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Schakel
13 december 1940  Ned. Herv. Kerk. Beroepen. Te Helenaveen (toez.), D. Schakel, cand. 
te De Bilt.

28 december 1940  NED. HERV. KERK.
Aangenomen: - Naar Helenaveen (toez.), cand. D. Schakel, hulpprediker te De Bilt.

28 april 1941  Cand. D. Schakel, thans hulpprediker te De Bilt, doet 18 Mei a.s. als 
predikant zijn intrede in de Ned. Herv. kerk te Helenaveen, na bevestiging door ds C. 
D. van Noppen te Zwolle.

21 mei 1941  Zondag j.l werd cand. D. Schakel door ds C. D. van Doppen te Helenaveen 
in het predikambt bevestigd. Des middags deed hij zijn intrede.

5 november 1941  oprichting van de hervormde vrouwenvereniging door mevrouw Schakel.
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22 mei 1943  Beroepen te Gorssel D. Schakel te Helenaveen.

25 mei 1943  In plaats van kaarten. W. J. LEYS en J. SCHAKEL hebben de eer U kennis 
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben 
op Dinsdag 8 Juni. Kerkelijke bevestiging om 11.45 u. in de N.H. Kerk te Doetinchem, 
door de Weleerw. Heer Ds. D. Schakel van Helenaveen.
Eindhoven: Marconilaan 58
Doetinchem: Burg. v. Nispenstr. 17
Receptie 8 Juni van 1.30 u. tot 2.39 uur in de Sociëteit te Doetinchem
Toekomstig adres: Marconilaan 58, Eindhoven

7 juni 1943  Aangenomen: naar Gorssel D. Schakel te Helenaveen. 

Schalekamp
14 september 1892  aanstelling van J.A. Schalekamp uit Charlois als 
godsdienstonderwijzer/pastor van de Hervormde kerk

26 oktober 1901  IV.  Adres van den heer J. A. Schalekamp te Helenaveen.
De Voorzitter deelt mede dat een adres is ingekomen van den heer J. A. Schalekamp, 
godsdienstonderwijzer en hulpprediker bij de Ned. Hervormde Gemeente te Helenaveen, 
hetwelk door den Secretaris zal worden voorgelezen.
Hieruit blijkt, dat adressant gedurende 8 jaren het schoollocaal te Griendtsveen 
heeft gebruikt voor het houden van godsdienstige bijeenkomsten onder de Protestanten 
dier streek, dat die school echter thans wegens verbouwing hiervoor niet meer 
beschikbaar is, redenen waarom bij den Raad van Venray verzoekt, om een stukje 
gemeentegrond, aldaar gelegen, te willen afstaan, hetzij in koop of erfpacht, ten 
einde daarop voor genoemd doel een locaal te kunnen bouwen.
De Voorzitter zegt, dat hij een persoonlijk bezoek van adressant heeft gehad, aan 
wien hij te kennen gaf, dat hij zijn verzoek maar aan den raad moest indienen, doch 
hierbij betwijfelde, dat het ingewilligd zou worden, aangezien vroeger reeds meer 
dergelijke aanvragen geweigerd zijn.
Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen besloten, op het verzoek afwijzend te 
beschikken. 

6 februari 1905  VLAARDINGEN.
- Donderdag 9 Februari a.s. zal in lokaal “Rehoboth” voor de in- en uitwendige 
zending als spreker optreden de heer Schalekamp, godsienstonderwijzer te Helenaveen.

31 december 1905  J.A. Schalekamp vertrekt naar Oldemarkt. 

3 oktober 1917  - Heden herdacht de heer J. A. Schalekamp, Evangelist te 
Nieuwersluis, (gemeente Heenvliet) den dag, waarop hij vóór 25 jaar als zoodanig werd 
aangesteld. Zijn eerste standplaats was te Helenaveen (Limburg). Vele blijken van 
belangstelling w.o. in cadeaux, mocht de jubilaris in ontvangst nemen; w.o. ook uit 
zijn vorige gemeenten.

Schellings
1 januari 1880  VandeMortel Burgemeester 
Begraafplaats Roomsch is grond 8 are  72 centiare 
algemeen is groot 4 are 23 centiare 
en nederduitsch hervormde 2 are 23 centiare 
Schellings 
872  423  223  1518

17 februari 1880  Te Koop: 200 H.L. puike, zuivere Zaaihaver,wicht per hectoliter 50 
Kilogram, geteeld van geïmporteerde Deensche Haver. Adr.: W. J. SCHELLINGS, te 
Helenaveen (N.-B)   (1289)

2 oktober 1880  De Notaris LE BRUN, resideerende te Nederweert, zal op Dinsdag den 12 
October 1880, ’s morgens ten 9 uren, te Nederweert bij Antoon Linssen, aan den 
Bassin, op verzoek van den heer W. J. Schellings, te Helenaveen, publiek verkoopen: 9 
stuks kalveren, van ½ tot 1 jaar oud, 2 dragende vaarzen en 1 schoonen springstier. 
Allen Hollandsch ras. 
On the Reclamation of Peat-Land in the Netherlands.
1 jan 1881 On the Poor-laws of England and Scotland/Journal of the Royal 
Agricultural Society of England 
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By WILLIAM BLACKWOOD 
On the Reclamation of Peat-Land in the Netherlands. 
HELENA-VEEN (NORTH BRABANT). 
Description of Property and Owners. — The tract of peat-land, known as the Helena-
veen, is the property of a company called the "Maatschappij tot exploitatie der Peel 
genaamd Helenaveen." The director is Mr. G. van der Griendt, of 's Hertogenbosch, and 
the resident manager is Mr. Schellings. Both these gentlemen did all in their power 
to facilitate my inquiry, and to the latter I am specially indebted for devoting a 
long day to showing me everything of interest connected with both the working and the 
reclamation of the peat. Before describing this estate, I ought to mention that it is 
the most striking and most successful example that has come under my notice of the 
application of a large capital to the cultivation of peat-land. 
The estate comprises 2,250 acres, and the capital of the Company is nearly 60,000l. 
(700,000 guilders). Every year 10 per cent, of the net profits is reserved as an 
addition to the working capital, and about 8000l., have thus been applied. Still the 
nominal capital on which dividends are payable remains at its original figure. The 
dividend paid has generally been at the rate of 5 per cent, per annum. In some years 
it has risen to 6 and even 7 per cent., but the last three years it has fallen to 
under 3 per cent. The agricultural success of the Company must not, however, be 
measured solely by the amount of the dividends, because a large proportion of the 
capital has been expended on permanent works which yield little or no monetary return 
at present, but which are nevertheless essential to the reclamation of the peat-land. 

