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van Maarn
14 mei 1891 Gerardus van Maarn./Maren
Hij is 71 jaar, kan niet meer werken. Zijne vrouw is even oud als hij. zijne dochter
is lijdende aan eene asthmakwaal. hij zelf heeft een ?rl kwaal, en richt zich nu tot
het koningsfonds om onderstand.
De directeur is hem slecht gezind, toen anderen voor 5 gld turf kregen heeft hij niet
gehad. verder moest hij zijn oude dagen doorbrengen in een huis wat hem niet voor
regen en wind beschutte.
Hij leeft nu van de giften van twee getrouwde kinderen.
Een en ander deelde hij op schrift mede.
De commissie van het koningsfonds zal een onderzoek naar een en ander instellen.
14 mei 1891

2/

bij no XII. [of XV?]

Hoog Geachte Heeren!
Vermits het mij vergunt is om op dit oogenblik mijne belangens aan het Hoofdbestuur
bekent te maken, verpligt ik mij van wege mijne borstkwaal mij het spreken belettende
van een stukje papier te bedienen.
Aangaande de klagten van verlaging van arbeidersloon is bij mij gans geen sprake,
mits ik in vijf jaren niet meer bekwaam ben geweest voor de Maatschappij te kunnen
werken; dat ik nu een gunsteling bij de Directie ben kunnen uw Geachte Heeren genoeg
begrijpen als zij weten dat mijn drietallig huisgezin, daar ik den ouderdom van een
en zeventig, mijne vrouw van gelijke jaren met een dochter van achtentwintig die wij
vijf jarenlang als een kind hebben moeten verplegen aan een zeer gevaarlijke arsma
kwaal, dog tegenwoordig aan de winnende hand is, blijft tog onbekwaam om voor haar
eigen te zorgen.
Om nu als braaf oppassend werkman (waarvan ik drie en twintig jaren lang bewijzen heb
gegeven) niet van armoede te vergaan heb ik mijn klagt ingedient bij het
Gemeentebestuur in eigen persoon, vervolgens nog door een smeekent schrijven van
onzen pastoor met gevolg: ik moest mij maar bij de Maatschappij aanmelden daar was
Koningsgeld genoeg om behoeftige menschen in hunne behoeften te voorzien, altijd
zonder goed gevolg
Toen heb ik mijn klagt gedaan aan de Directeur Bos van mijn benarde omstandigheden,
en mij van de hand wijzende, den weg was aan de informeerende Heeren dat ik dan wel
onderstand zoude krijgen, dat hij na afloop van vergadering voor mij ten beste zou
spreken, dat ik hem het eene en andere zou mededelen, dat ik van de tien kanssen
negen ten mijne zou hebben??
Gelijk ik sprak van gunsteling begrijp ik sta bij de Heer Bos op een ledig blaatjes:
immers toen andre menschen voor vijf en meer guldens turf van Konigswege wierden
begiftigt bleef hij mij weigerend liet mij den geheelen wintertijd als oude lieden
bij hare zieke dochter nachtwake in een open huis waar in sneeuwt en waait en dat
vijf jaren lang. De Heer Verhoeven heeft het genoeg belooft maar sprak hij ik ben
geen baas. ik heb niets te zeggen. maar gaat naar ? Bos en zoo blijven (wij) in een
halve steens muurtje onzen ouden dag slijten, daar wij al drie en twintig jaren in
doorgebragt hebben en ook promt betaalt daar ik drie en twintig rekeningen van kan
toonen.
Nog sprak ik nog van eene som van f5.75 die in het boek aangeteekend staan dien ik
gans niet verpligt ben te betalen
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Mijnheer Verhoeven zal de Heeren daaromtrent wel inligting doen beneven van Toll
onderbaazen, die bij de kwesties genoeg zijn geweest
Hetgeen ik UWEs heeren geklaagt en niets dan waarheid gezegt heb hoop ik de beste
uitwerkelen ondervonden te hebben en gunstig gehoort zal worden op hetgeen in mijnen
behoeftigen toestand verlangt wordt.
en als er iets voorkomt leugenachtig of andersins staat geheel Helenaveen aan mijn
zijde
Helenaveen
UWEds eerbidig dinaar
14 mei 91.
G. van Maren
14 en 21 juli 1891 25 Bestaat er aanleiding om aan G v Maaren eenige onderstand toe
te kennen en verdient hij zulks?
G v Maaren was een arbeider van zeer twijfelachtig allooi. Hoe men hem voor jaren en
jaren te Hveen genomen en gehouden heeft is onverklaarbaar; hij heeft er al den tijd
dat hij te Hveen woonde zeer einig voor de Mij gewerkt, en woont met zijne vrouw en
met eene 24 jarige dochter, die naaister is, maar geene beste gezondheid heeft. Hij
betaald zijne huur noch van zijn land noch van zijn huis.
10 september 1891
e Schipper Duyser
G van Maren
Zie W 9, 15 & 51 van het mondeling verhoor.
A vd Laar
Naar aanleiding van de mededeelingen en verzoeken van de hier genoemde personen rijst
de vraag: wat te doen met de bewoners of werklieden te H’veen, die door ouderdom of
gebreken buiten staat zijn hun levensonderhoud te verdienen?
Een bevredigende oplossing van die vraag weet de Commissie niet te geven; overweging
zoude het verdienen na te gaan in hoever met de gemeente Deurne eene overeenkomst
ware aan te gaan om ouden en gebrekkigen tegen eene vergoeding onderkomen en
onderhoud te verschaffen.
Maassen/Maessen
1930? Weledelgeboren Heer,
Van den Heer Thijssen ontving ik bericht dat de cursus voor volwassenen a.s.
Donderdag zal beginnen om 7 uur.
De Zeereerw. Heer Pastoor en Eerw. Zusters vonden het goed, dat de lessen in het ?
lokaal der Zusterschool worden gegeven. Te maken kosten etc. kwam wel in orde. Ik ben
maar zoo vrij geweest te zeggen, dat de Coöp. T.b. zich daarover te gelegener tijd
bij hun zou vervoegen.
In een mededeeling a/d kerk gisteren, over den Cursus, verzocht ik de cursisten één
gulden lesgeld a.s. Donderdag mee te brengen.
Mogelijk kan de Voorz. v/d Coop. T.b. - óók cursist - dat geld innen. Mijn optreden
in deze wordt anders op ‘t brutale af.
‘k Ben vanmiddag even naar Neerkant gefietst, omdat ik wat weinig wist van den
vervolg Tuinb.cursus. De heer Linden was ziek en - de heer Gubbel uit Blerick was de
winter verhinderd. Nu is afgesproken, dat de heer Lenssen uit Blerick wordt gevraagd,
en of die a.s. Vrijdag al kan beginnen. Zóó zich ? voor een week later. De heer
Linden hoopte 13 Nov. z’n eerste les te kunnen geven.
Denkt U er ook aan, dat (‘n poetsvrouw, kachelaanmaakster, lampenister) wordt
aangesteld? Vrouw Jac. Maassen houdt de school schoon en is disponibel naar ik
vernam.
Bijgevoegd is ‘n bon van gekochte petroleum, omdat ik meende, dat morgen de 1e les
