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Pardoel
15 oktober 1895  Helenaveen, 12 Oct.  Gisteren avond tusschen 11 en 12 ure is alhier 
in een in de vaart liggend aakschip toebehoorende aan W. S. Bloem, steenfabrikant te 
Weurd bij Nijmegen (schipper J. Pardoel), beladen met circa 4000 ton turf van de 
Maatschappij Helenaveen, door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand ontstaan. Het 
gevolg was, dat schip en lading een prooi der vlammen werden, terwijl slechts een 
weinig van den inboedel van den schipper werd gered.
De schade is vooralsnog niet te ramen, doch deze is door assurantie gedekt, met 
uitzondering van den inboedel.

4 april 1923  Pardoel
Nadat de dir. nog heeft medegedeeld dat schipper Pardoel reeds 36 jaar in dienst der 
Mij is geweest en geen geregeld werk meer kan doen en men besloten heeft hem f4 in de 
week te geven (hij heeft f3 ouderdomsrente en vrij woning) waarvoor hij dan wat licht 
werk moet doen, sluit de voorzitter de vergadering.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H29  weduwe W. Pardoel  nieuw H33

Paulus
26 mei 1891  L Lagarde en Joh. Paulus.
De eerste heeft vier zoons, zij hebben soms moeten kruien voor 2,50 in de week. zij 
hebben nu hoogstens 80 ct verdiend. dit zijn dus geen verdiensten. van de week soms 
van ‘s morgens 5 uur tot ‘s avonds 10 slechts 1 gld.
Zijn algemeene klacht is dus dat er weinig werk is. Verleden jaar was het beter toen 
was het 1 gld 1.25 per dag.

Lagarde klaagt dat de directeur ‘s winters geen verlof geeft om, als er in het veen 
niets of weinig te verdienen is, bij Schellings te gaan werken of bij anderen. Zoo 
kan men dan niet verdienen als wil men goed werken.

Paulus heeft 3 zoons, en dezelfde klacht dat de verdienste zoo klein zijn.

Pelingk ter Haseborg
25 mei 1957  Ds. J. Pelingk ter Haseborg overleden In de ouderdom van 82 jaar is te 
Beek en Donk overleden ds. J. Pelingk ter Haseborg, emeritus predikant der 
Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. Pelingk werd in 1904 kandidaat in Drenthe, in 1905 
werd hij te St. Annaparochie in het predikambt bevestigd. In 1919 deed hij te 
Helenaveen zijn intrede. Deze standplaats verwisselde hij in 1920 met Helmond, welke 
gemeente hij gediend heeft tot aan zijn emeritaat op 1 oktober 1943.

Peters
2 augustus 1922  [...] Mej. Peters uit Helenaveen herinnert aan het artikel van kapl. 
v. Bremen over het neutraal middelbaar onderwijs. Spr. beveelt een krachtig ijveren 
voor katholiek middelbaar onderwijs aan. 

van Pinxteren
15 januari 1924  De directeur deelt mede dat hij van Pinxteren, den veenbaas heeft 
aangezegd te verhuizen, ook krijgt hij tractementverlaging. hij heeft daarop ontslag 
aangevraagd.

4 april 1924  Van Pinxteren werd nog niet geremplaceerd. hij is al weg.
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20 juni 1924  De directeur deelt mede dat nu van Pinxteren zijn ontslag heeft 
aangevraagd, zijn schoonzoon verzocht heeft een gratificatie te verleenen. hij is 
thans 62 jaren en was 13 jaar in dienst der Mij.
De dir. voegt er aan toe dat hij zich het vorig jaar niet wilde schikken in den 
nieuwe toestand in verlaging van tractement en bewonen van kleiner huis. de directeur 
kan niet adviseeren hem pensioen te verleenen.

van Poederooijen
20 oktober 1922  Voor de goede orde deelen wij U mede dat [wij] onze opzichter van 
Poederooyen opdracht hebben gegeven de varkens in het bedrijf der Emma hoeve te 
verkopen. Waarvan wij U verzoeken daar nota te willen nemen.