Canals. — Thus the Company has made between twenty and twenty-five miles of canals, 
and recently they have purchased a strip of land, about 300 yards wide, which will 
enable them to extend their main canal close to the newly opened railway station of 
Helena-veen. For years they had been trying to purchase a strip of land from the 
adjacent Commune of Deurne to enable them to make a canal to the station of that 
name, which has long been in existence; but from some unexplained reason the Commune 
would not sell the land. The new station of Helena-veen is only half the distance 
from the estate that Deurne is, and it is expected that the canal will be finished in 
a few months. A small steamer already lies on the main canal, and when the water 
communication with the railway is completed, the cost of carriage of produce (which 
over peat-roads is now very great) will be materially diminished. Thus the profits 
will be larger, while its greatly increased accessibility will add materially to the 
capital value of the land. 
The strip of land bought for the canal being, as already stated, rather more than 300 
yards wide, and the canal itself not occupying more than one-third of its width, a 
strip of land on each side, having a depth of 100 yards, will remain the property of 
the Company. This is sufficient to enable them to make a road, and to lay out the 
land in building plots on each side of the canal, which also will continue their own 
property, and yield an increasing revenue in tolls. The importance of these 
considerations will be better understood after a study of the short space devoted 
presently to a description of the Groningen "Colonies." 
Area under Cultivation. — At present about 200 acres are cultivated by the Company, 
and an equal area by the labourers and officers. The stationary population numbers 
about 400, of whom between 200 and 300 (including men, women, and children) work on 
the estate. In the summer large numbers of work-people come from North Holland and 
from Germany to dig peat, and make up the total number to between 700 and 800. 
Mode of Reclamation. — The mode of reclamation of the peat- land is as follows: — 
After a certain depth of peat has been taken out —generally from 3 to 6 feet— a layer 
of sand, 3 to 4 inches thick is mixed with the replaced surface-soil by means of the 
spade, and a heavy dressing of street-manure is given; and each succeeding year the 
land is cultivated to a slightly greater depth. Manure, sand, labour, &c., cost about 
20l. per acre; but after five years' culture agricultural land is considered to have 
paid all its expenses, and to remain as property acquired for nothing. In some parts 
of the estate the layer of peat is very thick, but it rarely pays to take it out to a 
greater depth than 6 feet. In many cases, therefore, the undisturbed peat remains the 
subsoil, and acts like a sponge, retaining moisture for the roots of the plants when 
those roots descend in search of it, but at the same time never becoming super-
saturated, as any excess flows off into the adjoining ditches, which here, as in 
other peat-reclamations, are an essential part of the system. About twenty-five acres 
per annum are added to the cultivated area, the limit being imposed by the want of 
hands to reclaim a larger acreage. 
Tobacco. — Of the 200 acres of reclaimed peat-land cultivated by the Company, forty 
acres are cropped continually with tobacco. Although always grown on the same land, 
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the broad ridges of one year (carrying two rows of plants) become the equally broad 
trenches of next year. The manure used is sheep-dung, with very little straw amongst 
it, and the value of the annual dressing is estimated at 10l. per acre. It is put in 
the trenches in the spring, and then the land from the ridges of the previous year, 
and always a little more of the peaty subsoil, are turned over to make the ridges of 
the next year. 
Tobacco-plants are raised in frames, covered with oiled paper, and are planted out 
towards the end of May. The leaves are harvested by plucking them two or three times, 
the first picking possessing- the best quality. The men who do the work get half the 
proceeds for their labour, which includes ploughing and other acts of cultivation, 
sowing, weeding, harvesting, and drying. The Company finds manure, seeds, frames for 
raising the plants, implements, and the barn for drying the leaves. Each barn is 
designed to dry the produce of about 6 acres, and there are 7 for the 40 acres or so 
which are annually cropped with tobacco. At each end of the barn is a cottage for the 
labourers, and two men are considered enough to do all the labour for the six acres. 
Thus the same two men always work together, cultivate the same land, use the same 
barn, and divide half the crop, or its value, between them. 
Other Crops. — The remaining 160 acres cultivated by the Company are farmed as a rule 
on a four-course shift, viz. :— 
(1.) Potatoes with a double dressing of manure. 
(2.) Oats, rye, or wheat, with a single dressing of manure, and sown out with clover. 
(3.) Clover manured in spring. 
(4.) Flax without manure. 
There is also a little permanent pasture, which reduces the area of each break to 
something under 40 acres. The first four years after reclamation the cost of the 
manure is about 6l. 10s. per acre for the whole course, and after that period about 
half as much. The manure used on the estate consists almost entirely of the street 
manure and vendange of 's Hertogenbosch, which is brought as a return cargo by the 
barges which deliver the peat. The Company pays a small sum annually to the 
authorities of the- town for the monopoly of the manure. 
As about 25 acres of land are brought into cultivation every year, I was able to 
examine a piece of land which had been just reclaimed and had been planted with 
potatoes as a first crop, a second sown with oats as a second crop, a third-year 
piece bearing a crop of clover, and a fourth-year field with its plant of flax. The 
gradual improvement in the agricultural condition of the land could be easily seen; 
the crops looked remarkably well, and the year then (June 1880) promised to be a 
productive one in that locality. Potatoes are said to average 8 tons per acre, wheat 
and rye from 27 to 33 bushels per acre, and oats give a very much larger yield. The 
seed corn is generally obtained from Mr. van den Bosch at the Wilhelmina Polder. 
Sheep. — About 400 to 500 sheep are bought annually. During the summer they run on 
the roads and other more or less waste places. In the winter they are fattened in 
sheep-stables on beet-root-pulp, oats, linseed-meal, &c., and sell at from 21. to 21. 
Gs. 8d. per head, the best going to England, and the rest to Belgium. Very little 
straw is used for their bedding, and the manure is used exclusively for the 
cultivation of tobacco.
Market-gardening. — Mr. Schellings has about 20 acres devoted to the growth of 
market-garden and fruit-crops. Some of this land he bought of the Company at 66l. per 
acre, and some of it he rents at 5l. per acre. A few acres, belonging to a 
neighbouring commune, he purchased at 33s. 4d. per acre, and he spent in one year 
30l. per acre in labour, manure, &c., in reclaiming it. This land now bears splendid 
crops, while all round in the country is a mere wilderness, not to say a desert. He 
considers that his garden is now paying him back some of the capital which he has 
invested in its cultivation, and that the land is worth to a purchaser double the 
amount that it has cost him. The produce of this market garden often realises as much 
as 80l. per acre, but then the cost of manure and labour frequently amounts to 50l. 
per acre, of which about two-thirds are paid for labour. The cost of the plant, more 
especially of the frames, is also very great. 
Succession of crops. — Each year the land carries two, three, or more crops, and the 
following are specimens of the succession taken on the same land in one year:— 
A. (1.) Cauliflowers planted in spring, with (2) runner-beans, either flageolets or 
haricots, sown between the rows, and (3) endive and celery planted between the beans, 
after the cauliflowers have been sold. 
B. (1.) Potatoes; (2) runner-beans between the rows as before; and (3) endive and 
celery taking the place of potatoes as they are dug and sent to market. 
C. (1.) Carrots, which are sown mixed with leeks, and sometimes also with cabbage 
lettuces. After the carrots are marketed, the lettuces develop themselves, and 
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finally the leeks, which remain until the winter, as this vegetable is not blanched 
in Holland as it is with us. 
D. (1.) Peas with radishes, spinach, &c., between the rows; (2) the small seeds are 
succeeded by Brussels sprouts; and (3) peas are succeeded by endive. 
E. (1.) Potatoes, followed by (2) late cauliflowers or Brussels sprouts or beet. 
F. (1.) Early potatoes planted in rows wide apart; (2) intervals between the rows of 
potatoes sown with cucumber seed in the middle of May, the produce to be used as 
gherkins for pickling; (3) after the potatoes are lifted (in the middle of June), 
cauliflower plants are pricked in; and (4) after the gherkin plants are cleared away 
the ground is occupied by salads. This mode of cropping requires, it need scarcely be 
added, a very heavy dressing of manure. 
G. This is rather a special system of cropping, and may be shortly described as 
follows: — Cauliflowers having been sown in a frame in September, the plants are 
transferred to a cold pit in November. In January or February they are shifted to a 
hot-bed, in which they are planted about 8 inches apart. Between them carrots are 
sown, and cabbage lettuces are planted. The lettuces are pulled in March and the 
glass is then taken off. In May the carrots are pulled, and in June, or even earlier, 
the cauliflowers being ready, the alternate ones are cut and the remainder are left 
to run to seed. An acre of land would yield, on an average, from 100l. to upwards of 
130l. in cauliflower seed, but Mr. Schellings has only about a quarter of an acre 
devoted to this description of culture. The mean price received for the seed is about 
6s. per lb., but it ranges between 4s. 6d. and 9s. 
Fruit-trees. — Mr. Schellings has also 5 acres of land planted with fruit-trees, 
which are chiefly apples and pears, with bushes of gooseberries and currants, and 
canes of raspberries between them, while on the walls separating the sections of the 
garden, grapes are cultivated as in the Poeldijk district of Westland, just as the 
vegetable culture is an imitation of the practice of the Loosduinen section of the 
same district. 
Labour. — The labour question has received the most careful consideration from the 
managers of the Helena-veen Company,— it may be because they are very desirous to 
attract good labourers, and especially those with large families, to settle on the 
estate. 
However that may be, their care for the moral and material welfare of the stationary 
labouring population is worthy of all praise, and the condition of these labourers 
stands out in bold relief to that of the ordinary agricultural labourer in most 
districts of the Netherlands. Nearly all the farm work is done by the piece, but an 
average industrious man can earn about 35l. per annum; a strong lad of over 16 years 
of age can earn 25l.; and young women almost as much. The labourer can hire from the 
Company a cottage and about an acre of land for 3l. to 4l. per annum, according to 
the accommodation provided. 
There are other and somewhat unusual regulations and facilities, some of which 
deserve special notice. 
Contracts with labourers. — The Company have made contracts with their labourers and 
with their public-house tenants, prohibiting the latter from selling, and the former 
from buying any spirits, except on Sundays before noon. Any infraction of this rule, 
if discovered, is immediately followed by eviction of the publican and the labourer, 
and the discharge of the latter from his situation. Beer, however, is allowed to be 
bought and sold at any time. The Company has also established a means of enabling the 
labourers to purchase their cottages and allotments by periodical payments to cover 
principal and interest, and they have found this plan a great incentive to industry 
and to habits of economy. In some cases, also, they have given a deserving labourer a 
cottage and piece of land rent free for ten years, on condition that he brings the 
land into a proper state of cultivation, to the satisfaction of the manager, within a 
stipulated time, and keeps it in a state of good culture during the remainder of the 
period; but he can be evicted at any time if he infringes the Company's rules, and if 
he dies his family have no claim upon the Company for the improvements which he has 
made, or otherwise. In fact, the Company does not surrender, in any respect, its 
proprietary rights, but what it does in this way is merely an act of grace. Still, 
the effect has hitherto been most beneficial to the labourers; some few are even 
beginning to cultivate tobacco on their own account, and to imitate the managers in 
their market-garden operations. 
Results. — Mr. Schellings assured me that he was quite satisfied that the labourers 
on this estate were much better off than the peasant proprietors in the neighbouring 
districts, because the former always have money either to spend or to save, and their 
are sober, —originally by compulsion, but now by habit,— whereas the peasant 
proprietors live on the produce of the soil, have very little surplus to sell, and 
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therefore very little money to buy things not produced on the farm; while, of the 
little money that they become possessed of, a large proportion is spent in drink 
(Geneva). 
Peat workers. — Against this somewhat rose-coloured picture of the condition of the 
constant labourers on this estate, must be placed that of the peat workers who come, 
as already stated, every summer. A good workman cutting peat can earn as much as 4s. 
per diem, but some only gain 2s. 6d. Those not sufficiently skilled to do the 
cutting, can earn from 2s. 6d. to 3s. 4d. per diem on other portions of the work of 
peat-winning, while women and boys earn from 1s. 3d. to 2s. per diem. It must be 
understood that these high wages are earned only during the peat-cutting season, 
which lasts three months. The migratory labourers are all men, and they live in small 
cabins on the peat-beds. Each cabin holds from 8 to 12 men, and the Company provide 
them each with a sack of wool as a bed, and a blanket as a covering, also certain 
necessary articles for the menage. 
Contrast with other peat-lands. — The contrast between this "Veen" and the reclaimed 
peat-lands already described is so great, that an explanation will naturally be 
sought for. Mr. Schellings declares it to be his opinion that nothing but the 
application of a sufficient amount of capital per hectare is necessary to enable 
Hoogeveen, Prince-Peel, and other high-lying peat lands, to be brought to as high a 
state of productiveness as Helena-veen. Eventually the Company will sell or let the 
reclaimed lands, and I was informed that now farms of 50 acres, on which tobacco, 
flax, and market-garden crops, as well as ordinary farm produce, can be grown, could 
be hired for a term of years at about three guineas per acre.

