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J. van O[ers?]
12 januari 1888 - Op den provincialen weg tusschen Helmond en Deurne werd Vrijdag
jl. eene vrouw door een haar onbekend manspersoon onverhoeds aangevallen. Hij dreigde
haar met een mes te zullen dooden, indien ze niet op het oogenblik, wat zij aan
waarde bij zich had, afgaf. Zij stelde hem een som van ongeveer f8 ter hand, die zij
bij zich had. Onder de worsteling echter had zij bemerkt, dat de kerel de helft van
een zijner vingers miste. Op deze aanwijzing mocht het den brigadier der
rijksveldwacht te Deurne gelukken, den onverlaat, zekeren J. v. O., in Helenaveen te
arresteeren.
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van Oers
20 december 1902 HELENAVEEN. Verleden Zaterdag trad alhier in het lokaal van den
heer v. Oers voor de tuinders van Helenaveen als spreker op, de heer Hendriks, hoofd
der school te Milheeze.
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5 december 1903 Helenaveen. Sedert lang deed zich hier de behoefte gevoelen aan een
geschikt en voldoende ruimte biedend lokaal voor het houden van concerten. Het jl.
Zaterdag gehouden concert bewees dit weer, niettegenstaande de zaal wegens het
slechte weder dun bezet was.
Met genoegen vernemen wij daarom, dat door onze directie besloten is, het lokaal van
den heer H. van Oers te vergrooten.
D? ? wel al verlangd worden ? een stuk van ?? Karte, ?dat had tegenwoordige lokaal
met 113 M² vergroot wordt.
H?? zal, naar wij verwachten, ??je worden aangevangen.
30 april 1904 HELENAVEEN. In het café van den heer H. van Oers had eene algemeene
vergadering plaats van de Coöperatieve Tuinbouwvereeniging “Helenaveen”. Als
controleur werd gekozen de heer A. v. d. Zwaan.
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27 maart 1905 van Oers
Naar aanleiding van het in de vorige verg. genomen besluit om de zaal van van Oers op
kosten der Mij te bouwen is de directeur thans met hem overeengekomen dat hij de
eerste 3 jaar 7% en de volgende jaren 8% van de bouwkosten zal betalen.
Dit wordt goedgekeurd.
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10 juli 1905 Nadat de directeur heeft medegedeeld dat er in Deurne een
kiesvereeniging is opgericht die van Oers als candidaat heeft gesteld voor de
gemeenteraad van Deurne, dat hij in n herstemming is en mocht hij benoemd worden dit
voor de Helenaveen van groot voordeel zou kunnen zijn.
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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.
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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.
16 februari 1907 Helenaveen. Dinsdag waagden zich twee schoolgaande kinderen van 10
en 11 jaren, op het brooze ijs op het kanaal alhier, met het gevolg, dat beiden er
door zakten en jammerlijk zouden verdronken zijn, indien niet de heer H. van Oers,
vader van een groot gezin, met eigen levensgevaar, zich met een touw, aan een
telegraafpaal bevestigd, zich op het ijs had gewaagd. Hij mocht het geluk smaken,
beide levend op te halen.
Eere den kranigen redder.
25 juli 1908 12 Op Dinsdag 4 Augustus, om 10 uur voorm. te Helenaveen, ten verzoeke
van E. M. Seems, timmerman.
2 ledikanten met resorts, 1 kinderledikant, 2 lijnwaadkasten, 1 commode, 1 ronde en 1
vierkante tafel, 6 stoelen met rieten zittingen.
