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Jansen/Janssen/Janssens
23 december 1888 Aan den wegwachter Th. jansen, van den Staatsspoorweg tusschen
Helenaveen en Horst-Sevenum, is eene eervolle vermelding toegekend wegens betoonde
activiteit.
26 december 1892
Jansen.
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Tot stationschef te Helenaveen (N.-Br.) is benoemd de Heer C. J.

26 mei 1891 Francis Jansen ploegbaas bij scheepsladen
Hij is 30 jaar in de Peel reeds lang was hem een huis beloofd, doch hij krijgt het
niet; dan heet het dat er te veel, dan dat er te weinig grond bij is.
vr. Waaraan schrijft gij dit toe?
a. Ik weet het niet, mijn woning is zoo slecht, dezen winter ging ik bij de buren
slapen.
vr. De directeur zal U toch niet uit de Peel willen hebben?
a. Dat weet ik niet, hij zeide mij, ik moest maar wat gaan verzinnen.
Hij zegt verder dat hij ploegbaas is, en dat hij het volk uit moet betalen. zij
zouden 15 ct per el uitbetaald krijgen en krijgen zij maar 10 ct.
Hij zegt dat het kantoor geopend is van 9-6 uur. dat hij weer eens om een nieuw huis
kwam vragen. dat toen de directeur zeide dat het land te groot was, maar voor hem
zoude komen afmeten. Toen de directeur kwam om af te meten zeide hij “er komt een
groot huishouden hier” en toen mat hij het land voor hem af.
Dit groot huishouden nu bestond in een man en een vrouw.
Deze (Kortrijk) komt er nu in wonen. hij komt uit Erica (Drenthe).
vr. Was er vroeger hier ontevredenheid?
a. Neen. maar vroeger kregen oude menschen de voorkeur. men liet ze op het kantoor
komen en vroeg of zij liever wilden verhuizen, en toen ging het goed.
vr. Hebt gij over Verhoeven te klagen?
a. Niet het minste.
26 mei 1891 Arie Janssen kastelein
Hij betaalt 150 gld huishuur, hieronder is 1/4 hect begrepen. Meekens had hetzelfde
bakkerij tapperij etc. en betaalde minder.
vr. Was er iets op Meekens aan te merken?
a. Ik weet er niets van te zeggen.
14 en 21 juli 1891 18 In hoeverre is het beweren juist van vele bewoners dat door
den in de laatste jaren plaats gehad hebbende aanvoer van nieuwe gezinnen
hoofdzakelijk turfgravers, het werk dat vroeger door de andere bewoners en hunne
gezinnen in de turf (droogen, ringen, vuren enz) werd verricht thans niet meer door
hen kan worden gedaan, waardoor zij aanzienlijk in verdiensten zullen achteruitgaan?
Wordt verzocht eene opgaaf van de gezinnen in de 2 of 3 laatste jaren te Hveen
aangekomen en heengegaan, met vermelding van godsdienstige gezindheid, bedrijf,
grootte van het huisgezin?
Dat beweren is volkomen onjuist. Het graven geschiedde altijd door vreemden, uit
Helden waren er vroeger zelfs zooveel niet als thans.
Het droogen etc, geschied nu uitsluitend door eigen volk en die uit Helden; vroeger
kwamen daarvoor jaarlijks arbeiders uit het noorden.
De verdiensten per gezin zijn zeer voldoende, zie bijgaanden staat D.
Van vroeger bestaan des dezes geene aanteekeningen.
Dezen winter werd minder verdiend, en zooveel werk als de turfstrooiselfabriek in 88
en 89 aanbe?cht, zal misschien ?et meer voorkomen.
Intusschen komen er op dit oogenblik nog steeds handen te kort.
Vele takken van werkzaamheden zijn totaal verwaarloosd; gedurig moet het een op het
ander wachten; geen enkel turfschip wordt op tijd afgeladen. Dit jaar moest ik op
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herhaald voorstel van Verhoeven het graven van persturf achter wege laten wegens
gebrek aan werkvolk.
N.B. Duitsche turfgravers komen met reisgeld etc tot f3-4 per dagwerk duurder, en
leveren meerder werk, werklieden uit het noorden kosten ook meer aan reisgeld en
komen nooit voordat de beste tijd voorbij is.
Aanteekening van de godsdienstige belijdenis heb ik voor zoover mijne gissing strekt
met een X op staat D aangegeven. De aangeteekenden zijn die niet Roomsch-katholieken.
Deze opgaaf kan evenwel onjuist zijn, er werd door mij nooit nota van genomen, als
zijnde overbodig voor het bedrijf der Maatschappij
Mutaties van vroeger zijn niet aangeteekend.