3 maart 1883  TE KOOP 1 BESTE SCHAAPSHOND, 1 Karnmolen met Hond. 
Te bezichtigen en te bevragen bij W. J. Schellings, te Helenaveen. 

18 augustus 1893  Er is ook te Helenaveen een reusachtige groententuin, die echter 
niet tot de gro den der Maatschappij behoort, doch geëxploiteerd wordt door een 
vroegeren hoofdopzichter der Maatschappij.
Een bezoek overwaard is de Westlandsche tuin, die door de Maatschappij verhuurd is. 
In dezen tuin groeien de vruchten even weelderig als in het om het ooft beroemde 
Westland.

21 juli 1883  Druiveboomen.
Ondergeteekende biedt TE KOOP 80 stuks buitengewoon schoone Druiveboomen 
(Frankendalers) in manden afgelegde vleugels; deze kunnen in den loop dezer maand 
geplant worden en gaat de groei daardoor onbelemmerd voort.
W. J. SCHELLINGS,
(3473)   (Helenaveen  N.Br.)

30 augustus 1884  VERKRIJGBAAR bij W. J. SCHELLINGS te Helenaveen, 
Puike blauwe Druiven. 
 “   Perziken. 
 “   Meloenen. 
Proces tegen Schellings
5 maart 1887  - In den laatsten tijd hadden vele branden plaats in de uitgestrekte 
peelen der turf- en ontginningsveenderijen der aan elkaar grenzende Maatschappijen 
Helenaveen en Griedtsveen onder Horst, Deurne en Meijel. De meeste dezer branden 
ontstonden op gronden der Maatschappij Griendtsveen, en sloegen over op de drooge 
turfhoopen der Maatschappij Helenaveen. Politie en justitie hebben een onderzoek naar 
die herhaalde branden ingesteld met dat gevolg dat de Opzichter S. der Maatschappij 
Griendtsveen, als verdacht van die branden opzettelijk veroorzaakt te hebben, is 
aangehouden, en naar het huis van bewaring te Roermond overgebracht. 

1 mei 1887  Tegen den heer S., beschuldigd van brandstichting op het terrein der 
staatsspoorwegen en maatschappij Helenaveen, in welke zaak een 40-tal getuigen, onder 
welker der heeren burgemeesters van Deurne, Asten, Venraï en Horst, werd Woensdag 
voor de rechtbank te Roermond een gevangenisstraf van drie maanden geëischt. De 
verdediger concludeerde tot vrijspraak of verwijzing der zaak naar den kantonrechter.
Uitspraak 5 Mei e. k.

