 1
maart 6 dagen à f1.50 -9,00
31 maart 1923 Erkelens H. werkzaamheden+100 koolplanten -2,25
11 april 1923 Erkelens H. werkzaamheden+100 koolplanten -1,60
8 mei 1923 Erkelens H. werkzaamheden+besproeien kruisbessen -1,75
21 mei 1923 Erkelens H. hegknippen+gier+werkzaamheden bonen -3,20
4 juli 1923 Erkelens H. 2½ dag schoffelen, poot- en plantgoed -0,50
10 juli 1923 Erkelens H. werkzaamheden+zaaigoed, enz -4,07
31 oktober 1923 Erkelens H.aardappels rooien, enz, gieren -6,00
5 maart 1930 Erkelens H. snoeien 0,00
31 januari 1924 Erkelens Hendrik 15 dagen graafwerk, 3 dagen mest kruien, spitten
-24,60
11 september 1924 Erkelens Janus werkloon 49 uur à 25 cent -12,25
5 maart 1930 Erkelens Janus spuiten! aspergebedden 0,00
31 oktober 1931 Erkelens Janus druiven en kersen 8,40
30 september 1932 Erkelens Janus 6 kg druiven+20 kg zwarte bes+druiven
f1.80+perziken f1.50 3,30
31 december 1933 Erkelens Janus zaad, gras en klaverz(uring?) f2.70 (Timmers?) -2,55
31 december 1933 Erkelens Janus zwarte bessen 2,25
31 december 1934 Erkelens Janus perzik -1,14
31 december 1935 Erkelens Janus kippenmest 7,00
31 december 1935 Erkelens Janus rekening 19 str?, 6 hoogst, vracht, wekloon -19,15
31 december 1935 Erkelens Janus rekening sproeien 14 uur a f0.30+f5.40 carboleum
-9,60
31 december 1937 Erkelens Janus 5 kg ertwen f1.75+10 hype's f3.50 -19,95
31 december 1937 Erkelens Janus beshulst 9,00
31 december 1937 Erkelens Janus snoeien f3.-+sproeien f2.40+loon f2,10+f4,20+f3.0,00
31 december 1938 Erkelens Janus rekening snoeien, spuiten, planten -8,55
31 december 1939 Erkelens Janus snoeien en sproeien -13,70
1 april 1942 Erkelens M. fraises -10,00
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H73 A. Erkelens nieuw H69
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6 maart 1942
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28 december 1943 Gevr. teg. Maart een tuiniersknecht, R.K., intern, A. Erkelens
Tuinier H 69, Helenaveen.
6 januari 1944 UITSLAG MODE-EXAMENS
Op het gehouden Praktijkexamen vanwege de Vereeniging van Leeraressen in het Modevak
onder directie van mevr. H. Cuppens=Geurs te Eindhoven slaagden o.m.: voor
Costumière: [...] C. Erkelens, Helenaveen. [...]
van Essen
uit het kasboek van Leo Theelen:
10 april 1923 Essen van bijdrage gouden bruiloft -2,50
26 april 1923 Gouden bruiloft.
Zaterdag herdachten de echtelieden Arnoldus van Essen en Maria van der Borot te
Helenaveen den dag, dat zij voor vijftig jaar in den echt werden verbonden. Door de
omwonenden was reeds eenigen tijd te voren een feestcommissie samengesteld, welke een
collecte hield en het verder op zich nam dezen dag tot een onvergetelijken te maken
voor onze oudjes.
Een prachtige eereboog was opgericht, en de straat waar de oudjes wonen, prijkte
geheel in vlaggentooi. Ook voor de woning was alles groen, bloemen en guirlandes,
terwijl passende opschriften niet ontbraken, 's Morgens ging het gouden paar ter
kerke, vergezeld van familie en bekenden. Na de H. Mis werd door een bruidje een
bouquet met een verrassing aangeboden. Daarna werd namens alle inwoners van
Helenaveen een prachtig cadeau aangeboden, dat de oudjes zichtbaar aangedaan
aanvaarden. Van meerdere zijden kwamen felicitaties en gelukwenschen in. Het overige
deel van den dag werd verder in een gezellig samenzijn doorgebracht.