1 ornamentkachel, 1 nieuwe hand- en trapnaaimachine, 1 hanglamp, 1 schaafbank, een
zoo goed als nieuwe fiets (Valuas) en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.
Onmiddellijk daarna in het café van Oers zitdag tot ontvangst van vervallen
kooppenningen.
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.
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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.
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29 maart 1915 De bierbrouwer en jager E.H.S. uit Deurne is tot 8 dagen hechtenis
veroordeeld omdat hij M. van Heugten heeft dood geschoten.
[maart 1915(?). Na een jachtpartij wordt een borreltje gedronken in café Van Oers.
Handboogvereniging "Oefening en Uitspanning" heeft hier het clublokaal. In het
cafézaaltje hangt een doelschijf. Jager "d'n brouwer" Swinkels uit Deurne zegt tegen
drijver Ties van Heugten: "Ik zal jou 's leren hoe je snippen moet schieten". Het
geladen geweer gaat per ongeluk af. Ties wordt dodelijk getroffen. Er wordt een
lijkschouwer uit Den Haag gehaald. Lambertus (Bart) Bosch legt het lijk in de kist
voor f1,25 (of f20,-?). Hij zal in Helenaveen doodgraver geweest zijn. Na hem heeft
zoon Driek dit werk gedaan tot ±1955. Daarna deed mijn vader Toon Vervuurt dit als
'koster'.] [Voorgaande is door mij opgetekend: verteld door H. van Diesen te Deurne
in 2002. A. Vervuurt]
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22 mei 1915 Zijn vriend bij ongeluk doodgeschoten.
De Rechtbank te Roermond veroordeelde den bierbrouwer E. H. S., uit Deurne, die vóór
de jacht in een herberg te Helenaveen bij ongeluk zijn vriend doodschoot wegens het
veroorzaken van dood door schuld, tot 8 dagen gevangenisstraf. De eisch was 6 weken.
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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
maand is.’t Is haar goed recht dat zij ontslag aanvraagt.
2
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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.
17 september 1923 HELENAVEEN. Vrijdag en Zaterdag, 14 en 15 September werd alhier
voor ons dorpje, op grootsche wijze feest gevierd, ter gelegenheid van het 25-jarig
regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin.
Op Vrijdag was het feest uitsluitend voor de kinderen, die werden onthaald en verder
den namiddag doorbrachten met diverse spelen, waarmee ze zich uitstekend amuseerden.
Op Zaterdag was het een algemeen feest, waarbij geen enkel gezin was achtergebleven
en door allen op de meest spontane wijze werd deelgenomen.
De feestcommissie had het dorp in vijf buurten verdeeld, waarvan elke buurt een aak
prachtig had versierd.
Om twee uur werd de optocht in het kanaal opgesteld, en de vijf versierde schepen,
voorafgegaan door een versierde aak, waarop de harmonie van Deurne had plaats
genomen, trokken met volle muziek over het water. Het was een lust om te zien, hoe
ieder zich had beijverd, om met iets moois voor den dag te komen.
Het Gemeentebestuur van Deurne, dat zoo welwillend was geweest, in deze als jury op
te treden, had hier een moeilijke taak te vervullen. Na een toepasselijk woord van
den Ed. Achtb. Heer Burgemeester werden de prijzen toegekend als volgt:
1eprijs groep tuin- en landbouw.
2epr. groep Elf Provinciën.
3eprijs de Trekschuit