26 september 1887   - 24 September. -
Voor den Hoogen Raad is behandeld het cassatie-beroep van den opzichter der 
Maatschappij Griendtsveen te Horst, die met vernietiging van een vonnis der rechtbank 
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te Roermond, door het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch veroordeeld werd tot 15 dagen 
gevangenisstraf, ter zake van opzettelijke brandstichting, waarvan gemeen gevaar voor 
goederen te duchten was. Dezen requirant was ten laste gelegd den 17n Febr. j.l., 
toen het geruimen tijd droog was geweest, te Horst met brandende lucifers den brand 
te hebben gestoken in het dorre gras, zich bevindende onder schaarhout, dat nabij het 
spoorweg-wachthuis 19b op het stort van de spoorweglijn Helenaveen-Venlo stond, en in 
de nabijheid van een met turfstrooisel gevulden spoorwegwagen, van eene partij droge 
turf staande op den peel der maatschappij Helenaveen en ook in de nabijheid van vier 
bewoonde keeten, waardoor niet alleen gevaar te duchten was voor de algemeene 
veiligheid van personen en goederen, maar waardoor ook eene aanzienlijke hoeveelheid, 
260 meter, schaarhout ten nadeele van den Staat en een woonkeet met een gedeelte van 
haar inboedel is verbrand.
Het beroep werd bij pleidooi toegelicht door den advocaat Mr. C. A. Vaillant, die van 
oordeel was, dat het Hof niet had onderzocht of bij het stichten van den brand gemeen 
gevaar te duchten is geweest, maar het bestaan van zoodanig gevaar heeft aangenomen 
op grond van gebleken omstandigheden en gemaakte redeneeringen. Pleiter concludeerde 
tot vernietiging van het veroordeelend arrest.
Het Openbaar Ministerie zal den 4n October conclusie nemen.

8 oktober 1887  - Advocaat-generaal mr. Gregory heeft in de zitting van den Hoogen 
Raad conclusie genomen in de zaak van W. J. S., die door het gerechtshof te ’s-
Hertogenbosch tot 15 [dagen] hechtenis is veroordeeld ter zake van brandstichting 
waarvoor gevaar voor gemeen goed te duchten was. (Het in brand steken van dor gras in 
het Helenaveen.) 
De conclusie strekte tot verwerping van het beroep. Het Hof zal den 31 October 
uitspraak doen. 

14 en 21 juli 1891  19 Zijn er bewoners geweest, die in den afgelopen winter verzocht 
hebben bij Schellings te mogen turfgraven onder belofte van terugkeer wanneer hunne 
dienste te Hveen worden vereischt en is hem dat geweigerd? om welke reden?
Uw vraag heeft stellig eene andere bedoeling. Er werd niet gevraagd om turf te gaan 
graven, - dat kon dezen winter nergens. Er werd gevraagd om bij Griendtsveen en de 
fabriek te gaan werken. Dat heb ik geweigerd, omdat ik de concurrentie niet ten onzen 
koste aan goedkoop werkvolk wilde helpen, terwijl dezes zijds de woning verschaft 
werd.

14 en 21 juli 1891  28 Welke is de eigenlijke geschiedenis van de koepel van het 
boogschutters gezelschap bij v Deelen?
Heeft dat gezelschap de herstellings kosten van die koepel betaald? of moet het die 
nog betalen?
Toen Schellings juist ontslagen was, heeft de toenmalige boekhouder v/d waals mij 
gevraagd of hij aan een bestaand gezelschap van boogschutters hier hulp verleenen 
mocht voor ‘t zetten of repareeren van een gebouwtje.
Ik heb toen daartoe verlof gegeven, en aan ‘t einde van het jaar het gezelschap als 
debiteur gevonden met f37.10
Die post is afgeschreven ultimo 88.
Er werd nooit iets op afbetaald.
Overigens is mij niets van dit gezelschap bekend.

14 en 21 juli 1891  30 Idem aan L. Hoek? deze beweert een te goed hebben gehad van 
f93 toen Schellings Helenaveen verliet?
Het jaar dat Schellings Hveen verliet, sloot de rekening van L. Hoek met een debet 
van f403.65, dat hem nader kwijt gescholden is door Z.M. de koning. Zijn er dus 
erreurs in die rekening geweest, dan hebben die nooit effekt ten nadeele van Hoek 
gehad.

Schepens
12 oktober 1899  HELENAVEEN-HORST. In den avond van 8 dezer verliet J. Schepens, oud 
22 jaar, metselaar, geboortig uit Tilburg en werkzaam alhier, de herberg van Kievers 
onder Deurne, om naar zijn kosthuis te gaan. Sedert dien tijd werd niet meer van hem 
vernomen. Gisternamiddag is zijn lijk uit de Helenavaart onder deze gemeente 
opgehaald.

15 oktober 1899  Zekere J. Sch. wonende nabij den Watertoren alhier, en tijdelijk 
werkzaam aan eene in aanbouw zijnde fabriek te Helenaveen is Zondagavond, 
waarschijnlijk door de duisternis misleid, te water geraakt en verdronken. 
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Dinsdagmiddag werd zijn lijk uit het water opgevischt.

15 oktober 1899  - De 25 jarige metselaar J. S. alhier was sedert eenige weken 
werkzaam te Helenaveen. Sedert Zondag werd hij daar vermist en men vermoedde dat hem 
een ongeluk was overkomen.
Dit vermoeden is bewaarheid geworden daar bij zijn ouders alhier bericht is ontvangen 
dat het lijk van hun zoon uit de Zuid-Willemsnvaart te Helenaveen is opgehaald.
- Nader wordt gemeld:
Nabij het station Helenaveen waar de Helenavaart in de spoorhaven der Maatschappij 
“Helenaveen” valt, werd Woensdag het lijk opgevischt van den sedert Zondagavond 
vermisten metselaarsgezel J. S. uit Tilburg, werkzaam aan de te Griendtsveen in 
aanbouw zijnde brikettenfabriek.
Kwart voor tien uit de herberg van L. K. vertrekkende, schijnt hij door de duisternis 
misleid, zijn noodlottige einde te hebben gevonden.
Donderdag had de begrafenis plaats, waarbij veel en oprechte deelneming viel waar te 
nemen.
De kist lag als onder kransen bedolven.
De houding van het lijk, zooals dit aan het water werd onttrokken, met gevouwen 
handen namelijk, geeft ons de Christelijke hoop, dat de ziel van dezen braven jongen 
door het scheiden genade heeft gevonen bij haren Schepper en Rechter.

16 oktober 1899  Te Helenaveen (N.-B.) is zekere J. Sch., wonende te Tilburg en in 
eerstgenoemde plaats werkzaam aan een in aanbouw zijnde fabriek, door de duisternis 
misleid, te water geraakt en verdronken.

Scheper
26 mei 1891  Scheper. thans werkzaam op het Sevenumsche gedeelte, anders baggerman
Hij zegt dat zijn zoon ploegbaas was van het laden. dat Verhoeven hem 20 ct beloofd 
had, dat de directeur met slechts 15 ct uitbetaalde. dit scheelde hem 12.50 gld. Hij 
kwam ook dagen te kort in de berekening.

Schiks
26 mei 1891  Schiks. vroeger tabaksplanter thans tuinder.
Hij had schuld gemaakt voor spijlen nu werd de schuld door het koningsfonds gedelgd 
doch de spijlen door de Mij terug genomen.
hij heeft in huur een halve bunder a 50 ct. van het overige de helft oud tabaksland 
en de helft bouwland a 1.25 ct. [zal wel gld moeten zijn]

Schippers
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.

Schoewert
5 januari 1911  [...] Bepalingen betreffende benoeming tot goederenklerk en 
stationsadsistent: [...] de stationschef 3e kl. Nj. Schoewert te Helenaveen en [...]