21 april 1954 Gouden bruiloft te Treebeek
TREEBEEK, 16 April. — (Eigen corr.) — Op 24 April a.s. is het echtpaar Antoon van
Essen en Antoinotte Oorsouw, Zonnestraat 13, te Treebeek, 50 jaar getrouwd. Alhoewel
de heer Van Essen reeda 74 jaar is en zijn vrouw maar twee lentes minder telt, zijn
zij beiden nog kras en beschikken over een flinke levensmoed. Zij leerden elkaar ruim
een halve eeuw geleden kennen in St. Helenaveen, waar zij ook in het huwelijk traden.
Al op zeer jeugdige leeftijd diende de heer Van Essen de handen uit de mouwen te
steken. Hij was pas negen jaar, toen hij bij de boeren zijn diensten ging aanbieden
en hij was amper 16, toen hij het ware labeur van turfsteker aanpakte. Om zijn
bedrevenheid in het vak kreeg hij al gauw het hoogste loon, dat toen 6 gulden per
week was. Nu pl.m. 40 jaar geleden deed de aanstaande jubilaris mee in HeldenBeringen en Oploo aan boringen op steenkool. Maar er werd daar te weinig “zwart goud”
gevonden om tot een exploitatie te geraken. In Oploo werden zelfs geen kolen
gevonden. Intussen waren de mijnen in Zuid-Limburg in opkomst on kwam het echtpaar
Van Essen naar de nieuwe mijnstreek. Hij kwam op de Emma, waar hij in het ketelhuis
werd aangesteld. Van af die tijd wonen de echtelieden in de Zonnestraat en dat is nu
al 38 jaar lang. Op zijn 6Oste jaar werd de heer Van Essen gepensionneerd, doch men
haalde hem weer spoedig in losse dienst. Hij werkte daarna nog 6 jaar in het badhuis
van de Emma.
Mevr. Van Essen stamt uit een schippersgezin. Zij werd in Arnhem op een schip
geboren. Later zeide haar vader het varen vaarwel en vestigde zich in Helenaveen.
Het echtpaar heeft twee kinderen en ook enige kleinkinderen. Die gaan hen op 24 April
vieren. De feestdag wordt ingezet met een hoogmis om 9 uur in de St. Barbarakerk,
waarna de verdere feestelijkheden plaats vinden in het kajottershuis aan de
Sterrestraat. Daar ook is van half 1 tot 2 uur receptie.
van Esseveldt
5 oktober 1916 De directeur bespreekt den brand die bij G. Esseveld heeft plaats
gehad. Hij heeft f622 van de assurantie teruggekregen.
De bewoner bleek geassureerd te zijn bij een Duitsche Mij. de meeste zijn bij
buitenlandsche Mijen geassureerd.
Bij nieuwe verzekeringen zal nu de bepaling gemaakt worden dat men bij een
deugdelijke binnenlandsche Mij verzekerd moet zijn. ten genoege van den directeur.
31 januari 1920
3
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uur ten huize en ten verzoeke van den heer van Esseveldt te Helenaveen, wegens
ophouden van het landbouwbedrijf publiek verkoopen
4 melkkoeien,
2 runderen,
1 zevenjarige dragende merrie,
1 veulen, oud 9 maanden,
5 scheutelingvarken
1 lange en korte kar, 2 ploegen, 1 gierkist, 2 eggen, aardappelrooimachine voor 1
paard, hakselmachine, voederketel 150 L aardappelmolen, draaikarn, melkkannen,
emmers, tonnen en tobbe
5000 kilo hooi en stroo, 12000 kilo mangelwortelen, een partij koolrapen en
aardappelen, landbouwgereedschap, bascule, partij zakken, broeiramen, 10000
boonenstaken en groote partij erwtenrijs, alsook eenig huisraad
29 november 1923 [...] Het is daarom te verwachten dat de heer Bos, eventueel
daartoe aangemoedigd door heeren commissarissen, de Juliana Hoeve zal trachten te
verhuren voor f75.- of meer per hectaren. [Is die vrij?]
De op die boerderij wonende schijnpachter W. van Esseveldt [?] is een ernstige
schadepost voor de Mij. Helenaveen. Dat bedrijf levert zeer geringe oogsten op en
daarenboven heeft die man als zijnde een gewezen turfgraver niet de bekwaamheid om
een boerderij te besturen, zoodat het eene jaar de aardappelen bevriezen, het andere
jaar de haver verrot, enz.