zou zijn.
Bij gelegenheid verreken ik dat wel met Mh Maassen.
Hoogachtend,
? vr. dn. LTheelen
12 maart 1942 HELENAVEEN.
— Zaterdag j.l. vond alhier in de Openbare School de eindles plaats van den 2-jarigen
tuinbouwcursus, die werd gegeven door de heeren Theelen, hoofd der School, Erkelens,
tuinbouwvakonderwijzer alhier en de heer Linden hoofd der school uit Neerkant.
Aanwezig waren de heeren Maassen namens de Maatschappij Helenaveen, die dezen cursus
had georganiseerd en enkele belangstellende tuinders. Het examen der leerlingen,
afgenomen door de leeraren van den cursus had een goed verloop, zoodat de heer
Linden, hoofd van den cursus, na afloop kon mededeelen, dat aan alle leerlingen een
diploma kon worden uitgereikt. De Rijkstuinbouwconsulent uit had bericht van
verhindering gezonden. Namens de Maatschappij Helenaveen bracht de heer Maassen dank
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aan de leeraren en spoorde de cursisten aan om het geleerde zooveel mogelijk thuis op
het bedrijf in toepassing te brengen en tevens door te gaan met het opdoen van
meerdere vakkennis. De cursist Crommentuyn dankte namens de leerlingen.
De namen der geslaagden zijn:
Jan Bellemakers, Antoon Bakker, Joh. Kooien, Corn. Lenssen en Leo Veldhuizen (allen
met zeer veel vrucht) Lamb. Kessels Ant. v. Mullecom, A. Crommentuyn, W. Crommentuyn,
Mart. v. Grunsven, P. Ruttem, Ger. Sonnemans, Jan Daniëls, Harrie Daniëls, Ant.
Joosten, Ant. v. Lieshout, Alb. v. Lieshout, Leo Luyten, Cor Luyten, Coen Luyten, H.
Toonen en Ant. Vervuurt.
uit het kasboek van Leo Theelen:
9 augustus 1929 Maessen 21 kippen, 38 kg à f0.60 22,80
19 augustus 1929 Maessen 8 kg peultjes, 11 kg tuinbonen f2.75+zakken f0.30 3,05
26 augustus 1929 Maessen 100 ringen f3.-+1 bus olie f3.50 -6,50
30 november 1929 Maessen 91 à f0.20 f18.20 0,00
31 oktober 1931 Maessen 20 kg juttepeer f2.- 0,00
30 november 1931 Maessen varken -20,00
31 mei 1932 Maessen 1,50
31 december 1933 Maessen 3x5 kg honing 4,50
31 december 1933 Maessen kolen -61,74
31 december 1934 Maessen consumptiehoning 2,00
31 december 1935 Maessen appels 2,00
31 december 1935 Maessen honing 3,00
31 december 1936 Maessen honing 3,00
31 december 1939 Maessen kippenmest 16,50
31 december 1940 Maessen 197 kippen 82,25
31 december 1940 Maessen kippenmest 13,75
29 juli 1927 Maessen Driekske van 23 juli tot 16 juli à 25 cent -6,50
28 maart 1930 Maessen G. kuikens, 132 ei à f0.74; 20 l petroleum+2 batterijen f0.40
(rit Kessel) -16,00
30 april 1931 Maessen G. 6 m³ kippenmest (G.J. van Teeffelen doorgestreept) 12,00
31 oktober 1931 Maessen G. 100 kg appels 8,00
30 september 1932 Maessen G. 50 kg sterrenet+100 kg goudrenet 15,00
31 december 1932 Maessen G. broedeieren 12 kg à f0,37 -4,44
31 december 1933 Maessen G. 10+40 kg pootaardappelen a f0.045 -2,00
31 december 1933 Maessen G. 10 kg honing; doorgestreept: Vullers Roggel 0,00
31 december 1933 Maessen G. 30 kg appels 2,40
31 december 1934 Maessen G. a f0.25 18,50
31 december 1934 Maessen G. verkoop fruit 3,40
31 december 1943 Maessen G. -11,00
21 januari 1929 Maessen J. wekker f1.80; horloges f1,90+f1.80 -5,50
31 maart 1932 Maessen L. schoolpoetsen -4,00
18 april 1931 Maessen L(ucia) f6.- 0,00
11 september 1929 Maessen Lucia f5.50+f2.50 -8,00
7 november 1929 Maessen Lucia werkloon -1,50
31 december 1929 Maessen Lucia 3xwassen -1,50
20 juni 1930 Maessen Lucia schoolpoetsen -5,50
31 juli 1931 Maessen Lucia werkloon 0,00
31 december 1931 Maessen Lucia schoolpoetsen -6,00
31 december 1931 Maessen Lucia schoolpoetsen -4,00
31 december 1933 Maessen Lucia 12 ? school (poetsen) -1,50
17 november 1922 Maessen P, Grashoek buitenband fiets -5,00
11 september 1924 Maessen P, Grashoek (verkoop aan Maessen van een) Opel
motorrijwiel 30,00
19 mei 1926 Maessen P, Grashoek elektrische fietslantaarn -10,00
10 oktober 1926 Maessen P, Grashoek reparatiedoos -1,50
31 juli 1929 Maessen P, Grashoek afrekening rit Grashoek 1928 4,50
31 december 1940 Maessen P, Grashoek fiets -70,00
20 november 1925 Maessen P. 15 stuks kippen, 10 oude en 5 slacht jonge 24,00
31 december 1926 Maessen P. broedeieren onbekend 9,60
6 mei 1927 Maessen P. 28 kuikens 36,00
1 mei 1928 Maessen P. 2,50
20 augustus 1929 Maessen P. 30 pullen+f1.75 52,50
23 augustus 1929 Maessen P. 41 haantjes à f0.60 per kg 18,50
30 september 1932 Maessen P. appels 1,00
31 december 1932 Maessen P. 10 Witte Leghorns 5,50
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31 december 1932 Maessen P. 137 kg kippen à f0.31 42,50
31 december 1933 Maessen P. 152 kg kippen a f0.28+6 hanen a f0,60 61,35
15 januari 1937 Maessen P. 188 kg oude kippen a f0.35 65,80
31 december 1938 Maessen P. 100 eenjarige kippen a f0.80 80,00
31 december 1939 Maessen P. oude kippen 13,80
1 januari 1940 Maessen P.J. No 22013 0,00
20 juni 1931 Maessen Th. en Jan werkloon, zie pagina 158; doorgestreept f12.- 0,00
1 juni 1927 Maessen Theo kersen plukken -2,00
30 april 1929 Maessen Theo werk, spitloon -4,25
31 juli 1929 Maessen Theo plukloon -10,00
15 december 1929 Maessen Theo werkloon 91 uur à f0.20 -18,20
31 december 1929 Maessen Theo werkloon -3,20
20 juni 1930 Maessen Theo zaad f0.28+werkloon f8.30 -8,58
26 december 1930 Maessen Theo werkloon -13,10
31 mei 1931 Maessen Theo Th. M en J. M.; 20 juni 1931 -12,00
28 augustus 1931 Maessen Theo 18 mei, 28 augustus -86,00
24 juni 1933 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Dond. 6 Juli 10 uur in café Woezik,
hooigras aan het Nieuw Kanaal, winterroge perc. v. h. E. de Vries, zomerrogge perc.
v. h. G. Naus, dito perc. v. h. Crommentuyn, dito perc. v. h. Schoonewille,
winterrogge perc. v. h. Wijnands, dito perc. v. h. A. v. d. Zwaan, dito perc. v. h.
Wed. Maessen, dito perc. v. h. Neervens.
13 december 1933 Op verzoek van den Directeur zal deze weer zijn oude traktement
ontvangen en tevens met den Heer Maassen in overleg treden omtrent diens traktement.
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
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
oud H25c
oud H44
oud H68
oud H119