In den loop van 90 en 91 verlieten Hveen .... kievits en H Wayenburg Iv om boven
reeds gemelde redenen.
Het waren jonge gezinnen met 1 kind, Zonnemans, gezin zonder kinderen en A. Janssen
gezin met 1 kind, om mij onbekende redenen.
W. ten Cate gezin met 4 kinderen, omdat ik hem geen verder voorschot wilde geven.
Het gezin van M. Wijnants ging door zijn overlijden uit een.
22 maart 1903 Kranig.
De Kamp. schrijft:
Te Meijel, (N-Br.), was het Zondag een drukte van belang. Het dorp wemelde van
wielrijders en wandelaars uit den omtrek. Wat was er aan de hand? Een wielrijder,
Bondslid F. Janssens uit Helenaveen, had aangenomen om een baal rijst rijst, wegende
100 kilo, van het dorp naar het kanaal Deurne te vervoeren, rijdende op de fiets en
met de baal op den schouder. Daar de weg een slechte zandweg van 20 minuten gaans is,
geloofde niemand dat de toer zou gelukken. Fietser en .... fiets wonnen op de
weddenschap echter glansrijk, ofschoon de vracht onderweg viermaal van ‘s rijders
schouders gleed en hij haar telkens weer geheel zonder hulp op moest nemen om den
tocht voort te zetten. Na afloop van dit krachtstukje werd den triomfator een warme
ovatie gebracht.
20 april 1908 ontslag Kobus Jansen.
De Directeur deelt mede dat Kobus Jansen in der tijd gevraagd heeft tegen 15 mrt
ontslag te krijgen, hetgeen hem gegeven is.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 maart 1932 Janssen schoolpoetsen -6,00
3 januari 1923 Janssen Charles cocosmat, koffiepot, poets -10,05
3 januari 1923 Janssen F., Roermond kinderwagen, e.d -100,94
11 september 1929 Janssen Fr. -8,00
9 maart 1929 Janssen H. 12 m³ turf à f1.75+vracht -21,00
22 februari 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 5
uitvallend 0,00
22 februari 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 No 18731 0,00
25 februari 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 6
uitvallend 0,00
3 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 0,00
6 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731
500 broedei - 14
uitvallend (met 3 maart) 0,00
11 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 0,00
17 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 0,00
21 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 17
uitvallend (met 17 maart) 0,00
25 maart 1939 Janssen L.J. Korteschoolstraat F 16 Deurne 18731 500 broedei - 27
uitvallend; totaal 3931 a 5 cent196,55
20 juni 1930 Janssen Trui schoolpoetsen -4,50
31 december 1931 Janssen Trui schoolpoetsen -4,50
11 juli 1928 Janssen W(?) rit naar Roermond 70 km
5,00
31 mei 1931 Janssen-Goossens mevr., Willemstraat 23, Eindhoven 2 emmertjes 5 l
honing 8,00
31 december 1932 Janssen-Snijders S., Panningen 38 m³ turf à f1.50 57,00
2 maart 1925 Janssen, Roggel anodebatterij en laden -3,75
30 september 1930 Janssen, Roggel onkosten radio (nieuwe
middenlamp+spanningsbatterij) -6,50
6 oktober 1921 Janssen, Venray -10,40
26 juni 1922 Janssens Felix, Roermond -5,80
23 juli 1924 Janssens, Roggel kosten zomerkostuum -12,00
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H120 H. Janssen nieuw H105
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25 september 1942 Drie beste hengstveulens en 1 merrie volbl. veulen m. beste
papieren te kp. W. Janssen. Helenaveen
1999
28 maart 1950 Moeder vond lijk van dochtertje in kanaal
VENLO, 27 Maart. (Limb. Pers.) — ‘s Avonds is het 1½-jarig dochtertje van de heer H.
Janssen, te Griendtsveen, voor de ouderlijke woning in het Helenaveense kanaal
geraakt en verdronken. Bij vermissing van het kind stelde de moeder terstond een
onderzoek in bij de waterschepplaats voor de woning, waar zij haar dochtertje in het
kniediepe water vond. Urenlange toepassing van kunstmatige ademhaling heeft niet
mogen baten. Het kind had geruime tijd met andere kinderen gespeeld.
22 oktober 2011 Een zusje van het overleden kind heeft nog een fotolijstje met
enkele haarlokken bewaard.
jeugdherberg
30 juli 1935 STOFWOLKEN IN DE PEEL.