150

155

160

165

170

175

180

4eprijs peelkeet met polderjongens.
5eprijs het vrouwenkiesrecht.
Daarna gaf de harmonie van Deurne een prachtig concert.
’s Avonds kwam echter het glanspunt van het feest. Reeds dagen te voren was er
gewerkt op de peel, wegen waren er aangelegd en zelfs een dorpje was er gebouwd,
voorstellende een grensplaatsje. In dit dorpje werd feest gevierd, doch op eens kwam
de tijding, dat het land in oorlog was. Toen hoorde men eensklaps schoten vallen en
alle bewoners namen met hebben en houden de vlucht. De soldaten kwamen dichter en
dichter en het dorpje werd in brand gestoken en geheel vernield.
Het was een indrukwekkend gezicht en men kon zich hier een klein beeld vormen van de
verschrikkingen en den gruwel van den oorlog.
Na afloop hiervan naderden vier groepen van uit de verte onder het zingen van
toepasselijke liederen en werd halt gehouden bij het borstbeeld van H. M. de
Koningin, alwaar gezamenlijk het “Wilhelmus” werd gezongen, onder begeleiding van de
harmonie, zoodat het geheel in deze peelvlakte een eigenaardigen indruk maakte.
Hiermede was het officieele feest geeindigd en werden nog eenige gezellige uurtjes
door=gebracht in het café van Oers.
Een woord van hulde mag hier niet weerhouden worden aan allen, die door hunne
medewerking hebben bijgedragen tot het welslagen aan dit feest.
19 oktober 1923 Van Oers vraagt of er geen gelegenheid zou zijn te scheppen voor
herhalingsonderwijs in Helenaveen.
Voorzitter zegt dat de finantieele last voor de gemeente te zwaar zou worden, want
dat dan ook de andere dorpen zullen komen.
v. Oers wijst er op dat hier de leerlingen ander onderwijs kunnen volgen.
Ouwerling zou er iets voor voelen de leerlingen die wegens gebrek aan personeel ’t
laatste leerjaar niet af hebben kunnen maken, daarvoor een gelegenheid open te
stellen.
Wordt besloten de schoolcommissie in deze om advies te vragen.
22 juni 1926 Examen hoogere handelsschool.
Eindhoven, afdeeling van het St. Joris-college. Ge-examineerd 5 candidaten. Geslaagd
de heeren: J. Arts, Waalre; J. Dielis, Eindhoven; M. Keeris, Veldhoven; R. van Oers,
Helenaveen en A. Stumpers, Eindhoven.
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uit het kasboek van Leo Theelen:
30 maart 1929 Oers A. van Griendtsveen, ook 1 april 2,50
1 juli 1925 Oers J. van schoentjes Truus -3,00
2 juli 1926 Oers M. van benzine 4x10 l -8,00
8 oktober 1926 Oers M. van benzine september -10,80
4 november 1926 Oers M. van benzine oktober 1926 -13,80
4 december 1926 Oers M. van benzine november 1928 -6,80
3 mei 1927 Oers M. van Den Bosch 140 km, Roermond, Liessel 76 km, Griendtsveen 16 km
34,00
3 september 1928 Oers M. van benzine augustus 120 l -22,80
5 oktober 1928 Oers M. van benzine september 120 l -22,80
6 november 1928 Oers M. van benzine oktober 124½ l -23,26
4 december 1928 Oers M. van benzine november 120 l+olie -21,20
8 januari 1929 Oers M. van benzine december 90 l -15,30
4 februari 1929 Oers M. van benzine februari 60 l à 16 cent -9,60
6 februari 1929 Oers M. van benzine januari 60 l à 17 cent -10,20
3 april 1929 Oers M. van benzine maart 60 l à 16 cent -9,60
6 april 1929 Oers M. van benzine in Swalmen -2,40
30 april 1929 Oers M. van benzine april 100 l à 16 cent -16,00
31 mei 1929 Oers M. van benzine mei 40 l à 16 cent -6,40
30 juni 1929 Oers M. van benzine juni 80 l à 16 cent -12,80
5 augustus 1929 Oers M. van benzine juli 80 l à 15 cent -12,20
31 augustus 1929 Oers M. van benzine Roggel+augustus f18.- -19,80
6 oktober 1929 Oers M. van benzine september 100 l à 15 cent -15,00
30 november 1929 Oers M. van benzine oktober 90 l à 15 cent -13,50
4 januari 1930 Oers M. van benzine december 60 l -9,40
4 februari 1930 Oers M. van 80 l benzine januari 1930 -13,60
3 maart 1930 Oers M. van 40 l benzine februari 1930 -6,80
3 april 1930 Oers M. van 80 l benzine maart 1930 -13,60
5 mei 1930 Oers M. van 80 l benzine benzine april 1930 -13,60
3 juni 1930 Oers M. van 60 l benzine mei 1930 -10,20
6 juli 1930 Oers M. van 60 l benzine juni 1930 -10,20
4 augustus 1930 Oers M. van 60 l benzine juli 1930 -10,20
4 september 1930 Oers M. van 180 l benzine augustus 1930 -29,20
4 oktober 1930 Oers M. van 120 l benzine september 1930 -18,60
4 november 1930 Oers M. van 100 l benzine oktober 1930 -15,00
4 december 1930 Oers M. van 90 l benzine november 1930 -13,10