Schonewille;
? 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
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J. Seinen
G. v.d. Sleen
G Kleine
J. Botter
J Schonewille
Jan Derks
H Slot
E de jong

24 oktober 1903  H. Z., 56 j, landb. te Deurne, aangeklaagd te Deurne, J. 
Schonewille, te hebben mishandeld.
Eisch f7 of 7 d. h.

16 september 1930  Burgerlijke Stand.
DEURNE. Ondertrouwd: Arnoldus Huizing oud 21 j. te Zeilberg en Elisabeth Schonewille 
oud 20 j. te Helenaveen.

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.

4 december 1937  BURGERLIJKE STAND VAN
DEURNE. Geboren: Annigje d. van Joh. Schonewille en van E. Tubor te Helenaveen. [...]

23 mei 1938  BURGERLIJKE STAND.
DEURNE. Overleden: [...] Ugen Johannes, oud 80 jaar, zonder beroep, echtgenoot van 
Schonewille, Arentdje; [...]

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H72  G. Schonewille  nieuw H68

21 september 1942  BURGERLIJKE STAND.
DEURNE. Opgave van 29 Aug.-11 Sept. Geboren: [...] Jan, z.v. J. Schonewille en E. 
Tabor te Deurne, Helenaveen; 

Schoonkind
22 april 1909  STAATSSPOORWEGEN.
Ambtenaren genoemd in art. 12 a, b, c, d der Bepalingen betreffende benoeming tot 
goederenklerk en stations-assistent: [...] G. Schoonkind, idem, te Helenaveen. [...]

Seems
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.

Seijnen
26 mei 1891  Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. 
Overijsselaars.
Zij leggen hunne klachten voor
I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 
ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon
II. het werk is zwaar voor het loon.
III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. 
zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden.
vr. Hoe lang zijt gij hier?
a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen.
vr. Waart gij daartoe aangezocht?
a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te 
gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers 
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en zij moesten in een huis.
Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten.
vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel?
a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter.
vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu 
in de andere helft getrokken.
vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan?
a. Ja want ik heb er al het land bij.
vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten?
a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.

? 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

Sengers

Severijns
27 september 1927  Ondertrouwd: [...] Albertus van Woezik oud 30 jaar en Maria E. 
Severijns, oud 25 jaar beiden te Helenaveen.

Sieben
10 april 1929  benoemd tot haltechef te Helenaveen de ass. v. d. stationsdienst J. 
Sieben te Roermond;

21 december 1935  HONIG  Zuivere slinger-heidehonig 10 p. voor f4.--, grooter kwantum 
reductie. J. Sieben, Station, Helenaveen    6058

van de Sleen
? 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
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G Kleine
J. Botter
J Schonewille
Jan Derks
H Slot
E de jong

Slegers
26 mei 1891  Slegers timmermansbaas.
Hij klaagt dat nu het hout per voet wordt gekocht en dit is zooveel duurder. Een paar 
jaar geleden kocht ik beukenplanken a 8 ct per voet. nu heb ik degelijd? voor 18 ct.
vr. Hoe wordt de bestelling gedaan?
a. De directeur zegt dat ik maar moet opgeven ik vind echter dit alles te duur. de ?n 
?d geleden kreeg ik Americaansch grenen, daar kwam te veel vracht op. men had het per 
boot moeten sturen.
vr, Gaat het er hier niet ruim toe?
a. Ja. bv. het huis van den boekhouder. Eerst moest ik het [+ eenige deelen Cr] 
geheel volgens het plan klaar maken en toen moest alles weer veranderd worden.
Anders ben ik hier goed tevredn.
Bij Griendsveen koopt men zelf de boomen.

14 en 21 juli 1891  Tegen v/d Zwaan heb ik alleen de klacht dat hij verboden 
vergunning uitoefent, en zijne huur niet betaalt.
De huur is hem niet opgezegd.
Onbewoonbaar was zijne woning in deze afgelopen winter niet, maar toch zeer slecht. 
In het begin van Okt 90 heb ik met Verhoeven en den timmerbaas Slegers die woning 
geconfistekeerd en de verbouwing gelast. Men heeft die toen niet uitgevoerd.
Zoodra in 91 het weder gunstig was heb ik de herstelling weder gelast, ik heb die 
verder nog twee maal moeten herhalen. Toen heeft men ruim het dubbele vertimmerd dan 
begroot was, - tegen mijne stellige order in.
Door mij is zijne woning aan niemand te huur aangeboden.

van de Slicht
26 mei 1891  Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. 
Overijsselaars.
Zij leggen hunne klachten voor
I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 
ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon
II. het werk is zwaar voor het loon.
III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. 
zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden.
vr. Hoe lang zijt gij hier?
a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen.
vr. Waart gij daartoe aangezocht?
a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te 
gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers 
en zij moesten in een huis.
Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten.
vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel?
a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter.
vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu 
in de andere helft getrokken.
vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan?
a. Ja want ik heb er al het land bij.
vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten?
a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.

Schreij
14 maart 1895  HELENAVEEN. Maandag-avond omstreeks 7 ure is de baanwachter F. 
Schreij, oud 44 jaren, aan wachtpost 18, tusschen de halte hier en America door den 
trein aangereden en deerlijk verminkt.
Hoewel onmiddellijk geneeskundige hulp werd verleend, is de ongelukkige denzelfden 
nacht aan de bekomen wonden overleden.

Slomp
27 december 1913  J. d. V., 18 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van mishandeling 
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van J. Slomp te Helenaveen. Eisch 1 m. gev. str. 

Slot
? 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

5 november 1908  W. van D., oud 38 j., arbeider, wonende te Helenaveen-Deurne, 
aangeklaagd van den 27 Aug. 1908 te Helenaveen H. Slot te hebben mishandeld en 
verwond. Eisch 21 d. gev.

31 juli 1930  DEURNE. Geboren: [...] Stoffel, z. van A. Otten en van J. Slot te 
Helenaveen.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H87  H. Slot  nieuw H79

Smeets
6 mei 1890  NEDERWEERT. Tot onderwijzer aan de openbare school te Ospel is met 1 
October benoemd de heer A. Smeets, thans als dusdanig te Helenaveen.  

21 jun 1890  NEDERWEERT. Tot onderwijzers te Ospel en Leveroy zijn benoemd de heeren 
A. Smeets en J. Lenaerts, respectievelijk te Helenaveen en te Stramproy. Vroeger werd 
hunne benoeming gemeld, ofschoon ze eerst Dinsdag door den gemeenteraad zijn 
aangesteld. 

11 september 1890  HELENAVEEN. Met primo October komt hier de betrekking van 
onderwijzer aan de openbare school open 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.

Smits
15 september 1904  Examen Hoofddakte.
9 en 10 September  Geslaagd de heeren J van Galen, Rotterdam; A. Kerstens, Wouw; A. 
Smits. Helenaveen; A. Rink. Utrecht, en mejuffrouw A. Kilian. Breda.
De examens te ‘s-Hertogenbosch zijn hiermede geëindig. Van de 261 mannelijke 
candidated slaagden 98, van 44 vrouwelijke 35

Smijts
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 
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
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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]

Smit/Smits
18 juni 1902 Benoemd: tot hoofd der school te Nieuw-Buinen (Dr.) H. Visser, onderw. 
te Appingedam; — tot onderwijzer te Liessel (gem. Deurne, N.-Br.) F. O Goevaers, te 
Heibloem, en H. J. Nienhuis, te Winterswijk; te Helenaveen (gem. Deurne) A. Smits, te 
Joure; — tot onderwijzer te Borger (Dr.) J.Benus, te Nieuwe-Pekela; — tot onderwgzer 
te Delft Jb. Boor Kz., te Huizen; — tot onderwijzer aan de bijzondere school 
Hofjesstraat, te Vlaardingen, J. Spanjersberg, aldaar; — tot onderwijzer aan de chr. 
school te Franeker H. Simonides, te Wouterswoude. 