Het gezelschap maakte daarna in auto's een toertje langs den nieuwen Peelweg naar
Helenaveen. Hierbij kregen de gasten ruimschoots de gelegenheid de uitgestrektheid
van de Peel gade te slaan. Weldra stoven de wagens door het mulle zand van den langen
Peelweg, en het leek soms wel of een karavaan van een Afrika-expeditie voortzwoegde.
Hobbelend en schuivend ging het over den weg en dat tenslotte slechts één wagen erbij
het loodje legde, getuigt van de stuurmanskunst van de chauffeurs.
Op Helenaveen's gebied gekomen, verwelkomde een eereboog de stoet. Even verder hadden
de bewoners vlaggen en versieringen aangebracht, waaruit bleek dat de geheele streek
meeleefde met het feit, dat van vandaag af een rechtstreeksche verbindingsweg
Sevenum-Helenaveen tot stand gekomen was.
In de Jeugdherberg werden de gasten door de directie van de Mij. Helenaveen
getracteerd op 'n verfrissching, waarna langs denzelfden weg de terugtocht weer
aanvaard werd. In Sevenum weer teruggekomen, bleven de gasten nog eenigen tijd in
gezellig samenzijn op het gemeentehuis bijeen, terwijl de fanfare "Unie", onder
leiding van dhr. Mennen, een waar feestprogramma op het Marktpleintje afwerkte.
2 augustus 1935
DE NIEUWE PEELWEGEN.
Na de feestelijke opening heeft menig toerist paar Limburg zijn reisplan gewijzigd,
om-ook eens de Peelweg aan te doen.
Zoo gebeurde 't de laatste dagen nogal eens, dat deftige auto's stopten: Of dit de
nieuwe Peelweg naar Helenaveen was? De asphaltstuurlui luisteren waarschijnlijk in
hun ijver maar half naar den landman; de wagen schiet vooruit. Maar niet lang.
Eenmaal op de aarden baan, is een waar doodsgehuil van den motor niet van de lucht,
tot na een honderd meter stofwolken optrekken. Daar staat de wagen.
Mijnheer had ook met één wiel door 't karrespoor moeten rijden dan zou hij daar nu
niet vastgeboord zitten. Ja. dat was gauw gezegd. De heer had nog nooit een
locomotief bestuurd, zoodat hij met al zijn stuurderij uit de zandrail dwars kwam te
staan.
't Was een heel karweitje de auto te bevrijden. Hierna maakte de heer zich zoo gauw
mogelijk uit de voeten, de car piepte een beetje hard. maar overigens reed hij nog
bijna precies als een andere auto, de weg terug.
Toeristen met bestemming Jeugdherberg in Helenaveen hebben hier hun zwaarste dag.
Opmerkelijk zetten deze jongelui gewoonlijk toch door. Gewone wielrijders komen, als
ze niet aardig koppig zijn, na een paar honderd meter kameeltje te hebben gespeeld
weer terug. Teleurgesteld vertellen ze, dat ze gelezen hadden: "De Peel uit zijn
isolement verlost". Zij vinden 't "ongehoord" en gaan te keer tegen de krant, die zoo
iets schrijft, 'n Ervaring rijker, schudden ze 't stof van hunne voeten en maken
rechtsom. Ter bemoediging kunnen wij mededeelen dat 'n rijwielpad en de pen is. Er
gaan zelfs geruchten, in de vaart zou een schip liggen vol zinkslakken klaar om
3
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verwerkt te worden.
12 juni 1941 [...] De jeugdherberg “de Peel” te Helenaveen wordt per 1 Juli a.s.
geopend. Deze jeugdherberg, die plaats biedt aan 33 jongens en 24 meisjes, ligt op
een belangrijke en mooie route door het Limburgsche land.
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30 juli 1940 [...] Van IJsselstein reed men langs de ontginning van Peelplan Zuid
naar Griendtsveen. Nog voor Helenaveen bezichtigde het gezelschap dan onder leiding
van een veenderij-opzichter een verveening. Hier zag men hoe de turf gestoken en
gedroogd wordt.
In het dorp Helenaveen bezocht men de jeugdherberg, gevestigd in de oude villa van de
Maatschappij Helenaveen. De dames en heeren konden er hun boterhammen verorberen bij
een kop koffie en vervolgens dit ideaal buitenverblijf voor trekkers bezichtigen.
Allen waren vol lof over de ligging en inrichting dezer jeugdherberg. [...]
11 juli 1941 [...] Thans is het weder mogelijk, vanuit Gorinchem via Vught (45 K.M.)
Helenaveen te bereiken (65 K.M.) en van daar uit verder Zuid Limburg in te trekken,
waar de jeugdherbergen te Beegden, Vaals en Eysden de vermoeide trekkers wachten.