1 januari 1931 Oers M. van 40 l benzine december 1930 -5,60
4 februari 1931 Oers M. van 100 l benzine januari 1931 -12,40
3 maart 1931 Oers M. van 40 l benzine febuari 1931 -4,60
22 augustus 1925 Oers O. van spekbonen 4,35
18 augustus 1922 Oers van mondvoorraad en wat dies meer zij -26,00
18 augustus 1922 Oers van pacht turf aan gemeente -32,00
30 november 1922 Oers van rekening november -50,00
31 december 1922 Oers van rekening december -49,00
1 maart 1923 Oers van 18 kg mais -1,05
11 april 1923 Oers van 50 kg mais -6,15
1 mei 1923 Oers van
50 kg mais -6,15
31 januari 1924 Oers van -41,96
29 februari 1924 Oers van -31,31
31 maart 1924 Oers van -44,83
30 april 1924 Oers van -44,78
31 mei 1924 Oers van -50,50
30 juni 1924 Oers van -46,78
31 juli 1924 Oers van -50,18
31 augustus 1924 Oers van -42,72
30 september 1924 Oers van -48,44
1 oktober 1924 Oers van verkoop 100 kg gemengd fruit 12,00
31 oktober 1924 Oers van -52,70
30 november 1924 Oers van -41,07
31 december 1924 Oers van broedeieren 13 0,00
31 december 1924 Oers van -43,83
31 januari 1925 Oers van -40,50
28 februari 1925 Oers van -43,40
15 maart 1925 Oers van 50 kg Sluis ochtendvoer -13,50
31 maart 1925 Oers van -40,63
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30 april 1925 Oers van -42,41
31 mei 1925 Oers van -52,09
30 juni 1925 Oers van -56,30
3 juli 1925 Oers van kuikenvoer in juni
-10,01
31 juli 1925 Oers van -48,70
31 augustus 1925 Oers van -57,36
30 september 1925 Oers van -47,72
31 oktober 1925 Oers van -43,59
30 november 1925 Oers van -43,04
31 december 1925 Oers van -44,52
31 januari 1926 Oers van -42,23
31 augustus 1926 Oers vanf 11.80+hardvoer f19.25+f 20.48 -51,53
31 januari 1927 Oers van -48,15
28 februari 1927 Oers van -35,07
31 maart 1927 Oers van hardvoer 150 kg f19.80+250 kg f33.-+100 kg f13.20 -72,20
31 maart 1927 Oers van -46,93
11 april 1927 Oers van kunstmoeder -30,00
30 april 1927 Oers van -42,50
31 mei 1927 Oers van -48,17
30 juni 1927 Oers van -45,66
31 juli 1927 Oers van -42,67
31 augustus 1927 Oers van -47,55
30 september 1927 Oers van -51,40
31 oktober 1927 Oers van -41,03
30 november 1927 Oers van -31,32
31 december 1927 Oers van 13 broedeieren 1 1,00
31 december 1927 Oers van 13 broedeieren 2 1,00
31 december 1927 Oers van -43,83
31 januari 1928 Oers van -33,28
29 februari 1928 Oers van -32,90
31 maart 1928 Oers van -34,95
30 april 1928 Oers van -23,02
31 mei 1928 Oers van -17,69
30 juni 1928 Oers van -18,25
31 juli 1928 Oers van -15,98
31 augustus 1928 Oers van -20,48
30 september 1928 Oers van -19,87
31 oktober 1928 Oers van -15,30
30 november 1928 Oers van -17,89
31 december 1928 Oers van -24,37
31 januari 1929 Oers van -13,10
28 februari 1929 Oers van -13,52
22 maart 1929 Oers van 50 kg bloem 9,75
31 maart 1929 Oers van -16,17
24 april 1929 Oers van 50 kg bloem 9,75
30 april 1929 Oers van -17,39
31 mei 1929 Oers van -29,73
30 juni 1929 Oers van -18,65
31 juli 1929 Oers van -26,20
31 augustus 1929 Oers van -22,89
30 september 1929 Oers van -33,64
31 oktober 1929 Oers van -17,93
7 november 1929 Oers van 1 zak bloem -9,75
30 november 1929 Oers van -26,00
31 december 1929 Oers van -29,64
13 januari 1930 Oers van zakje bloem -10,50
31 januari 1930 Oers van -21,56
28 februari 1930 Oers van -21,89
31 maart 1930 Oers van -22,95
2 april 1930 Oers van zakje bloem -9,25
30 april 1930 Oers van -29,65
31 mei 1930 Oers van -38,80
30 juni 1930 Oers van -43,90
31 juli 1930 Oers van -34,97
31 augustus 1930 Oers van -23,69
30 september 1930 Oers van -35,34
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oktober 1930 Oers van -28,56
november 1930 Oers van -26,23
december 1930 Oers van -21,58
januari 1931 Oers van -20,68
februari 1931 Oers van -20,23
maart 1931 Oers van -20,34
april 1931 Oers van -24,05
mei 1931 Oers van -28,09
juni 1931 Oers van -26,82
juli 1931 Oers van -23,67
augustus 1931 Oers van -20,13
september 1931 Oers van -51,56
november 1931 Oers van -12,42
december 1931 Oers van -22,91
december 1941 Oers van 50 kuikens -6,50
februari 1926 Oers van -43,62
maart 1926 Oers van -43,05
april 1926 Oers van -48,73
mei 1926 Oers van -47,12
juni 1926 Oers van -53,66
juli 1926 Oers van -45,52
augustus 1926 Oers van -50,93
september 1926 Oers van -31,24
oktober 1926 Oers van -40,02
november 1926 Oers van -38,53
december 1926 Oers van -42,24
december 1943 Oers? O: f150.- -150,00