1940 Omnummering van huisnummers
G.H. Maessen nieuw H26
J.W. Maassen nieuw H43
J. Maessen nieuw H65
Jac Maessen
nieuw H104

22 april 1940 22 April
40
Den Weledelgestr. Heer Mr. F. M. A. Haffmans
Notaris
Helden-Dorp
Weledelgestr. Heer,
4
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In opdracht van onzen Heer Dr. J. A. Carp hebben wij de eer ingesloten ook aan U het
ontwerp-overeenkomst van koop en verkoop onzer gronden aan de stichting
Binnenkolonisatie te doen toekomen, met beleefd verzoek hieraan wel Uwe aandacht te
willen wijden, in het bijzonder aan punt 6 dezer overeenkomst.
Uwe bevinding eventueel opmerkingen gaarne vernemend verblijven wij
Hoogachtend
N.V.Maatschappij Helenaveen
Boekhouder.
29 maart 1946 Naar aanleiding van de post f1200 voor 20% loonsverhooging voor
Directeur en boekhouder geeft de Directeur een overzicht Hij zelf wenscht niet op
deze wijze in aanmerking te komen doch de boekhouder had om verhooging verzocht omdat
alle ambtenaren opslag hebben gehad. De inkomsten van den Heer Maassen zijn f2600
salaris f200 bijdrage onderhoud f300 uitkeering rijkskolenbureau 25 M½ turf à f125
vrij woning ±f300.- totaal f3525
Men is van oordeel dat dit voldoende geacht kan worden voor een boekhouder der
Maatschappij. Uit een en ander ontwikkelt zich een gesprek, het welk als resultaat
oplevert den Heer Maassen te pensioneeren op 65 jarige leeftijd of op 1 Jan 1947 Het
pensioen zal f2000 bedragen telken jaren door de Maatschappij te voldoen
[...] Een commissaris vergadering zal hieraan vooraf gaan waar den Heer en Mevrouw
Maassen uitgenoodigd zullen worden en hun na afloop een dejeuner aangeboden ter eere
van het dertig jarig dienst verband met de Maatschappij. De Heeren Vos en Bos zullen
probeeren op de jaarbeurs eenig meublair te koopen tot maximum f500 om aan de Heer
Maassen aan te bieden.
15 mei 1946 De Heer en Mevrouw Maassen komen ter vergadering
De Voorzitter de Heer Vos heet hun van harte welkom op dezen dag nu wij het feit
willen herdenken, dat de Heer Maassen op 1 Mei 1945 dertig jaar bij de Maatschappij
werkzaam is geweest. Deze jaren zijn moeilijk geweest en vooral de laatste jaren toen
de familie Maassen bijna hun geheele inboedel met de oorlogshandelingen verloren. De
Commissarissen bieden hierbij een ameublement aan als dank en herrinnering aan dit
jubileum
Tevens deelt de Voorzitter den Heer Maassen mede dat Commissarissen besloten hebben
hem met ingang van 1 Jan. 1947 te pensioneeren. De Heer Maassen zal een pensioen van
f2000 ‘s jaars ontvangen.
De Heer Maassen dankt de Vergadering voor het geschenk en het pensioen. Hij voelt
zich echter nog geheel valide om zijn werk te doen. Hij verzoekt de Vergadering om
het boekjaar 1946 te mogen afwerken hetgeen waarschijnlijk enkele maanden na 1 Jan.
zal duren. De Vergadering stelt dit zeer op prijs.
N.V. Maatschappij Helenaveen
uit het kasboek van Leo Theelen:
18 augustus 1922 Maatschappij Helenaveen pacht land -5,00
23 september 1932 Maatschappij Helenaveen pacht land over 1931 -10,00
3 oktober 1933 Maatschappij Helenaveen pacht land -10,00
31 december 1934 Maatschappij Helenaveen landpacht -10,00
31 december 1936 Maatschappij Helenaveen landpacht -10,00
31 december 1937 Maatschappij Helenaveen landpacht -10,00
31 december 1937 Maatschappij Helenaveen turfveld, f8.80+f6.60 -15,40
31 december 1937 Maatschappij Helenaveen turfveld, ontvangen 39,00
31 december 1937 Maatschappij Helenaveen turfveld, steken en vracht f19.-+f2.60
-21,60
31 december 1942 Maatschappij Helenaveen landpacht -10,00
31 december 1943 Maatschappij Helenaveen brandstof steken -54,00
31 december 1943 Maatschappij Helenaveen drogen -24,60
31 december 1943 Maatschappij Helenaveen pacht land -33,10
van de Manakker
3 januari 1922 Raadsvergadering te Deurne Op Zaterdag 31 Dec. [1921] des nam. 3 uur.
De Voorz. Allereerst zal ik aan de orde stellen het verleenen van eervol ontslag aan
mejuffr. v. d. Manakker, onderwijzeres te Helenaveen, ofschoon het niet op de agenda
staat. Mejuffr. Manakker heeft nl. eervol ontslag aangevraagd in het vooruitzicht van
haar benoeming te Helden, zoodat wij ze dus over 1½ maand kwijt zijn.
v. Oers Daar zitten we toch maar weer beroerd mee te kijken, kunnen we dien datum
niet wat verschuiven?
Voorz. Het is nu eenmaal in haar instructie vastgelegd, dat de opzegtermijn maar 1½
5
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maand is.’t Is haar goed recht dat zij ontslag aanvraagt.
v. Oers Toen Theelen in Venray weg wou hielden ze hem ginder ook tegen z’n zin vast.
Daar ging het dus wel, waarom zou het hier dan niet gaan.
Voorz. We kunnen niemand vast houden daar in een zeker tijdperk de benoeming moet
geschieden. Ik erken dat het voor de school te Helenaveen zeer onaangenaam is. Echter
mej. Manakker ontzeilt de moeilijkheid door voor dat zij benoemd is in Helden hier
reeds ontslag aan te vragen.
v. Oers Dan moeten we zoo iemand geen eervol ontslag geven.
[...]eelen heeft me anders ge[...] in Venray wel met hem zoo ?
Voorz. Dat doet niets ter zake de clausule luidt eervol ontslag binnen drie maanden.
uit het kasboek van Leo Theelen:
2 september 1924 Manakker v.d., Meijel