[...]
23 juli 1941 [...] In Noord Brabant zijn dus binnenkort drie jeugdherbergen geopend,
n.l. te Vught, Helenaveen en Hilvarenbeek.
8 juli 1942 Jeugdherberg. - De z.g. “trekkers” worden weer in de gelegenheid
gesteld, op hun tochten de jeugdherberg te Helenaveen aan te doen, daar deze sinds 6
Juli weer geopend is.
14 augustus 1942 Op bezoek bij de jeugdherberg DE PEEL
Gelegen in een heerlijk oord van rust en ongereptheid
HELENAVEEN, AUGUSTUS.
WE BEVINDEN ons in het hartje van de Peel, op de grens van Brabant en Limburg, te
midden van een landschap, dat nog weinig toeristen bekend is. Groote verkeerswegen of
afzonderlijke rijwielpaden kent deze landstreek dan ook (gelukkig?) niet. Evenmin
treft ge er de roezemoezige drukte, die de vacantiecentra elders in den lande
kenmwerken. De stilte en ongereptheid zijn hier heer en meester. Uren kunt ge in dit
deel van ons land nog dwalen, zonder iemand te ontmoeten. En midden in dit oord van
rust en schoonheid ligt, aan de Helenavaart vlak bij Helenaveen, het doel van onzen
tocht, de jeugdherberg De Peel.
Op uitnoodiging van de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale hebben wij de stad
verlaten, om eens met de Nederlandsche jeugdherbergen kennis te maken. Aanvankelijk
was het ons plan Breda te bezoeken, maar de herberg daar ter plaatse bleek gesloten
en toen hebben we ons begeven naar Vught, waar de herberg alleen op weekeinden
geopend bleek. Een eerste trekkerservaring konden wij dus al snel in onzen zak
steken, namelijk: vergewist u er van tevoren van of de jeugdherberg, die ge bezoeken
wilt, geopend is! Uiteraard heeft ook de N.J.H.C. net de tijdsomstandigheden te
kampen, waardoor het wel eens voorkomt dat een jeugdherberg voor eenigen tijd
gesloten moet worden. Berichten dienaangaande worden echter steeds in het officieele
orgaan De Trekker en in de dagbladen gepubliceerd, zoodat men nimmer voor
verrassingen hoeft komen te staan. De Centrale doet wat zij kan haar huizen voor
sluiting te behoeden, maar zij kan geen ijzer met handen breken.
TWEEëRLEI SOORT TREKKERS
DE JEUGDHERBERG te Helenaveen nu, was geopend. Dat was trouwens al van verre te zien.
De doodsche stilte, die de herberg te Vught had omgeven, was hier ver te zoeken. In
den tuin, voor de ramen, overal zagen we de kleurige trekkerskleedij.
"Zet je fiets maar achter" zegt de "vader" van de herberg, terwijl hij eenige knapen
helpt een band te plakken. Ja lezer, een hotelier beschouwt de vader van een herberg
zich zelf geenszins. Hij is heusch niet te kwaad zijn gasten een handje te helpen.
Uit zijn benaming blijkt bovendien al, dat de bezoekers van de jeugdherberg zich niet
als hotelgasten moeten beschouwen, maar als leden van een gezin, dat net als thuis
onder leiding staat van "vader" en "moeder". Hij, die in de herbergen slechts een
goedkoope manier van vacantie houden ziet, doet dan ook beter thuis te blijven of in
pension en hotel zijn heil te zoeken.
Van tijd tot tijd trachten lieden met koffers, in colbert met stijve boorden, de
jeugdherberg "binnen te dringen", maar al ras merken zij dat dergelijke onderkomens
voor hun doel verre van geschikt zijn. Vroeg uit de veeren? Corvee doen? Neen, dat is
niets voor hen. Zij prefereeren ontbijt op bed en kamermeisjes, die hun rommel
4
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opruimen. Begrijpelijkerwijs lal een jeugdherberg dergelijke toeristen nimmer
trekken. Nooit zullen zij weten, wat het zeggen wil in den vroegen ochtend op stap te
gaan in het besef geen rommel maar orde achter gelaten te hebben. Evenmin zal hun
belang inboezemen de vraag, of zij door woord en daad onderweg echter trekkers zijn.
Zij reizen, bij voorkeur per trein, hoe sneller des te liever en als zij van vacantie
thuiskomen slaan ze zich trots op de borst en zeggen: "Zóó veel als wij dezen keer
hebben gezien! En dat in één week."