25 oktober 1927 Overleden: [...] Johanna M. Heijnen oud 63 jaar wed. v. v Oors te
Helenaveen. [...]
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 1940 Omnummering van huisnummers
oud H6 Breifabriek M. van Oers nieuw H6
oud H8 Kantoor M. van Oers nieuwe H7
oud H27 Bakkerij van Oers nieuw H31
oud H28 Kinderen H. van Oers nieuw H32
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Oorsouw
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.
Oostergo
14 en 21 juli 1891 4 Zijn de turfgravers uit het Noorden persoonlijk door u
aangezocht om te komen of is die geschied door middel van een tusschenpersoon en zoo
ja, wie en wat is hij?
Aanvankelijk heb ik, te Hoogeveen zijnde poging gedaan om werkvolk te krijgen door
een hotelhouder “Flothuis” [Folkhuis(?). De poging mislukte.
Toen heb ik den veenopzichter F. Blatter uitgezonden, maar eveneens zonder resultaat.
Toen heb ik aan de beste gezinnen hier gevraagd of zij nog betrekkingen hadden die
komen wilden. En eindelijk heb ik den nieuwen veenbaas Oostergo gevraagd mij nog
enkelen te bezorgen.
14 en 21 juli 1891 34 Waarom is dit voorjaar een ploeg van 12 turfgravers uit
Someren heengegaan? Zij beweren dat Oostergo hun de slechtste put gaf waarin zij geen
daggeld konden verdienen terwijl Overijsselschen de beste plaats kregen? Dien ten
gevolge zouden 30 andere Somerschen zijn weggebleven?
Eene ploeg turfgravers uit Someren (ik meende ‘t ? 12) is dit voorjaar na enkele
dagen gewerkt te hebben heengegaan. Toen dit mijne aandacht trok heb ik Verhoeven
opgedragen te onderzoeken, wat daarvan de oorzaak was. Hij heeft mij gerapporteerd
dat die mannen zich bij het opmeten en keuren van hun werk, zich over Oostergo
beklaagden en hem van partijdigheid voor zijne landslieden beschuldigden. Ik heb toen
Verhoeven verder opgedragen het werk na te gaan ? en op te gaan meten, ten eerste
recht te kunnen doen, - maar niets meer van de zaak vernomen.
De klacht over den fout waarin zij gesteld werden zoude evenzeer Verhoeven als
Oostergo treffen die zamen dien ? aangewezen hebben. Intusschen die klacht is even
onjuist als de eerste. De menschen zijn eenvoudig heen gegaan omdat zij bij
Griendtsveen even loonend en veel gemakkelijker werk konden krijgen.
De bewering dat dien ten gevolge 30 andere Somerschen weg zijn gebleven schijnt
minder juist. Al sedert 2 jaar kunnen wij niet meer op de Somerschen rekenen, en toen
de ploeg in kwestie hier wegging werkten de overige Somerschen reeds bij de gemeente
Deurne. In het najaar van 90 liet ik mij door den veenopzichter Blatter een lijstje
geven van de turfgravers uit den omtrek, waarop wij rekenen konden, - daarop komen de
Somerschen niet voor.
37 Is de maat van de turf te Hveen grooter dan vroeger? Is de stok door Oostergo
gebracht van 2.45 op 2.50 meter [m]?
De maat van den turf is gelijk aan vroeger.
Die van den stok ook.
5 augustus 1891
7
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opgedragen omtrent het heengaan van de Somerensche arbeiders? Hadt gij met Oostergo
hun het werk aangewezen?
Antwoord Aan 13 Somerenschen en aan een ploeg Overijsselschen was aangewezen het
afgraven van terrein bij eenige keeten; de Somerenschen beweerden dat hun werk niet
goed was opgemeten, dat Oostergoo hen te kort had gedaan; zij hadden een daggeld van
f0.75 verdiend; de Overijsselschen van f1.20, bij dezelfde eenheidsprijzen.
