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de Feyter
3 mei 1948 De Directeur deelt vervolgens mede dat hij den Heer C G. de Feyter als
boekhouder heeft aangenomen voor f3000 ‘s jaars + vrij wonen en als de Maatschappij
turf graaft 25 M³ turf. Hij krijgt geen pensioen. Hij zal ook voor andere bedrijven
ingeschakeld kunnen worden dus mag dan alleen de reiskosten in rekening brengen. De
Heer de Feyter is prof?? en 30 jaar oud Hij was werkzaam als ass. schade commissaris
en heeft de landbouwschool te Deventer bezocht. Met den Heer Maassen is nu een
woningruil mogelijk daar de Heer de Feyter in de Bilt woont. [...]
De administratie van het landgoed de Groote Slink zal door den Heer de Feyter
bijgehouden worden waarvoor de Maatschappij maximaal f500 zal ontvangen door den Heer
v Schelven. [...]
Vervolgens komt de Heer de Feyter ter vergadering om kennis met de commissarissen te
maken waarna de Voorzitter om 12 uur de vergadering sluit.
Fransen/Franssen
26 mei 1891 26 mei 1891 H Wijnen
werkzaam in de turf
Francis Fransen “
in de fabriek.
De eerste klaagt dat zijn huis slecht is - verleden jaar is hij ziek geweest. De
vrouw was naar de directeur geweest, hij had nog 26 gld schuld zij had er toen een
standje opgeloopen en durft nu niet terug.
De tweede zegt dat hij in 4 jaar geen onderdak gehad heeft. hij heeft ook geen kelder
en geen plaats voor de kinderen.
29 augustus 1901 J. de G., 23 jaren, onderbaas te Helenaveen Deurne, aangeklaagd van
verzet tegen de politie en mishandeling van J. W. Wijnants en P. Franssen.
Het O. M. eischte tegen J. d. G., 1 maand gevangenisstraf.
3 maart 1906 3 Op Woensdag 7 Maart te Helenaveen, te beginnen om 9½ uur voorm.,
respectievelijk ten verzoeke en ten huize van Francis Franssen, Gerrit Jonker, Arn.
Schippers en Joh. van Dijk.
2 dragende koeien, 6 geiten, 5 varkens, huismeubelen, hooi, stroo, mangelwortelen,
aardappelen en verder akkergerei.
Op affiches breeder omschreven.
30 juni 1928 HELENAVEEN. - Notaris Haffmans, 9 Juli 10½ uur ter plaatse voor de mij
Helenaveen: 4½ H.A. rogge bij het huis vroeger bewoond door H. Franssen.

40

45

50

55

60

19 februari 1937 Rechtbank Roermond.
VONNISSEN 16 FEBRUARI.
Th. J. G. 37 jaar landbouwer te Horst vrijgesproken van lossen van een schot op den
jachtopziener A. Franssen te Helenaveen in den nacht van 26-27 Oct. j.l.
fruittuin
20 december 1886 Te Huur, tegen billijke voorwaarden, een Westlandsche Fruittuin, te
Helenaveen, N.-Br., naar den eisch beplant en onderhouden, geheel ommuurd, met vele
uitstekende goeddragende Vruchtboomen en 400 Meter Druiven in volle kracht, benevens
Tuinmanswoning en Hof, te zamen groot 2.04 Hect. (8783)
Te bevragen en nadere inlichtingen te bekomen bij de Directie der Maatschappij
Helenaveen, te ‘s Bosch.
18 augustus 1893 Er is ook te Helenaveen een reusachtige groententuin, die echter
niet tot de gro den der Maatschappij behoort, doch geëxploiteerd wordt door een
vroegeren hoofdopzichter der Maatschappij.
Een bezoek overwaard is de Westlandsche tuin, die door de Maatschappij verhuurd is.
In dezen tuin groeien de vruchten even weelderig als in het om het ooft beroemde
Westland.
18 augustus 1893 Naast den Westlandschen tuin bestond tot voor een paar jaar de
Koning-Willemstuin.
Z. M. Willem III had nl. indertijd een aantal vruchtboomen aan de Maatschappij
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geschonken. Later bleek, dat de boomen wel vrucht droegen, doch de leverancier bommen
had gestuurd, waarvan de vrucht op de markt weinig of geen waarde had. Besloten werd
daarom de boomen te rooien, zoodat thans de plaats, waar zij stonden, een uitgestrekt
weiland is. Het voornemen is echter er geleidelijk weder vruchtboomen van groote
waarde te doen planten.
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