Ge zult begrijpen, dat het niet de bedoeling van de N.J.H.C. is dergelijke trekkers
te kweeken. Al te weinig weet de stadsmensch zich van de huizen los te maken, te veel
dreigt hij zelfs in zijn vacantie in sleur te vervallen. Tegen dit gevaar waakt de
N.J.H.C. Aanschouw slechts de ligging - van de talrijke jeugdherbergen in ons land.
Waar even mogelijk, zijn de huizen buiten de stad ge» legen, te midden van de natuur.
Op die plaatsen ontstaat in de jeugdherberggemeenschap een band tusschen de trek»
kers. Eenerzijds omdat zij allen, jong en oud, rijk en arm, voor den duur hunner
vacantie tot het trekkersras behooren, anderzijds door de gunstige uitwerking van het
interne herbergleven dat zooals we al zeiden, aan het gezinsleven doet denken.
Dergelijke overpeinzingen overvallen den buitenstander als hij in het
jeugdherbergleven verzeild raakt. Natuurlijk blijven er altijd nog wenschen, maar in
beginsel voelt iedere trekker voor een dergelijk leven. Bovendien kunnen ouders hun
kinderen met een gerust hart laten vertrekken, want de jeugdherbergouders zijn
gewoonlijk ten volle op hun taak berekend. Steeds zullen zij toezien dat aan de
redelijke eischen van orde en netheid in de herberg de hand wordt ge» houden, zonder
de jeugd het onaangename gevoel te geven, dat zij onder dwang staat.
In dit verband ontvingen wij van de N.J.H.C. bij het schrijven van dit artikel een
verklaring, die het standpunt van de centrale ten opzichte van zg “vrije”
kampeerhuizen nader bepaalt.
In sommige kranten zijn de laatste weken afbeeldingen verschenen met bijschriften,
waaruit men zou kunnen opmaken, dat er op de kampeerboerderijen en andere
overnachtingsgelegenheden voor de jeugd van overheidswege controle uitgeoefend wordt.
De indruk wordt gewekt dat de schuren, hokken en barakken, waarin thans aan duizenden
jongeren onderdak wordt geboden, aan bepaalde eischen zouden moeten voldoen. Niets is
echter minder waar. Nog steeds zijn er voor dergelijke overnachtingsgelegenheden geen
bindende voorschriften vastgesteld, hoewel daarop door de N.J.H.C. reeds jarenlang
werd aangedrongen. Tal van particulieren verschaffen onderdak aan jeugdige personen
terwille van geldelijk gewin, waarbij dan vaak aan de betrokken minderjarigen de
ergerlijkste vrijheden worden toegestaan. Duidelijk moet dan ook vastgesteld worden.
dat de jeugdherbergen die onder toezicht staan van de H.J.H.C. met dit vrije
kampleven en zijn vaak onzedelijke toestanden niets hebben uit te staan. In de
jeugdherbergen zijn afzonderlijke slaapzalen voor jongens en meisjes, die aan alle
eischen van hygiëne en veilig» heid voldoen. In de jeugdherbergen heerscht orde en
regelmaat. De leiding is er in handen van een echtpaar, dat te goeder naam en faam
bekend staat Toegang hebben slechts zij, die een persoonlijke kaart bezitten en zich
aan de bepalingen van het huis (niet rooken, niet drinken, om 10 uur naar bed, enz.)
onderwerpen. Verantwoordelijke ouders staan er daarom op, dat hun kinderen op hun
vacantietocht in de erkende jeugdherbergen overnachten. Willen zij zelf eerst eens
een kijkje nemen in deze tehuizen, dan zijn zij daar van harte welkom, indien zij in
het bezit van een geldige trekkerskaart zijn."
Stellig behoort "de Peel" tot een der mooiste jeugdherbergen van Nederland. Rondom
bevinden zich vele bezienswaardigheden, vooral voor de natuurliefhebbers, zooals het
prachtige park met zijn mammouthdennen en beuken rondom den vijver, de ontginningen,
tuinderijen en turfgraverijen. De herberg, die in 1933 is geopend en onder leiding
staat van den heer Th. v. Aerde en echtgenoote, is een prachtige pleisterplaats voor
trekkers, die het Zuiden, Limburg, bezoeken of verlaten, te meer nu de jeugdherberg
te Vught niet steeds in gebruik is. Sinds haar ontstaan is de belangstelling voor
deze herberg steeds groot geweest. Geen wonder ook. Zoo doekten de ouders in 1934,
het recordjaar, liefst 2150 overnachtingen. Anders bedraagt het aantal
belangstellenden veertien- à vijftienhonderd. De herberg kan echter nog meer menschen
bergen, want zij beschikt over ruim 80 slaapplaatsen. Bovendien zijn sinds 1939
electrisch licht en stroomend water aanwezig, zoodat vele ongemakken van vroeger
verdwenen zijn.