15 september 1904  Examen Hoofddakte.
9 en 10 September [...] A. Smits, Helenaveen; [...]

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.

29 december 1904  Voordracht: voor onderwijzer A. Smits, te Helenaveen.

Snellen

Snieder
9 maart 1944  Te r. stamb. zeugje, 6 mnd. teg. slachtvarken. J. K. Snieder, Hoeve 
Willem III Helenaveen.

Snippen
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 porcelein- 
en 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.

Snoeys
26 augustus 1897  Zondag had de uitgeschreven vergadering der Brievengaarders van 
Noord-Brabant alhier plaats.
Na doel en strekking bekend te hebben gemaakt, sloten al de aanwezige brievengaarders 
zich bij de vereeniging aan.
De volgende H. H. werden gekozen in ‘t bestuur:
Snoeys, Helenaveen, voorzitter; [...]

24 augustus 1901  [...] De benoeming van den brievengaarder te Helenaveen L. Snoeys 
tot assistent te Rozendaal met ingang van 15 Aug. is nader vastgesteld op 1 Sept. 
a.s.

Somers
26 mei 1891  Weduwe Somers 77 jaar
Woont met haar doofstomme zoon. er zijn weinig verdiensten. verwoont 150 gld 
waaronder 1/4 hectare. In 17 jaar bijna niets gerepareerd. nu is huis zeer slecht.
Zij klaagt verder dat er bij vreemden brood gekocht en contant betaald wordt, doch de 
schuld die gemaakt wordt is bij haar.
Zij vraagt een paar jaar vermindering van huur bv 100 gld in plaats van 150.

van Son
14 mei 1891  Martinus van Son veenarbeider.
Hij woont in een woning van het Koningsfonds hij heeft 40 roeden land en betaalt 50 
ct per week. De directeur had genoeg mest beloofd. Naderhand werd het slechts 16 
meter en toen de mest kwam was het tot 9 meter verminderd. Dezen winter heeft hij te 
huis gezeten en geen ct. verdiend.
zijn buurman Jacobus Janssen verkeert in hetzelfde geval.
De commissie van het Koningsfonds zal dit onderzoeken.

7 augustus 1894  Helenaveen, 6 Aug. Gisteren-avond, toen de grootvader van den ruim 
5-jarigen Marinus van Son, met dezen zich in een aak in het kanaal bevond, welk 
vaartuig door den vader van het kind werd voortgetrokken, liep de kleine van voor 
naar achter door het vaartuig, nu en dan over dwarsbalken springende en langs het 
boord loopend, met het gevolg dat het jongske van af boord in het water viel. Hoewel 
door den grootvader en door den vader alle pogingen werden aangewend om het kind te 
redden, bleef zulks vruchteloos en werd het eenige minuten later levenloos opgehaald. 
Alle middelen, in het werk gesteld om de levensgeesten op te wekken, mochten niet 
baten. 
Men kan zich de droefheid van vader en grootvader voorstellen. 

10 augustus 1894  HELENAVEEN. Alhier is het zesjarig zoontje van den landbouwer M. v. 
S. bij ongeluk in het kanaal gevallen en verdronken. 

Sonnemans
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?
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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 
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.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H124  H. Sonnemans  nieuw H109

31 december 1945  3. Welke U met naam of bijnaam bekende inwoners Uwer gemeente 
hebben ter plaatse of elders een vooraanstaande positie ingenomen of een belangrijke 
rol vervuld in het verzet?
Hoe luidt hun adres?
P. v. Noord arts te Deurne
P. Gitzels Jr te Liessel L203
H. Jansen te Neerkant N61
G.J. Sonnemans te Helenaveen
F. Tj. Groendijk N 6a
W. Buys te Deurne B40
H. v. Zutphen te Deurne B39
J. v.d. Putten te Deurne J217.
W. en G. Ahout te Deurne A.18 (G. Ahout is overleden).
L. Theelen Helenaveen
M. Hendriks Venray J73

van Splunder
12 juni 1888  - 11 Juni. Heden had in het gouvernementsgebouw de aanbesteding plaats 
van een ijzeren brug over de Noordervaart met brugwachterwoning onder de gemeente 
Nederweert, waarvan de raming f12,200 bedroeg. Er was ingeschreven als volgt: 
W. van Splunder, te Helenaveen f12.180; N. Broens te Weert f11.457; P. J.H. Kampers, 
te Weert f10.940; A. W. Groot, te Hintham f10.700; J. M. van de Berg, te Weert 
f10.194. 

16 juni 1889  Aan de Redactie van de Nieuwe Koerier, Provinciale en Roermondsche 
Courant te Roermond. 
Mijne Heeren! 
In uw nummer van zaterdag 8 Juni ll. komt een ingezonden stuk voor, “Helenaveen.” 
Onder het opschrift van “Geen personen maar zaken,” behandelt dit stuk, geteekend J. 
uit D., weinig anders dan personen, en dat wel, naar onze bescheiden meening, in 
weinig passenden vorm. 
Niet aan den eersten den besten, maar wel degelijk aan de Maatschappij Helenaveen, 
die ons aanstelde, achten wij verantwoording schuldig te zijn van onze daden. 
Desniettemin zijn wij bereid, het geschrevene te beantwoorden, en de zaken nader toe 
te lichten. Wij verklaren bij voorbaat dit te zullen doen, zonder den schrijver(?) J. 
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te behandelen, zooals hij het ons deed. Wij zullen geene zijdelingsche 
beschuldigingen uitbrengewij willen len niemand verdacht maken bij zijn patroons; wij 
zullen ons alleen tot zaken bepalen. Maar alvorens dit te doen, verzoeken wij den 
heer J. uit D. zijn naam te noemen en zijne beweringente staven  Nu de heer J. uit 
dezen verneemt, dat wij de “zaken” willen behandelen, zal hij daartoe gaarne bereid 
zijn. Hij zal toch niet willen, dat al uwe lezers en wij, hem in plaats van ter 
goeder trouw en rond te noemen, moeten aanzien voor iemand, die lichtvaardig met den 
goeden naam van anderen omspringt, en achter het scherm der naamloosheid lastert. 
HELENAVEEN, 17 Juni 1889 
L. J. VERHOEVEN, Hoofdop. der Maatschappij Helenaveen. 
W. VAN SPLUNDER, Opzichter. 

14 en 21 juli 1891  3 Door wien is v Splunder te Hveen gebracht? Welke zijn de 
eigenlijke redenen van zijn vertrek?
Van Splunder is te Hveen gekomen na herhaalde voordracht en op herhaald dringend 
verzoek van Verhoeven, mij was de man geheel onbekend.
Als reden van vertrek gaf van Splunder mij op, - het gebrekkig onderwijs zoor zijne 
kinderen, en - de zeer veranderde houding van Verhoeven tegen over hem.
Bij zijn vertrek uit Hveen is Van Splunder onmiddellijk overgegaan in dienst van den 
heer Th. Verhoeven aannemer te Deventer en fabriekant te Ter Apel en Vroomshoop.