Evenwel zouden zij toen niet zijn heengegaan maar daarna werd hun door Oostergo eene
slechte ?t in de kl? aangewezen, waarvoor zij bedankten en heengingen - Toen ? kwam
de zaak te mijner kennis.
Oosterveen
uit het kasboek van Leo Theelen:
1 augustus 1922 Oosterveen H. bijen -6,00
31 december 1931 Oosterveen H. 21 kg ruwe honing vaste bouw (levering 1931) 0,00
31 december 1931 Oosterveen H. 39 kg ruwe honing losse bouw (levering 1931) 0,00
31 december 1931 Oosterveen H. uitbetaald -22,50
14 november 1931 14 November 1931
Den Heer Jan Oosterveen
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
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H106 H. Oosterveen nieuw H94
openbare school
24 februari 1886 Zestien ingezetenen der gemeente Helden, wonende op de gehuchten
Graahoek, Spiesberg en Scharluit, hebben zich bij adres tot den minister van binnenl.
zaken gewend, te kennen gevende, dat hunne kinderen gedurende de laatste 5
achtereenvolgende jaren verstoken zijn van onderwijs en dat die toestand nog steeds
voortduurt. De afstand dier gehuchten van de dichtst bijzijnde openbare school te
Helden bedraagt gemiddeld 5 kwartier. Van de openbare school te Helenaveen, gemeente
Deurne, bedraagt de afstand gemiddeld slechts 25 minuten, en daar zouden hunne
kinderen school kunnen gaan, doch worden zij niet toegelaten. 45 kinderen van den
leeftijd van 6—12 jaar blijven op deze wijze van alle onderwijs verstoken.
Adressanten herinneren dat de wet gebiedt "in elke gemeente wordt voldoend lager
onderwijs gegeven in een voldoend aantal scholen," en zij verzoeken mitsdien dat aan
de gemeente Helden vermeerdering van het getal openbare scholen zal worden bevolen,
tenzij eene regeling tot toelating op de openbare school te Helenaveen, met de
gemeente Deurne gesloten worde.
11 september 1890 HELENAVEEN. Met primo October komt hier de betrekking van
onderwijzer aan de openbare school door ‘t aanstaand vertrek van den tegenwoordigen
titularis, die benoemd is aan de school te Ospel. Vóór 20 Sept. moeten de stukken
ingezonden worden aan den Burgemeester van Deurne en Liessel. Helenaveen, voor
negentienden uit Katholieken bestaande, bezit eene zusterschool, welke even als de
openbare school gemeenschappelijks met de gemeente Helden.
6 augustus 1899 Maandag is te Deurne aanbesteed het bouwen eener openbare school te
Helenaveen en werd ingeschreven als volgt:
G. Smis, Asten
f 10655
M. Louwkens, Helmond
f 9885
R. de Bijl, Deurne
f 9745
Jac. Sleegers, Mierloo
f 9500
M. van Eindhoven, Tilburg
f 9150
F. Rooijakkers, Deurne
f 9015
M. v. d. Mortel,
“
f 8970
L. v. d. Kemenade, ‘t Hout
f 8996
M. Lutters, Deurne
f 8960
H. Moerenberg en J. Smulders, Oosterwijk
f 8900
Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.
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17 oktober 1904 De directeur deelde nog mede dat vroeger de Mij aan Deurne gratis
een stuk grond van 50 are afstond om te dienen ten nutte van ‘t openbaar onderwijs.
De school die er op gezet is, is echter thans afgebroken; wel worden nog een tiental
meter ingenomen door de woning van den onderwijzer en gebruikt deze het overige als
tuin, maar nu rijst de vraag of men dit kan verstaan onder het openbaar onderwijs.
Wordt besloten daar omtrent het advies van Mr Michiels in te winnen.
23 december 1912 woningen voor onderwijzers O.S.
Ook heeft de gemeente gevraagd of de Mij genegen zou zijn éen of twee woningen voor