Men denke vooral niet, dat jeugdherberg een ander woord is voor primitief verblijf.
De Centrale en ouders zijn er steeds op uit, den trekkers het beste van het beste
voor te zetten. Overdadige luxe wordt echter terecht geweerd.
22 september 1942 [...] Zou ons land ook zoo mooi zijn als het niet zoon groote
afwisseling aan natuurschoon bood? Als het eens één meerengebied of één
5
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heuvellandschap was? Geeft juist niet de groote afwisseling deze bijzondere bekoring
aan ons kleine landje? Tot slot van onzen zwerf, tocht zullen we de jeugdherberg in
Helenaveen aandoen en daartoe zullen wij de Peel moeten doorkruisen Dan ondervinden
wij de tegenstelling tusschen het bonte, het overvloedige, het uitnoodigende van
Zuid-Limburg en het stille, het poovere en beslotene van de Peel. De Peel die toch op
zich zelf, of misschien juist wel om deze tegenstelling, heel mooi is. Waar ook een
vriendelijk slag menschen woont als Is het wellicht wat stugger.
De jeugdherberg in Helenaveen is gevestigd in een groote, mooie villa. Weer vallen we
direct het kantoortje van den vader binnen en weer volgt een aangename kennismaking.
Er blijken maar enkele trekkers te zijn, die tot dit eenigszins afgesloten gebied
zijn binnengedrongen. Weer maken we hier een stukje trekkersleven mee. Indrukken, die
nogmaals de juistheid van de trekkersidee bevestigen. Ook hier treffen wij een vader
en een moeder, die hart voor hun zaak hebben, die de trekkers als zonen en dochters
beschouwen. Wij hebben met vader en moeder aangenaam gepraat, wij hebben het zorgzaam
bereide eten met smaak gegeten. Zij zullen het ons niet euvel duiden, dat wij hier
den lezer verdere indrukken over het leven van den trekker onder hun hoede, moeten
onthouden. Maar iets moet den trekkers en lezers nog wel verteld worden en dat is,
dat deze jeugdherbergvader een bijzondere eigenschap bezit. Hij is namelijk een
uitstekend speler op den sjoelbak. Des avonds in de groote keuken, waar het op
winderige dagen echt gezellig kan zijn, hebben wij heel wat partijen gespeeld. Zijn
vrouw deed het ook goed maar vader was ons steeds de baas.
Maar, vader, het trekkersleven laat ons niet los, trekken in de jeugdherbergen is een
bezigheid, die elk jaar weer het verlangen in je doet branden.
Dus zullen wij terugkomen! Dan spelen wij weer met de ronde steenen op den gladden
bak in het gezellige keukentje. Ik zal mijn capaciteiten geoefend hebben!
En daarom dus: tot ziens!
Jochems
uit het kasboek van Leo Theelen:
22 mei 1929 Jochems 50 6½ weeks Witte Leghorns+9 haantjes 80,00
20 juni 1930 Jochems 6 boompjes -1,80
18 december 1927 Jochems rit Sevenum 2,50
1 oktober 1924 Jochems, Meijel fruitverkoop 50 kg gemengd fruit 0,00
1 april 1925 Jochems, Meijel riet (tegen appels 1924) 0,00
20 juni 1930 Jochems, Meijel autokosten in 1929 2,50
de Jong, dominee; de Jongh
? mei 1891 3/ bij no 31.
Edele Achbare Heeren
Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u
in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen we dat dit om
beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij
hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij
zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten
wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon
zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het
loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat
de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders
dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als
wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat
wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan
Uw onderdinaren
J. Seinen
G. v.d. Sleen
G Kleine
J. Botter
J Schonewille
Jan Derks
H Slot
E de jong
30 augustus 1905 Aangenomen: [...] - naar Helenaveen cand. B. de Jong, te Makkum;
[...]
6 januari 1906 dominee Broer de Jong uit Leiden in functie.
11 februari 1910
6

- Ned. Herv. Kerk. Beroepen te St. Michielsgestel c.a. ds. B. De
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27 mei 1911
Helenaveen.