En het gaat er nu meer om die Esseveldt te vervangen door een kapitaalkrachtige
pachter, die in staat is de Mij. Helenaveen te ontlasten van een schadepost van
f30.000 à f40.000, maar of die pachter daardoor straatarm wordt, dat is voor de Mij
Helenaveen geen bezwaar.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 mei 1925 Esseveldt 40 eieren gebracht 22 kuikens, id ? -5,00
8 oktober 1931 Griendtsveen 8/10 1931
Weled. Heer
Door deze neem ik de vrijheid met met het volgende tot u te wenden. Steeds was het
gebruik dat van de Maatschappij Helenaveen turf verstrekt werd voor Kerk en Locaal
daar is om onbekende reden vorige jaar van afgeweken. En nu de winter weer voor de
deur staat zoo kom ik namens de Kerkvoogdij tot u met het beleefd verzoek of de Ned.
Herv. Gemeente deze winter niet voorzien kan worden van turf voor de verwarming van
Kerk en Locaal. Hopende in deze op een gunstige beslissing en teekend met de meeste
Hoogachting namens de Kerkvoogdij
WvEsseveldt.
kerkvoogd.
27 september 1935 Voetbalvereniging
Meester Theelen was het hoofd van de openbare lagere school in Helenaveen. In die
tijd, de jaren ’30, betekende dat meteen zo’n beetje burgemeester van het dorp, een
stuwer die vele dorpelijke activiteiten droeg. Er bestonden al eerder “wilde”
voetbalclubs. Zo had “boven” een eigen club met de naam H.S.V. en een eigen terrein
in Mariaveen. In zijn hart was meester Theelen echter geen voetballer; hij wist
weinig van de voetbalsport af. Een van de redenen die meester Theelen er toe bracht
om de Helenaveense Voetbalvereniging (H.V.V.) op te richten is ongetwijfeld, dat hij
een zekere verveling constateerde bij de jeugd. Hij nam drie adviseurs in de arm: H.
van Esseveldt, Fr. Stommels en Marinus van Oers. Deze drie heren waren wel kundig
genoeg wat het voetballen betrof en meester Theelen nam zelf het organisatorische
gedeelte voor zijn rekening. Er moest grond pachtvrij gemaakt worden van landbouwer
Gerrit Brouwer (sr.) bij Maatschappij Helenaveen. Voor het voetbalklaar maken van het
terrein, wat gelegen was achter de toenmalige openbare lagere school, was veel geld
nodig. Het Koning Willem III Fonds werd door meester Theelen aangeschreven en er werd
f500,- subsidie verkregen. Het eerste bestuur na de officiële oprichting op 27
september 1935 zag er als volgt uit:
L. Theelen – voorzitter
Aug. van Teeffelen – secretaris
C. van der Werf – penningmeester
R. Vermeulen – commissaris
Th. Maessen (G.zn.) – commissaris
Vanaf de oprichting in 1935 tot aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering in 1940,
heeft de oprichter en voorzitter, de heer L. Theelen, erg veel werk verzet. Zijn
4
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beoogde doel, de jeugd van de straat halen en proberen onder te brengen in een
gezonde vereniging, in dit geval een voetbalvereniging, was bereikt. Hij bedankte als
bestuurslid (voorzitter) en met een gerust hart vertrouwde meester Theelen deze
functie toe aan een andere, energieke medewerker. Zijn taak was volbracht.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H37 G. van Esseveldt nieuw H37
Everts
29 oktober 1896 Helenaveen, 29 Oct. Een betreurenswaardig voorval vond
gisterenamiddag om ruim 4 uur alhier plaats. Het 8-jarige dochtertje Luidina van den
wisselwachter J. Everts alhier uit de school komende en zich over de spoorlijn
begevende, is door den van Venlo komende sneltrein aangereden, waardoor het kind eene
vreeselijke wonde aan het hoofd bekwam De schedel der kleine werd ingedrukt,
tengevolge waarvan zij overleden is.
31 oktober 1896 Bij wachtpost 20, nabij Helenaveen (N.-B.), is gisteren een kind van
den stationschef E. door den trein van 3.37 n.m., van Venlo, aangereden en gedood.
Detail van spoorweg in de buurt van de Halte
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