14 en 21 juli 1891  38 Welk tractement heeft Bladder [Blatter]? hoeveel gratificatie 
geniet hij? Wat is indertijd aan hem beloofd na den dood van zijn vader? heeft hij na 
vertrek van Splunder verhooging gevraagd? war is daarop uw antwoord geweest? Is hij 
bruikbaar en geschikt voor zijn werk?
Blatter heeft f500 traktement.
Zijne gratificatie bedraagt f150, s jaars, door het bestuur in 89 of 90 toegestaan, 
in stede van door mij voorgestelde traktements verhooging
Na den dood van zijn vader heb ik hem niets bijzonders beloofd, dan eene goede 
positie als hij voldeed.
Hij heeft na het vertrek van v Splunder over zijn salaris en zijne positie gesproken, 
en ik heb hem in 1891 toegezegd verhooging van salaris voor hem te zullen vragen,
Deze aanvraag is met andere zaken achterwege gebleven ten gevolge van de eigenaardige 
zaken, die telkens in de Bestuursvergadering aanhanging werden.
Blatter verdient in mijn oog verhooging tot f800. Hij is niet voldoende op de hoogte 
der veenderij, maar tracht zich met loffelijken ijver te bekwamen. Bovendien is hij 
te Hveen geboren en getogen, en heeft daardoor lokale en personen kennis, die eenige 
waarde hebben. Hij heeft even als zijn vader de eigenschap van zeer gesloten te zijn, 
dat soms zoo ver gaat dat hij ‘t noodzakelijke verzwijgt. In den lateren tijd 
verbeterde dat niet, - de man komt ook onder de invloeden, die hier zoo ongunstig 
werken. Vroeger werd hij mij altijd voorgesteld als gewillig en ijverig, maar minder 
bekwaam. Eigen waarneming leerde mij dat dit voordeel wat de meerdere bekwaamheid 
aangaat overdreven was.

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.

Stade
19 juli 1906  Benoemingen en verplaatsingen bij de Staatsspoorweg.
Verplaatst de klerk-telegrafist 3e kl. J. Stade van Cuijk naar Helenaveen; [...]

Steenhart [zie ook elders]
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 
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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.

van Stockum
26 mei 1891  H van Stockum en G. Buis
Vroeger was Buis een nieuw huis beloofd. er is thans slecht water. de huur is te 
hoog. 50 ct voor tabaksland is veel te duur. hij heeft 2½ hect. verder nog 1/2 
hectare bouwland a 25 ct.
v. Stockum bewoont hetzelfde huis als Buis. hij zegt dat zij er zoo op aan worden 
gekeken  alsof zij allen krijgen van het Koningsfonds.

uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1924  Stokkum van broedeieren 13 0,72
31 december 1924  Stokkum van broedeieren 13 0,90
31 december 1924  Stokkum van broedeieren 13 0,90
31 december 1924  Stokkum van broedeieren 15 0,80
26 september 1928  Stokkum van fazanthaan -1,25

Stokman
26 november 1915  achterstand.
De directeur deelt mede dat Stokman, een tuinder, die uit de Hmeer kwam, en tegen is 
gevallen eene schuld heeft van f1100.- ofschoon hij nog een erfenis van f2200 heeft 
gebeurd (die erbij ingenomen is), blijft hij in gebreke de pacht te betalen.
Wordt besloten hem de pacht op te zeggen.

4 februari 1916  Verder dat de tuinder Stokman er met den deurwaarder zal worden 
uitgezet. Zijn achterstand was zoo hoog opgeloopen wegens voorschotten voor kunstmest 
door de Mij verstrekt.

Stommels
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. 
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Storms
3 juni 1925  Het hoofd van de school van Helenaveen, L. Theelen, vraagt verlof  voor 
onderwijzer Storms  om op zaterdag 6 juni e.k. de subdiaconale wijding van diens 
broer te kunnen meemaken.

20 augustus 1925  EXAMEN HOOFDAKTE.
Roermond. Geëxamineerd 8 mannelijke candidaten. Geslaagd E Th J M Peters, Melick; A P 
H Post, Weert en J H H Storms, Helenaveen.

uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1923  Storms raam - 6 kg 3,00
31 december 1923  Storms raam+6 kg honing f4.-+40 kg slingerhoning f14.30 17,30
19 november 1926  Storms J. luidspreker -5,00
31 december 1933  Storms-Rey 12 kg honing, amballage terug!3,50
31 december 1933  Storms-Rey 5 kg honing 1,70

Strijbosch
14 mei 1891  Hendricus Strijbosch werkzaam op het fabriek.
Hij beklaagt zich het slechtste huis te hebben in heel het veen. op 3-4 plaatsen zijn 
er stukken uit. Nu zij verdacht zijn, is hij bevreesd dat er niets aan het huis zal 
gebeuren en dan zal hij het Veen uitmoeten.
vr. Waarom hebt gij geen ander huis gevraagd?
a. Ik heb lang in mijn huis gewoond. Wij hebben dezen winter een slechte tijd gehad 
Men kon wel voorschot krijgen, doch ik heb dit niet gedaan. Dezen winter heb ik in 14 
dagen niets verdiend, dikwijls een klein beetje - 3 a 4 gld per week - nu gaat het 
goed.

5 augustus 1905  Morgen zal Z. D. H. mgr. C. Van de Ven uit Oirschot, bisschop van 
Natchitoches (Louisiana, N.-A.) de H. Wijdingen toedienen in het Missiehuis der 
Missionarissen van het H. Hart te Heverlee bij Leuven.
Het H. Priesterschap zullen ontvangen Th. Strijbosch uit Helenaveen, [...]

20 augustus 1905  HELENAVEEN. Zondag j.l. droeg onze vroegere dorpsgenoot, de 
WelEerw. heer F. Strijbosch, Missionaris van het H. Hart te Tilburg, alhier zijne 
eerste plechtige H. Mis op.
Geheel de gemeente bijna stemde met het feest in, want van de meeste huizen wapperde 
de vaderlandsche driekleur, terwijl men van af de woning van den jeugdigen priester 
tot aan de kerk, een goede tien minuten gaans, den weg versierd had met frisch groen, 
waarin hier en daar een lief bloempje prijkte.

uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1926  Strijbos J., Meijel 18 bos riet -18,00
5 oktober 1928  Strijbos J., Meijel verkoop ? oude kippen of 39 kg à 55 cent 21,45
5 oktober 1928  Strijbos J., Meijel verkoop 25 haantjes of 23½ kg à 80 cent 18,80
31 december 1939  Strijbos, Heitrak bijenkast 1,50

Stuljens
16 augustus 1900  HALTE HELENAVEEN HORST. Zaterdag voormiddag omstreeks half negen 
had alhier in het oud turfstrooiselfabriek van de Maatschappij Griendtsveen een 
bedroevend ongeluk plaats. De arbeider A. Stultjens, oud 29 jaar geboren en wonende 
te Nederweert, tijdelijk alhier werkzaam, werd door een stuk ketting dat brak, aan 
het been getroffen. Het been scheurde hem van af den enkel tot aan de knie open, 
waardoor eene 20 centimeter lange wonde ontstond. De verwonde is per trein naar het 
Liefdegesticht te Helmond overgebracht, om aldaar ten koste van voormelde 
maatschappij te worden verpleegd. Hoewel de wonde een vreeselijk aanzien heeft is zij 
toch niet levensgevaarlijk. Aan schuld of opzet behoeft niet te worden gedacht. 

Suring
6 november 1894  Nadere oproeping van Onderwijzers. 
Op eene jaarwedde van f600.- worden gevraagd: TWEE ONDERWIJZERS, aan de openbare 
scholen dezer gemeente, als een te LIESSEL en een te HELENAVEEN.
Stukken in te zenden aan den Burgemeester van Deurne en Liessel vóór 20 November e.k. 