- Ned. Herv. Kerk. Beroepen naar [...] - Naar Heemse ds. B. De Jong, te
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Jonker, Jonkers
26 mei 1891 K. Jonker turfgraver
Hij woont in een koningshuis, er werd hem mest beloofd /hij wilde gaarne goed mesten/
daarom nam hij het koningshuis aan. hij betaalt 50 ct per week. hij heeft nu slechts
8 meter mest gehad was 40 roeden Hij vraagt nu meer mest
Hij zegt dat toen hij in de Peel kwam 3 jaar geleden, dit was op conditie van vrij
woning en vrij mest. later moesten zij contracten teekenen. en toen werd het betalen
altijd hoe langer hoe meer Verder klaagt hij dat het turfgraven te zwaar is naarmate
er betaald wordt. Hier 8.30 gld terwijl er in Overveen 9 gld wordt betaald en daar is
het lichter.
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.
9 februari 1907 7 Op Maandag 18 Febr., te Helenaveen,
I. om 9 ure voorm. juist te beginnen, ten verzoeke en ten huize van Jozef Thomassen.
Een ponnijpaard met rijtuig, paardentuig, karren en voertuigen, eenige huismeubelen,
als: kasten, stoelen, tafels enz, akker- en schuurgereedschappen en voederartikelen.
II. om 10 ure voorm., ten verzoeke en huize van van Tuffelen.
2 versche en 4 dragende koeien, 9 bijna voldragen zoogen, zelf gefokt, 1 zoog met 8
biggen, 10 raskippen (m?’s), 10 leghorn, 1 best hakse machine.
III. om 11 ure voorm., ter herberge bij van Oers, ten verzoeke van de Maatschappij
Helenaveen.
25 koopen oude dennenstronken, als brandhout, 2 à 3000 bossen oude dennentakken, 2000
à 2500 nieuwe eikenhouten takkebossen, liggende te Helenaveen.
Alles vooraf te bezichtigen.
IV. om 12 ure middags, ten verzoeke en ten huize van Christiaan de Roem-de Gier.
3 kasten, 2 stoel n. 2 kachels, 2 kettinglampen, 5 tafels, 14 schilderijen porceleinen aardewerk, potten en pannen, boterkarn met toebehoor, voederkuip, waschtob,
fornuispot.
Akker- en schuurgereedschappen, kruiwagen, 1500 boonstaken, 5 koopen erwtetakken, 600
pond hooi, eene partij zaaderwten en boonen enz.
V. om 1 ure namiddag, ten verzoeke en huize van G. Jonker.
Een melkgevende koe, 6 scheutelingen, 2 geiten, 13 kippen en eene partij hooi.
VI. om 2 ure nam, ten verzoeke en huize van G. Tabor.
Een melkgevende koe, 1 kalf en een geit eene partij hooi, aardappelen, melk- en
deelgereedschap, 6 houten stoelen, tafels enz.
VII. om 3 ure namiddags, ten verzoeke en huize van Klaas Snippen.
Een dragende koe, een dragende geit, 3 varkens, waarvan 1 vet.
Eene partij hooi en strooisel.
Joosten
17 februari 1914 12 Op Woensdag 25 Februari, om 10½ uur voorm., te Helenaveen, ten
verzoeke en ten huize van G. Joosten en J. Bakker:
1 negenjaardig paard (appelschimmel), Hollandsch ras.
13 dragende varkens.
4melkgevende en dragende koeien.
2 geiten.
1 bakselmachine, karottenmolen, 2 kachels, fornuis, eenig huisraad.
Een groote partijen mangelwortelen, knolrapen, hooi en erwtenstroo.
Een partij roggestroo.
Scheppen, rieken, zichten, zeisen en verder voor te brengen zaken.
1 februari 1924
7

OMMEL. De uitslag van den wedstrijd, uitgeschreven door de
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OmmelscheBurgerwacht en Landstorm:
Aantal punten Marga=patronen: 8e A. Joosten, Helenaveen, 54.
6 december 1927 DERDE GROOTE TENTOONSTELLING VAN DE MIDDEN-LIMB. PLUIMVEE- EN
KONIJNENFOKKERSVEREENIGING.
[...] WATERVOGELS.
Chaki-Cambell-Eenden, oude woerd, oude eend, jonge woerd, resp. e.v. 2e en 1e pr.; A.
Joosten, Helenaveen, id. jonge eenden ,1e pr. [...]