23 maart 1926  Burgerlijke Stand.
DEURNE. Ondertrouwd: Jan v. Poederooij, oud 24 jaar en Jacoba Bis, oud 31 jaar, 
beiden te Helenaveen; Roelof Jonkers, oud 24 jaar te Zuidwolde en Jaantje A. Buis, 
oud 27 jaar, te Helenaveen.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H47  J. van Poederooijen  nieuw H46

Postuma
13 december 1943  PEELVELDJES-VERPACHTING
Wegens vervroeging der inlevering van de formulieren voor eigen brandstof-producent, 
zal de PEELVELDJES-VERPACHTING van “N. V. Mij. Mariaveen te Helenaveen (gemeente 
Sevenum)” geschieden op 20, 21, 22 Dec. 1943.
Betaling à contant, De Uitvoerder
S. Postuma, H 10, Helenaveen, Telefoon 2

Briefje 3 september 1944: Besta Asta

Prijs
25 augustus 1928  HELENAVEEN. - Not. Haffmans, 31 Aug., 9 uur, voor en ten huize van 
dhr. J. Prijs: huismeubels.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H79  J. Prijs-Kerstens  nieuw H73
oud H84  J. prijs-Profijt  nieuw H76
oud H85  weduwe A. Prijs  nieuw H77

protestante kerk
14 en 21 juli 1891  20 Welke bewoners ontvangen vrij brand en welke niet? Wordt 
daaromtrent bij allen dezelfde regel gevolgd en welke is die regel?
Vrij brand wordt geleverd aan de beambten der Mij (Direkteur, boekhouder, 
hoofdopzichter, veenbazen.)
aan den Pastoor
aan het Liefdehuis
en aan den Predikant.
De turf wordt op aanvraag zoo spoedig mogelijk verstrekt.

2 oktober 1905  Prot. kerk.
De voorzitter zegt dat indertijd de Prot. kerk te Helenaveen van de Synode eene 
toelage van f220 per jaar ontving, doch dat deze thans is ingetrokken. Er wordt nu 
eene bijdrage van f125 van de Mij verzocht, zoodat deze nu in haar geheel gebracht 
wordt op f250.
Besloten wordt deze toe te kennen zoolang de toelage wordt ingehouden die aan den 
vorigen praedikant werd gegeven.

1 januari 1919  Buitengewone Uitgaven.
Voor de onder dit hoofd vallende uitgaven worden de gewone jaarlyksche posten 

wederom aangevraagd; alleen wordt voorgesteld de subsidie aan de Ned. Herv. Gemeente 
te verhoogen tot f400.-, omreden dat het predikants-traktement te Helenaveen zoo 
byzonder laag is; de kerkeraad dezer gemeente kan niet meer geven dan f1200.- 
traktement. Waar er thans te Helenaveen een vacature is, al een verbetering van het 
predikants-traktement wel noodzakelyk zyn, om hier wederom een predikant geplaatst te 
krygen.

Gevraagd wordt voor:
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Subsidie R.K. Gemeente f  600.-
    “  Ned. Herv. “ “  400.-
Receptiegelden “  100.-
Premie Levensverzekering van J.F. Herman de Groot “  437.-
Toelage aan J.F. Herman de Groot “  500.-
Geneeskundige behandeling der arbeiders “  600.-
Verbandmiddelen enz. “   25.-
Vrye woning vroedvrouw “   75.-
Vrye brand aan de kerkelyke gebouwen, veldwachter,
vroedvrouw “  500.-

f 3237.-

8 oktober 1931  Griendtsveen 8/10 1931
Weled. Heer
Door deze neem ik de vrijheid met met het volgende tot u te wenden. Steeds was het 
gebruik dat van de Maatschappij Helenaveen turf verstrekt werd voor Kerk en Locaal 
daar is om onbekende reden vorige jaar van afgeweken. En nu de winter weer voor de 
deur staat zoo kom ik namens de Kerkvoogdij tot u met het beleefd verzoek of de Ned. 
Herv. Gemeente deze winter niet voorzien kan worden van turf voor de verwarming van 
Kerk en Locaal. Hopende in deze op een gunstige beslissing en teekend met de meeste 
Hoogachting namens de Kerkvoogdij
WvEsseveldt.
kerkvoogd.
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