onderwijzers aan de openbare school te bouwen. Het plan van de directeur zou dus zijn
dan de gemeente zeker als huurder optrad. Hij wordt gemachtigd hierover te
onderhandelen.
6 maart 1914 school Deurne.
De voorzitter geeft het woord aan de directeur die de volgende mededeelingen doet.
De gemeente Deurne wil hare school uitbreiden en daarvoor van de Mij een stukje grond
koopen, bij nader inzien zou deze uitbreiding te bekrompen worden, en zou zij er de
voorkeur aan geven, een geheel nieuwe school te bouwen, de tegenwoordige zou dan
gebruikt worden voor gymnastieklokaal, stembureau enz.
De directeur stelt voor 1 hect. grond in erfpacht te geven tegenover de tegenwoordige
school. tegen een canon van f10 in het jaar. De gemeente zoude nl. een vrij groot
terrein willen hebben, waarop de leerlingen ook onderricht in tuinbouw enz. zal
kunnen worden gegeven.
De vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
23 september 1919 [... Intusschen heeft ook de directeur een schrijven aan H M de K.
M. gericht omdat hij zich persoonlijk beleedigd gevoelde door het adres van de
bewoners des Helenaveen.] In dat schrijven deelde hij o.a. mede dat de toestand op de
openbare school aldaar te wenschen overliet. In het antwoord dat de directeur namens
H.M. mocht ontvangen werd de vraag gesteld of het geen aanbeveling zou verdienen dat,
indien dit zoo mocht zijn, er aandacht van het schooltoezicht er op gevestigd werd.
De directeur voegt hieraan toe dat werkelijk het onderwijs op die school in dien mate
te wenschen overlaat, dat beambten der Mij hun voornemen te kennen gaven het veen te
verlaten, indien daarin geen verandering kwam.
30 juni 1925 DEURNE. De gemeenteraad besloot de o. l. school te Helenaveen te
verbouwen. De begrooting bedraagt f3765.
8 december 1932 De Directeur deelt mede, dat bericht is ingekomen van den Pastoor
met verzoek het oude schoolterrein aan hem te willen verkoopen. Besloten wordt tot
verkoop, voor den prijs van 1 gld de M², over te gaan, indien het mogelijk blijkt in
verband met de hypotheek.
13 december 1937 De Directeur vraagt de meening der vergadering in zake een besluit
van de pastoor, waardoor de openbare school in het gedrang komt.
De Vergadering wenscht dat de maatschappij zich enkel op economisch gebied zal
bewegen en zich niet met deze kwesties zal inlaten.
1 december 1938 Wat betreft de notulen der vergadering van 13 Dec 1937 wordt
besloten de kwesties [elk geval] zooals zich deze voor zal doen bij de openbare
school elk voor zich te beoordelen
van Osch
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1936 Osch van -5,13
Otten
12 oktober 1897 HORST. Jl. Zaterdag namiddag toen A. Otten, veenwerkerskaas, te
Halte-Helenaveen met zijne echtgenoote van de markt terugkeerder, bevonden zij, toen
zij in hunne woningkwamen, dat een kist was opengebroken en de goederen door elkander
waren geworpen, uit de kist werd niets vermist, doch twee horloges die aan de muur
hingen zijn ontvreemd geworden.
Het door de politie ingesteld onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
28 maart 1904
maand Maart.
9
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uit het kasboek van Leo Theelen:
9 juli 1929 Otten grote boom kersen 10,00
31 december 1937 Otten kippen 10,50
31 december 1939 Otten oude kippen 13,20
31 december 1940 Otten kippen 22,80
31 juli 1930
Helenaveen.