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1930 Joosten 36 oude kippen 65 kg à 54 cent f35.50 35,50
30 november 1931 Joosten 3 paar kousen -3,70
31 december 1934 Joosten 0,70
18 maart 1938 Joosten turfmul en voer -7,25
31 december 1936 Joosten A 150 broedei -6,00
24 september 1923 Joosten A. 15 broedeieren 0,75
11 augustus 1927 Joosten A. 10 stuks lang 15 voet 150 à 4 cent of f6.- 0,00
11 augustus 1927 Joosten A. 33 stuks lang 15 voet 495 voet à 3.5 cent 0,00
11 augustus 1927 Joosten A. 5 m 5/10 à 25 cent batting - maat ruim -23,91
28 maart 1928 Joosten A. kachel kunstmoeder Filips f27.-+vracht f0.25 -27,25
31 maart 1928 Joosten A. fokhaan f2.75 0,00
31 januari 1929 Joosten A. pak turfmul f2.25 -2,50
28 oktober 1929 Joosten A. onderdelen Summitlantaarn -2,55
31 december 1933 Joosten A. turfmul -3,00
31 december 1935 Joosten A. broedeieren -7,20
2 april 1940 Joosten A. 400 gesexte kuikens uit 725 -110,00
31 december 1940 Joosten A. -15,00
19 juni 1941 Joosten A. 70 jonge hennen -100,00
31 december 1941 Joosten A. 11 fokhanen -18,00
31 december 1942 Joosten A. kuikens 0,00
31 december 1943 Joosten A. fokhanen 0,00
31 december 1943 Joosten A. jonge hennen 0,00
11 augustus 1927 Joosten A. 18 stuks ¾ / 4½ kraal lang 18 voet 324 voet à 3.5 cent
0,00
31 december 1927 Joosten A. schouwapparaat, petroleum f4.80+f3.10+f3.60+2 batterijen
à f0.40 -13,75
31 januari 1928 Joosten Ant. [Antonius Joosten e.v. J. Kartner] 10 kraaldelen van
15 voet à 4 cent 15,00 0,00
18 januari 1927 Joosten G. 110 kg varken à 60 cent netto; A. van Woezik f1.75
-66,55
16 januari 1928 Joosten G. varken netto 100 kg à 53½ cent -53,50
13 november 1928 Joosten G. half varken 96 kg à f0.64 -31,00
31 december 1933 Joosten G. boter en stof -6,15
31 december 1933 Joosten G. boter, ? -4,00
31 december 1937 Joosten G. aardappels -1,20
9 januari 1950 Joosten Jan begin tuin voor de zusters
23 maart 1950 Joosten Rien begrafenis, overleden 21 maart 1950 0,00
18 april 1939 Joosten W. Helden Koningslust 864 313 broedei 17,00
18 april 1939 Joosten W. Helden Koningslust 864 No W. 21009 0,00
31 december 1931 Joosten, Bastiaansen, Maessen oude kippen 80,50
28 september 1929 HELENAVEEN. - Notaris Haffmans, 1 October 9 uur, ten huize en ten
verzoeke van dhr. A. Joosten, huismeubels, schuur- en akkergereedschappen. Voor dhr.
A. v. Mullekens: akkergereedschappen. Voor de R. K. kerk afbraak.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H45 A. Joosten nieuw H44
oud H62 G. Joosten nieuw H59
12 januari 1942 Aan de inwoners van de kerkdorpen Liessel, Neerkant en Helenaveen
onder de Gemeente Deurne.
Ingaande Maandag 12 januari 1942 zal op onderstaande tijden en plaatsen door een
ambtenaar van het Distributie-kringkantoor Deurne zitdag gehouden worden voor het
uitreiken en innemen van alle aanvraagformulieren e.a. ten behoeve van de in
distributie gebrachte goederen. De zitdagen zullen gehouden worden als volgt: Te
LIESSEL ten huize van J. B. Tegelaars L 190a iedere Maandag en Donderdag van 9 tot 12
8

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

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -E520

525

530

uur v.m. Te NEERKANT in het St. Vincentiushuis iedere Dinsdag en Vrijdag van 2 tot 4
uur namiddag. Te HELENAVEEN ten huize van A. Joosten iedere Woensdag en Zaterdag van
2 tot 4 uur namiddag. Er moet rekening mede gehouden worden, dat aanvragen van
schoenen en rijwielbanden uitsluitend de tien eerste werkdagen der maand verkrijgbaar
zijn. Het uitreiken van bonnen geschiedt als voorheen en hiermede heeft deze
ambtenaar geen bemoeienis. Overwogen wordt om de bonnen ook ter plaatse HELENAVEEN te
doen uitreiken. Dit zal dan nog nader worden bekend gemaakt. De Leider van den
Distributiekring DEURNE, J. H.
Manders
Jurjens
26 januari 1881 Aan het examen voor de betrekking van leerling-conducteur en
leerling-weger, den 18 en 21 dezer gehouden aan het Centraalbureau der Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen hebben 47 candidaten deelgenomen.
Hiervan zijn geslaagd: [...] J. Jurjens, van Helenaveen; [...]
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