Manders
5 mei 1898 Helenaveen. Maandag namiddag ontstond door onbekende oorzaak brand, in de
huizen, bewoond door de heeren J. van den Munckhof, Verstappen en Manders. De
behuizing is totaal vernield, benevens eenige inboedel. Alles is door assurantie
gedekt.
7 februari 1899
Helenaveen
4 mei 1914

340

345

rekening -12,60

Uitloting der Prijzen van de MAAS- EN ROERBODE [...]

H. Manders,

J. Manders, rangeerder Spoorwegen: Loffelijke vermelding

van Maris
uit het kasboek van Leo Theelen:
24 september 1923 Maris 20 broedeieren 1,00
14 oktober 1930 Politiediploma.
Het gewoon diploma werd behaald door: P. J. L. Maris Helenaveen
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H16 A. van Maris nieuw H14
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3 juni 1966 [...] Veelbelovend begin
De eerste hoofdstukken van zijn boek zijn verreweg het beste deel. de herinneringen
aam het leven in een klein Noord-Limburgs dorp in de uithoek van de Peel nabij Meyel
en Helenaveen zijn raak en met humor verteld. Wat de jongen Jeu van Tomperpiet zoals
hij als jongen van het dorp Maris werd aangeduid heeft beleefd klopt tot op de
absolutistische catechismus-uitleg van de kinderen haarzuiver met wat dorpskinderen
van die tijd hebben ervaren. Het hoofdstuk over de seminarie-tijd bij de heren
Lazaristen in Wernhoutsburg is al even raak verteld. In vergelijking met de
“Brabantse herinneringen” van Anton van Duinkerken mist het verhaal van Smedts,
diepgang en een genuanceerde verantwoording, het leest daarentegen wel aantrekkelijk
vlotter. Mathieu Smedts bracht het tot elf maanden noviciaat. Hij werd ziek en de
overste deelde hem mee dat hij in overleg met de novice-meester had besloten hem naar
huis te sturen. “Ik miste de juiste mentaliteit. Hij was uiterst vriendelijk Het
speet hem, maar later zou ik begrijpen dat deze maatregel in mijn eigen belang was.”
Als Mathieu Smedts niet per se over de vermeende weerbarstige katholiek in hem had
willen schrijven, maar gewoon herinneringen onder een ander titel, dan zou hij tussen
dit en het hoofdstuk over “een afschuwelijk sirene” (het fascisme) en zijn studie aan
de universiteit te Nijmegen nog een merkwaardig chapiter hebben kunnen toevoegen.
Zijn boek zou dan zonder onnozel aandoende toeristische chapiters toch de goede
lengte hebben gekregen. Dat hoofdstuk zou de aardige, niet overdreven titel kunnen
hebben: Jan v. Maris, dichter en provo. De gegevens daarvoor zijn in mijn bezit. Ik
heb van hem nog 'n hele stapel vergeelde brieven gevonden die als de authentieke
neerslag van wat onder de toenmaals katholieke schrijvers van twintig jaar leefde
interessante stof bevatten. [...]
Meekers
14 mei 1891 Andries Meekers.
Hij woont ruim 30 jaar in het veen. hij had 15 Oct alles met den directeur afgrekend.
daarop werd hem door dezen het werk verboden. tevens moest hij het huis verlaten op
15 April.
vr. Welke aanleiding bestond hiertoe?
6
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a. Niemand weet het, noch ik, noch Verhoeven.
vr. Gij had een tapperij?
a. Neen, een biertapperij, nooit werd er jenever geschonken. nooit gevochten. Geen
oorzaak kan ik nagaan, ik heb het gevraagd aan den directeur, deze antwoordt: ik geef
jou geen werk. Thans graaft hij bij Schellings zwart-turf. Nu moet ik mijn huis uit,
circa 10 jaar heb ik er in gewoond. ik moest het al verlaten hebben!
Ik heb op het oogenblik geen land meer, dezen winter heb ik het vee moeten verkoopen
om te eten. Wij zijn met vier man te huis. Het bierhuis is dezen winter opgehouden.
Ik had circa 1 hect land bij het huis. Nu zal de woning door Overijsselaars ingenomen
worden.
vr. Kan een Noordbrabander even goed turf steken?
a. In Overijssel leert men dat van jongs af, en zoo kan men dat daar beter.
vr. Zoude Verhoeven U weggestuurd hebben?
a. Neen. ik ga ook niet gaarne weg.
vr. Onder welken baas zoudt gij liever werken Helenaveen of vd Griendt?
a. Ik zou liever hier blijven en het spijt mij dat ik weg moet.