1 december 1894  — id. voor onderwijzer te Deurne: H. A. W. Suring, te Uden; P. J. 
Lichtenvelde, te Mook; W. H. Nouwen, te Weert; P. J. H. Römkens, te Vaals; P. H. 
Wuts, te Herkenbosch; P. A. Andriessen, te Tegelen; M. Hendrikx, te Venray; — id. te 
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Helenaveen: H. W. A. Suring, te Uden; P. H. J. Römkens, te Vaals; P. H. Wuts, te 
Herkenbosch; M. Hendrikx, te Venray.

Swalue
31 augustus 1869  - Nominatie: te Baarland drietal, dd. Ramaker, pred. te Zoutelande, 
v. Binsbergen te Hoek, Swalue, hulpp. te Helenaveen.

2 september 1874  Beroepen: - Te Haulerwijk E. Swalué, te Helenaveen (Noord-Brabant.)

17 september 1874  Ondertrouwd: EDELHARDUS BERNARDUS SWALUE, Predikant te Helenaveen
en ELISABETH LOUISA MIDDENDORP. Amsterdam, 17 Sept. 1874.   (7436)
9 oktober 1874  Getrouwd: EDELHARDUS BERNARDUS SWALUE, Predikant te Helenaveen, EN 
ELISABETH LOUIS MIDDENDORP.
AMSTERDAM, 8 October 1874.   (35377)
De Heer en Mevrouw SWALUE-MIDDENDORP, bedanken ook namens hunne wederzijdsche 
betrekkingen, voor de vele blijken van hartelijke belangstelling, zoo van hier als 
elders ontvangen bij gelegenheid van hun Huwelijk ondervonden.

11 september 1875  Bevallen van een ZOON E. L> MIDDENDORP, geliefde Echtgenoote van 
E. B. SWALUE.
Helenaveen, 9 Sept. 1875.   (2666)
14 september 1875  Bevallen: [...] - E. L. Swalue, geb. Middendorp, Z, Helenaveen. - 

16 maart 1877  Bevallen: E. L. Swalue, geb. Middendorp, Z., Helenaveen.
23 september 1875  Aan allen, die ons hunne deelneming toonden bij de geboorte van 
onzen Zoon, Betuigen wij onzen hartelijken dank.
E. B. SWALUE.
E. L. SWALUE-MIDDENDORP.
Helenaveen, 20 Sept. 1875.     (3227)

10/12 april 1877  BEDE OM HULP.
Voor twee Zusters, die door tegenspoed, waaronder ook ziekte, in tijdelijke 
ongelegenheid verkeeren, vraag ik geldelijke ondersteuning. Uit den hoogst 
fatsoenlijken stand, valt het haar zwaar, te meer op haren hoogen leeftijd, een 
beroep op de algemeene liefdadigheid te moeten doen. Doch het is onvermijdelijk. 
Familieleden, die tot nu toe haar steun waren, zijn haar allengs door den dood 
ontvallen. Zij zien thans uit naar menschenvrienden, gezind haar te helpen. Moge haar 
hoop niet beschaamd worden.
Elke gave zal ik vermelden en ben bereid nadere inlichtingen te geven.
J. A. T. SPERNA WEILAND, Predikant.
Bergeijk (N.-Brabant), 8 April 1877
Ook de Heer SWALUE, Predikant te Helenaveen, is tot ontvangst van giften bereid.  
(515)/(8953)
In dank ontvangen: Postmerk Arnhem, motto Fox Quadrille, f4.15

12 mei 1877  [zie hieronder] B.O. te Breda 2 coup. f1.23½, R. K. te Kampen f2.50, S. 
W. te Amsterdam 1 coup. f1.98; N. N. te Deurne f1.

6 juni 1877  [zie hieronder] JP te Nuenen f2.50, NN alhier f1.50, NN 10 Francs, NN te 
Enkhuizen f2.50, l f0.50, X en IJ f14.85, JCH f3.

27 juni 1877  Voor de twee hulpbehoevende Zusters ontvangen: Van Adolf f1.-; J. M. P. 
f1.98; N. N. f5.-. Hartelijke dank wordt verzekerd. Bij vernieuwing doe ik voor deze 
noodlijdenden een beroep op de liefdadigheid. Tweehonderd gulden zijn er nodig. Ik 
ontving f48.40. Wie helpen mij het ontbrekende aanvullen?  (4414)
J. A. T. SPERNA WEILAND,
Bergeijk, N.-Brabant.   Predikant.
Giften worden ook in ontvangst genomen door Ds. SWALUE, te Helenaveen.

19 september 1877  [...] Beroepen naar Breskens E. B. Swaluë, te Helenaveen; [...]

9 oktober 1877  Bedankt: -- voor Breskens, E. B. Swalue, te Helenaveen.

11 september 1878  BEVALLEN: E. M. Swaluwe-Middeldorp, D. Helenaveen.

30 april 1879  Beroepen naar Asten, [...] E. B. Swalue, te Helenaveen; [...]
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18 december 1882  De Familie SWALUE betuigt bij dezen haren hartelijken dank voor de 
bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van hunnen beminden 
Behuwdbroeder en Oom, den WelEerw. Heer C. SWALUE, Emeritus Predikant van Zandvoort.
Utrecht,
Helenaveen,  ) 16 Dev. 1882

5 juni 1883  overleden: E.B. [=Edelhardus Bernardus] Swalue, dominee. 
[Het grafteken is een eenvoudige, ovale steen met de woorden: E.B. Swalue, geboren 11 
februari 1839, gest. 5 juni 1883. Rom, 1:16] 
Weduwe is Elisabeth Louise Middendorp.

21 juni 1883  Op den 5n Juni overleed, na een kortstondige maar hevige ziekte, mijn 
hartelijk geliefde Echtgenoot, E. B. SWALUE, in leven Predikant te Helenaveen, mij 
nalatende zes Kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Hij bezweek ten huize van 
zijn vriend, den WelEerw. Zeergel. Heer W. SNELLEN, Predikant te Eindhoven, waar hij 
met de meest hartelijke zorg en liefde werd verpleegd. (2398) 
E. L. MIDDELDORP.
Wed. E. B. SWALUE.
Helenaveen, 19 Juni 1883.
Eenige kennisgeving.
Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

19 juli 1883  Voor de vele en treffende bewijzen van liefde en deelneming, 
ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van mijnen zóo dierbare Echtgenoot, 
betuig ik mijne hartelijken dank.
E. L. MIDDENDORP, Wed. E. B. SWALUE.
Helenaveen, 17 Juli 1883.

5 februari 1885  Pensioen verleend: aan E. L. Middendorp te Rijswijk, wed. E. B. 
Swalue, in leven pred. bij de Herv. Gem. te Helenaveen f100.

Swinkels
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1924  Swinkels broedeieren 14 0,90
31 december 1936  Swinkels nr 33; af f10.- voor kuikens zie pag. 213 -27,95
31 december 1940  Swinkels overgordijnen -28,50
31 december 1940  Swinkels overgordijnen -71,79
8 april 1935  Swinkels J. 500 boomstokken -7,50

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H115  J. Swinkels  nieuw H100

van Swol
2 mei 1903  - Met genoegen kunnen wij melden, dat het salaris van de volgende 
postboden door den Minister van Waterstaat is verhoogd, ingaande op 1 April:
[...]; A. van Swol te Helenaveen f35 en J. Crommentuijn te Helenaveen f50; [...]
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