DEURNE. Geboren: [...] Stoffel, z. van A. Otten en van J. Slot te

1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H91 A. Otten nieuw H83
595

600

16 maart 1940 De pachter Otten is per deurwaarder aangezegd per 1 April zijn huis te
ontruimen. Indien hij niet weg gaat zal gerechtelijke ontruiming verzocht worden.
19 april 1940 Verder deelt de Heer Carp mede, dat de pachter Otten Maandag 22 April
1940 uit zijn woning zal worden gezet.
25 februari 1942 Te koop een beste 8-j. Oldenb. merrie, grof en breed,
reuzewerkpaard, een 10-j. licht paard beide zeer mak; ook te ruilen. H. Otten,
Helenaveen.
4035

605

610

22 september 1942 Te kp. een allerbest zwaar rund Ook gen te ruilen lichter, om te
leveren v. d. centrale, bij Henri Otten, Helenaveen.
9 december 1942 Te kp. 2 z.g.a.n. autobanden m. 829x135; ook ruilen om minderw.
Henri Otten, Helenaveen.
6 maart 1943 Gevr. paardenknecht van 16-50 jr., om te rijden op de Heide; zoo
sp.mog. H. Otten, Helenaveen H 39.

615

2 april 1943 Te k. flinke partij eigengeteelde spurrie- en seradella-zaad, oogst
1942. H. Otten, Helenaveen H 59
6 september 1943
Helenaveen H 39.

620

6 oktober 1943

Te koop gevr. vierw. midelzw. wagen met ijzer beslag. H. Otten,

22 november 1943
39.

Van de pachter Otten zal men achterstallige pacht zien te innen

625

630

Te k. 10 vette konijnen en 6 halfwas. Henri Otten, Helenaveen H.

21 februari 1944 Te r. zw. 6-j. ruin, best werkp. en z. mak teg. lichter paard of 1½
of 2-j.; tev. gevr. lichte 4-wiel. wagen op ijzerbeslag en stel ijzeren banden v.
karwielen. Henri Otten, Helenaveen.
21 februari 1944 Te k. vette konijnen; tev. gevr. goed heeren- of damesrijwiel z. b.
H. Otten, Helenaveen.
5 juni 1944 --- Te r. zware 6-jar. gekruiste Oldenb. vosruin tegen lichtere of 2jar. H. Otten, Helenaveen.
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van Oyen; van Ooijer
26 mei 1891 Cornelis van Oyen winkelier
Vroeger heeft hij gewerkt. hij kreeg een ongeluk aan zijn hand, toen heeft hij een
zaak opgezet. hij heeft nu anderen bij hem schuld laten maken en vraagt op grond
hiervan tegemoetkoming van het fonds. 27 Menschen staan voor 700 gld bij hem te boek.
Er wordt hem geantwoord dat het in den aard van het Fonds zoude leggen aan deze
menschen dan het geld te geven ter afbetaling.
Verder pretendeert hij dat hij f20.80 in plaats van 20 gld betaalt (of betaald
heeft).
18 april 1907 J. F., oud 48 j., daglooner te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den
11 Maart 1907 te Helenaveen C. van Ooijer te hebben mishandeld en verwond. Eisch f10
10
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Ozinga
30 juli 1935 FEESTELIJKE OPENING PEELWEG SEVENUM-HELENAVEEN
OP HET GEMEENTEHUIS. [...] de commissarissen van de Maatschappij Helenaveen dhrn. C.
Bos en P. Vos, dhr P. K. Ozinga en ir. Hanraets, directeuren van de Grontmij,
burgemeester Everts van Sevenum met [...]
20 februari 1943 Doss. 4091. N.V. Maatschappij “Helenaveen”, Deurne Helenaveen H.
43. Vervening ontginning enz. Uitgetr. Voorz. R. v. Comm.: Dr. J. A. Carp wegens
overlijden. Uitgetr. dir.: fK. Ozinga, per 31 October 1942. Gewijzigde statuten van 6
Januari 1943 Nr. 3. Filiaal te Deurne-Helenaveen is hoofdzaak geworden. Dir.: Ir. B.
D. van Schelven, Bunnik. Comm.: C. Bos, Amerongen, P. Schoen Pzn., Amsterdam, P. Vos
te Utrecht en Dr. Th. Chr. Oudemans, Putten. Maatsch. Kapitaal f1.000.000. Geplaatst
en Gestort: f579.500
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