vr. Is er nooit procesverbaal gemaakt in de herberg?
a. Er is nooit procesverbaal geweest; er is eens voor in huis een twist geweest die
nog te Roermond voor de rechtbank is gekomen.
mei 1891 Waarom hebt gij Meekers ontslagen, zijn land aan een ander gegeven en hen
de huur opgezegd, van al diegene die wij gehoord hebben heeft niemand over hem
geklaagd?
14 en 21 juli 1891 22 Waarom moest Meeker/Mekes, sinds 30 jaren in Hveen vertrekken?
Is hem zijn land ontnomen?
Reeds voor 3, 4 jaren zijn bij mij klachten ingekomen over Meekes. Verleden jaar
liepen die hooger. Men beklaagde zich over “ongeoorloofde” vergunning, en de kwade
gevolgen van dien: ruwheid, onzedelijkheid, vechterij. Verhoeven en van Splunder
waren eens en zeer sterk in hunne klachten; Blatter bevestigde, de politie eveneens.
Toen heb ik nagegaan in de weeklijsten welk loon hij verdiende. Het beliep sedert
geruimen tijd niet meer dan f1.50 per week en per jaar. Daarvoor bewoonde hij een
dubbelhuis en had veel land, en meende ik te moeten besluiten dat de tegen hem
ingebrachte beschuldigingen juist moesten zijn, omdat zijne bekende verdiensten ? een
voldoend middel van bestaan op leverden, en vroeg aan het bestuur verlof tot
uitzetting.
Ik heb dat tegen over Mekes in deze zachten vorm gedaan; hij zoude stellig tevreden
zijn heengegaan en had reeds elders gehuurd. Toen hij tot vertrekken gereed was, en
zijne meubels reeds in eene schuit had geladen, schijnt hij van meening veranderd te
zijn.
Zijn land heeft hij onbewerkt gelaten en zijnen mest verkocht. Toen heb ik het land
aan een ander verhuurd.
5 augustus 1891 15e Vraag. Hebt gij of van Splunder vroeger bij den Directeur over
Meekers geklaagd?
Antwoord Ja, Meekers had herberg en winkel; de herberg heb ik steeds afgekeurd.
Die herberg is meen ik in Oct. 1890 verdwenen. Overigens was Meekers gewillig en was
hij hoofd zakelijk werkzaam aan de waterlossingen en bruggen, waarnaar hij opkwam als
hij geroepen werd.
Ik geloof dat de Dir. voornemens was van het huis van Meekers 2 woningen te maken,
die er vroeger ook geweest zijn als ik het wel heb.
10 september 1891 c. Meekers.
Meekers heeft winkel en herberg te H’veen gehouden, hetgeen aldaar een niet
onvoordeelig bedrijf schijnt te zijn. Wegens de herberg hebben de Hoofdopzichter en
de onderbazen meermalen klachten ingediend bij den Directeur, en schijnt dat de reden
te zijn geweest waarom door hem machtiging is gevraagd en verkregen van het Bestuur
om aan Meekers de huur op te zeggen
Hoewel Meekers lang bij de Maatschappij heeft gewerkt, is dit echter in de laatste
jaren, ook al als gevolg van zijn meer voordeelig herbergbedrijf, van minder
beteekenis geweest. Aanvankelijk heeft M., volgens den Directeur, geen bezwaar gehad
de Peel te verlaten, echter is hij later van meening veranderd, zoodat hij op dit
oogenblik nog te H’veen woont, hoewel hij in Griendtsveen werkzaam is.
Aangezien hem de huur is opgezegd met machtiging van het Bestuur, acht de Commissie
het raadzaam in dat besluit thans geene verandering te brengen, hoewel zijne
voorgenomen verwijdering niet genoegzaam op degelijke gronden schijnt te v?sten en
7
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Meester
29 juni 1921

Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Helenaveen ds. T. G. Meester te Urmond;

8 oktober 1925
29 oktober 1925
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- Bedankt: voor Veghel c.a. ds. T. G. Meester te Helenaveen.

7 februari 1926 Ondertrouwd:
G. J. BORST en T. G. MEESTER,
536.11
N. H. predt.
Amsterdam.
Helenaveen.
Huwelijksvoltrekking D. V. 25 Febr. a.s. Amsterdam.
Inzegening Nieuwe Kerk, 12.45.
uit het kasboek van Leo Theelen:
27 maart 1927 Meester G.G. rit Deurne v.v. 5,00
17 mei 1927
1 juni 1927

470

Beroepen: te Veghel c. a. ds. T.G. Meester, te Helenaveen;

Beroepen te Deurne c.a. ds. T. G. Meester te Helenaveen;
Aangenomen: naar Deurne c. a. ds. T. G. Meester, te Helenaveen;

29 november 1930 HELENAVEEN. - Afscheid dominé. - Na Zondag afscheid genomen te
hebben van zijn gemeente, heeft Ds. Van Bruggen ons dorp verlaten met bestemming naar
Doeveren bij ‘s-Bosch. Zoolang er geen nieuwe dominee is aangesteld, zullen de
diensten en ‘t Catechesatie-onderwijs worden geleid door Ds. Meester uit Deurne, die
eertijds als zoodanig in Helenaveen werkzaam was. Moge het Ds. Van Bruggen gegeven
zijn nog vele jaren in Doeveren te mogen werken.
10 mei 1939 Opening militair tehuis Helenaveen.
Voor militairen aan de grens.
HELENAVEEN, 9 Mei. - Gisteravond is alhier onder vele blijken van belangstelling
zoowel van militaire als burgerlijke autoriteiten, een militair tehuis geopend voor
de grenstroepen, hetwelk met de medewerking van ds Van den Berg, Hervormd predikant
aldaar, geheel door particuliere giften is tot stand gekomen.
Na de officieele opening door ds Van den Berg werd het woord gevoerd o.a. door
luitenant-kolonel jhr De Braum, de reserve-veldprediker majoor ds W. J. Manger en ds
De Meester uit Deurne.
Na afloop van de plechtigheid werden de soldaten op ververschingen onthaald en bleef
men nog eenigen tijd gezellig samen.
Dit militair tehuis zal zeer zeker voorzien in een dringende behoefte om het den
jongens aan de grenzen in hun vrijen tijd zoo aangenaam mogelijk te maken.

490

Mertens
24 december 1904 HELENAVEEN. De heer A. J. Mertens, onderwijzer aan de o. l. school
alhier is met ingang 1 Januari benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school van
het Sint Aloysiusgesticht “Heibloem” Heythuizen.

495

uit het kasboek van Leo Theelen:
16 december 1921 Mertens Ciel reis- en verblijfkosten (inbegrip ziekteperiode Ciel)
-50,00
4 juni 1923 Mertens Ciel te veel ontvangen salaris vervolgonderwijs 1921 -50,00
31 december 1936 Mertens Ciel lijst portret Mama -6,50
4 oktober 1924 Mertens Ciel reis schoenen f6.75 en pince nez in etui (puntueele
glazen 0,25) f7.70 -14,50
8 april 1924 Mertens Ciel reis naar Eindhoven motormuts, enz (dubbel geboekt, zie
pagina 40) -30,00
8 april 1924 Mertens Ciel reis naar Eindhoven -30,00
14 oktober 1925 Mertens Ciel reis naar Eindhoven -50,00
5 april 1923 Mertens Ciel reis naar Roermond+auto Roggel -30,00
6 november 1924 Mertens Ciel reis naar Roermond -25,00
24 juni 1925 Mertens Ciel reis naar Roermond -20,00
7 februari 1923 Mertens Ciel reis naar Venlo tapijt -55,00
7 juni 1923 Mertens Ciel reis naar Venlo kleren+huishoudelijke artikelen -80,00
10 november 1925 Mertens Ciel reis naar Venlo (Nella) -60,00
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10 februari 1926 Mertens Ciel reis naar Venlo -30,00
28 april 1926 Mertens Ciel reis naar Venlo mantel, schoen, enz. -150,00
23 december 1925 Mertens Ciel reis samen naar Roermond kerstartikelen, wafelp(an),
enz -40,00
10 juni 1925 Mertens Ciel reis samen naar Venlo -40,00
18 augustus 1926 FAMILIEBERICHTEN.
[...] OVERLEDEN: - C. J. Theelen geb. Mertens, Helenaveen. - [...]
Graf van Cecilia Theelen-Mertens
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Miere/Mirer;
26 mei 1891 Miere landbouwer.
Hij heeft een huis met 8 man, doch maar 3 slaapsteden. hij verzoekt nu 1 slaapstede
meer te hebben. Toen het koningsfonds alles kwijtschold had hij geen cent schuld.
Verleden jaar kreeg hij 55 gld. Elke week werd daarvan afgehouden. er was niets aan
te doen.
uit het kasboek van Leo Theelen:
30 november 1931 Mirer A. steenbikken -4,00
31 december 1932 Mirer A. f4.- (voor fazantenhok) 0,00
van de Mortel
17 april 1913 - De heer H. van Oers alhier is candidaat gesteld als lid van den
gemeenteraad van Deurne, zulks ter vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek
van den heer N. v. d. Mortel.

540

3 mei 1913 Deurne, 29 April. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing (vacature M.
v. d. Mortel, Helenaveen, is als volgt: H. v. Oers, Helenaveen 352, L. Wellens,
Liessel, 305, van onwaarde 9 stemmen, zoodat is gekozen de heer van Oers.

545

van Mullekom
14 mei 1891 Antoon
Hij zegt dat hij 30
gld betaalt, en dat
dat hij er niet toe
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van Mulkom fabrieksarbeider
gld voor huishuur betaalt, 90 roeden beteelt, in het geheel 50
de politie de fabrieksarbeider voor de schuldigen houdt. Verder
behoort.

26 mei 1891 Lambertus Kuiper en Jan van Mullekom uit Helden.
Zij deelen hunne grieven schriftelijk mede:
I de maat van de turf is te groot en te zwaar. de verdiensten worden dus
II De boot die vroeger de menschen naar het werk bracht is er niet meer.
ver loopen.
III de brug is weg. zij moeten dus als zij moede zij achter het huis van
directeur om. Zij zeggen verder dat er ‘s winters geen werk is en wat de
deelen zij nog mede dat vroeger een stok 2.456 en nu 2.50 groot is.

kleiner
men moet dus
den
maat betreft

26 mei 1891 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.
mei 1891 ? mei 1891 4/ bij no 64.
E.D.B.H.
Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk
9
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betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij
krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken
En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen En dat
de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij
moei gewerkt zijn
De namen van ons allen
G. Goemans
E Kuipers
L Kuipers
J van Mullekom
J. Smijts
J Blanken
P Timmermans
H van den Beuken
[de namen in hetzelfde handschrift en verdere vermelding: te Helden]
13 april 1894 Te Helenaveen ontstond gistermiddag door onbekende oorzaak brand in
een huis, bewoond door twee gezinnen, vader en zoon Van Mublekum. Het vuur nam zoo
snel toe, dat in een ommezien de beide woningen in de asch lagen. Een varken en drie
geiten zijn omgekomen. De inboedel van den vader was verzekerd, die van den zoon
niet.
10 augustus 1895 HORST. Woensdag-avond had aan de Halte Helenaveen een droevig
ongeluk plaats. Terwijl de 23-jarige V. Mullecom, werkzaam bij de Griendtsveen Moos
Litter Co. bezig was wagens te laden, had hij het ongeluk met zijne linkerhand
zoodanig beklemd te raken, dat hem het geheel hand-voorarmgewricht verbrijzeld werd.
Laat in den avond is hem door de doctoren Bozon en Dubois in ‘t ziekenhuis te Venlo
de hand moeten geamputeerd worden. Alle werklieden van genoemde Maatschappij zijn
tegen invaliditeit verzekerd. Moge dit laatste iederen werkgever tot navolging
strekken.
11 januari 1896 Helenaveen. In de turfstrooiselfabriek van de Heeren Arets-Terwint
alhier, is jl. Dinsdag de arbeider J. van Mullebom, oud 27 jaren, wonende te Helden,
belast met het aanbrengen van latten op de te maken pakken turf tusschen de pers met
zijn rechterhand beklemd geraakt, waardoor de vingers dier hand werden plat gedrukt
en in de handpalm eene groote scheurwonde is ontstaan. De leider is onmiddellijk
onder behandeling van doctor Crobach te Deurne gesteld.
18 juni 1909 De brug die thans in de buurt van de directiewoning ligt, zal
overgebracht worden bij van Mullekom.
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23 december 1910 Emmahoeve aan den directeur verhuurd
De directeur doet nu het voorstel om de Emma-hoeve aan hem zelve te verhuren. hij zal
dan een zetbaas ?men uit het noorden, en Smit zou dan huurder kunnen worden van de
Prins Hendrik-hoeve die nog gebouwd moet worden.
Een langdurige beraadslaging wordt over dit punt gevoerd. Dat het zoo moeilijk is
huurders uit het Noorden te krijgen valt zeer tegen.
Op ? ? het niet zonder bedenking wordt de ? aan den directeur te verhuren omdat
daarvan allerlei complicaties het gevolg kunnen zijn, en de personen die de
Helenaveen bezoeken toch zullen denken dat zulks een boerderij niet als voorbeeld van
een rentegevend bedrijf mag worden genomen, omdat zij onder te gunstige
omstandigheden wordt geexploiteerd. besluit men echter op het voorstel van den
directeur in te gaan. waarbij ? als motief geld, dat de boerderij anders leeg zoude
staan, hetgeen zeker dan geen verkeerde indruk geven zou. en men op de voorgestelde
wijze toch gebruikers ? veenkoloniale bedrijf zou krijgen.
De directeur huurt dan de boerderij Emma met 20 hectaren, voor den tijd van 6 jaren
en op voorwaarden als van Mullekom.
1 augustus 1911 Het mes.
Helden. Zondagavond omstreeks 10 uur had alhier onder het gehucht Grashoek eene
ernstige vechtpartij plaats, welke zich ongeveer als volgt heeft toegedragen.
In het café van A. van Mullekom bevonden zich verschillende jongelui van BeringeMaris, alsook enkele van de buurt Grashoek. Al spoedig kwam het tusschen hen tot eene
ernstige woordenwisseling, hoofdzakelijk tusschen J. Gielen van Maris en J. Gielens
van Grashoek. De gespannen verhouding werd nog dreigender door het binnentreden van
nog enkele andere personen van Grashoek. Van woorden kwam men tot daden en weldra
10
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ging men elkander te lijf met bierglazen, messen en stokken. Gielens van Grashoek
ontving een steek in den rug en viel neer, doch nauwelijks had diens noodkreet
geklonken of ook Gielen van Maris viel, getroffen door verschillende messteken. Eene
zeer ernstige wonde had hij ontvangen in de volle borst.
Onmiddelijk werd Dr. Joosten ontboden, die met zijn auto spoedig ter plaatse was. Hij
vond er beide verwonden liggend in een echt bloedbad.
Tevens werd de geestelijke hulp ingeroepen van den ZeerEerw. heer Pastoor uit het
naburige Helenaveen. Gielen van Maris is dadelijk van de H. Sacramenten voorzien,
zijn toestand is zeer ernstig.
De gemeenteveldwachter H. Peeters, die nog denzelfden avond ter plaatse een eerste
onderzoek instelde, nam als vermoedelijken dader in arrest den 23-jarigen F. Van
Maris van Grashoek. Door de marechaussee werd gisterenmiddag eveneens in voorloopige
bewaring genomen de 26-jarige H. Peeters, eveens van Grashoek. Beiden zijn verdacht
vam de mishandeling van Gielen, terwijl tegen deze zware vermoedens bestaan ten
opzichte van zijn lotgenoot Gielens.

660

23 december 1912 pacht v Mullekom
De directeur zegt dat van Mullekom de pachter der Wilhelminahoeve de geheele pacht
heeft betaald en f200 aflossing op voorschot Koningsfonds, een bewijs dat het den man
goed gaat.

665

18 januari 1918 In het algemeen is de directeur van meening, tengevolge de opgedane
ondervinding, dat men de Brabantsche en Limburgsche bevolking tot pachten des
Helenaveen moet zien te krijgen. Onder de tuinders beginnen tegenwoordig goede
krachten te komen, en het voorbeeld van het succes van van Mullekom trekt de menschen
aan.
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15 januari 1924 v. Mullekom
De directeur deelt nog mede dat van Mullekom nog steeds huurt voor f45 de hectare,
welke huur te gering is in vergelijking van de andere boerderijen. daarbij komt dat
hij vroeger veel kunst en straatmest gehad heeft. De directeur stelt zich voor er
eens met hem over te spreken. In de oorlogsjaren is zijn pacht geeindigd, en het is
toe jaarpacht geworden.
6 april 1924 In verband hiermede zegt de dir dat dat hij den pachter der
Wilhelminahoeve van Mullekom verzocht heeft vóór 15 mrt mededeeling te doen of hij 15
October wil inhuren of niet. Daar geen van zijn 4 zoons zin heeft in het bedrijf
schijnt hij op zijn eigen te willen gaan wonen. Hij was al bezig mest te vervoeren
naar ‘t Zinkske onder Deurne, hetgeen echter niet geoorloofd is.
5 juni 1924 Maatschappij ‘Helenaveen’
Helenaveen, 5 Juni 1924
Den Hoogwelgeb. Heer Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen
Huize Heidepark Hilversum
Mijnheer!
Onder terugzending der mij met uw schrijven dato 29 Mei j.l. toegezonden stukken heb
ik de eer en naar aanleiding van het schrijven dato 10 Mei j.l. van de gebroeders
P.C. en J. Steenhart, pachters der “Hendrik-Hoeve” alhier aan Hare Majesteit de
Koningin-Moeder het volgende mede te deelen.
1o. De beide in 1925 vrijkomende hoeven zijn:
1. de “Wilhelmina-Hoeve”, deze hoeve is in 1908 gebouwd en is van af dat jaar
verhuurd geweest aan Joh. van Mullekum. Deze van Mullekum was veenarbeider en werd
financieel geholpen onder meer door een renteloos voorschot van f1000.- uit het
Koningsfonds. De voorschotten werden allen op tijd terugbetaald.
Joh. v. Mullekum heeft een eigen bedrijf gekocht waarop hij dezen winter gaat wonen.
10 oktober 1924

De boerderij van v. Mullekom wordt verhuurd aan v. Rossum.

31 oktober 1925 De directeur vertelt hierop de geschiedenis van van Mullekom, die
met f45 pacht begon, en daardoor tot welstand kwam. Zijn oudste zoon kwam ook om een
boerderij vragen, en vroeg ook om op een lage prijs te beginnen er bij voegende dat
hij door zijn vader niet geholpen werd. De directeur sloeg de pacht van den vader op
tot f75 waarop deze vertrokken is en het land verwaarloosd achterliet.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1933 Mullecom L. van afval 1,00
11
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31 december 1929 Mullekom A. van rekening 10,10
31 december 1929 Mullekom A. van rit Halte 2,40
2 februari 1931 Mullekom A. van -0,75
30 september 1932 Mullekom A. van 50 kg sterrenet+50 kg goudrenet 10,00
24 maart 1927 Mullekom Ant. van 50 kg rode Star -3,00
21 maart 1930 Mullekom Ant. van 191 broedei à 6 cent 11,46
14 maart 1927 Mullekom Antonia van werkloon over 1926 jurk Truus en pakje Jerome (en
26 maart) -4,45
17 juli 1927 Mullekom Antonia van werkloon naaien -2,00
6 december 1927 Mullekom Antonia van maakloon, etc -4,37
28 juni 1928 Mullekom Antonia van rekening kleedjes, etc -8,97
20 december 1928 Mullekom Antonia van kinderkleren e.a. -8,70
18 juni 1929 Mullekom Antonia van rekening naai- en verstelwerk -16,00
13 februari 1930 Mullekom Antonia van kleermaker -3,95
20 juni 1930 Mullekom Antonia van naailoon kleedjes, blousje, manteltje -8,80
16 oktober 1930 Mullekom Antonia van naaister -12,05
31 mei 1931 Mullekom Antonia van naaister f12.90 en f3.- -15,90
1 mei 1928 Mullekom J. van 11,00
19 maart 1928 Mullekom J. van verkoop 200 broedeieren à f0.08 16,00
14 april 1928 Mullekom J. van verkoop 400 broedeieren 33,00
8 mei 1929 Mullekom J. van (vrouw van) rit Deurne 4,20
31 december 1933 Mullekom L. van 3 kg honing 2,10
4 maart 1928 Mullekom L. van rit Liessel v.v. 2,50
26 december 1928 Mullekom-Naus W. van rit tram 0,50
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.
14 november 1931 14 November 1931
Den Heer W. van Mullekom Jr
Helenaveen
In verband met de slechte tijdsomstandigheden zien wij ons gedwongen tot inkrimping
van het aantal arbeiders en daarom moeten wij U tot onzen spijt het werk opzeggen met
ingang van 26 November a.s.
Hoogachtend
21 mei 1936 DOODELIJKE AANRIJDING. Gisteren is te Griendtsveen de twaalfjarige
jongen Van Mullekom door een vrachtauto overreden en op slag gedood.
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22 mei 1936 DOODELIJK ONGELUK TE GRIENDTSVEEN
Woensdagmorgen werd de 11-jarige Johannes J. van Mullekom van Griendtsveen terwijl
hij met een vriendje, ieder per rijwiel over den weg voortreed, bij het passeeren van
een vrachtauto, bestuurd door den chauffeur A. H. van Deurne, overreden en vrijwel op
slag gedood.
De Rijksveldwacht was spoedig ter plaatse en stelde een onderzoek naar de schuldvraag
van de zijde van den chauffeur in.
Het lijkje, alsmede de vrachtauto waarvan de remmen alles behalve goed bleken te
functionneeren, werden inbeslaggenomen.
25 mei 1936 HET ONGELUK TE GRIENDTSVEEN
Zaterdagmorgen heeft Dr. Hulst uit Leiden alhier op last der Roermondsche Justitie de
gerechtelijke sectie verricht op het lijkje van het 11-jarig jongentje van Mullekom
van hier, dat j.l. Woensdag door overrijding door een vrachtauto om het leven kwam.
Na afloop der sectie heeft de Justitie het lijkje vrijgegeven. Tegen den
autobestuurder H. uit Deurne wordt een strafvervolging ingesteld.
25 november 1941 Te koop gevr. een in g. st. z. middelzw. slagkar, paardentuig en
een 1-paards cultivator. W. v. Mullekom, H 101 Helenaveen
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H3 P.J. van Mullekom nieuw H3
oud H5 L.M. van Mullekom nieuw H5
oud H25d weduwe J. van Mullekom nieuw H27
oud H58 Fr. van Mullekom nieuw H55
oud H116 W. van Mullekom nieuw H101
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Ant. van Mullekom

nieuw H120

780

van den Munckhof
5 mei 1898 Helenaveen. Maandag namiddag ontstond door onbekende oorzaak brand, in de
huizen, bewoond door de heeren J. van den Munckhof, Verstappen en Manders. De
behuizing is totaal vernield, benevens eenige inboedel. Alles is door assurantie
gedekt.
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Muskee
23 maart 1926 Burgerlijke Stand.
DEURNE. Geboren: [...] Gerrit z. van Ch. Ugen en van M. Muskee, Helenaveen; [...]
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H83 J. Muskee nieuw H75
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