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Leo Theelen, onderwijzer te Kelpen, Nederweert en Venray
en hoofd der school te Helenaveen
tevens G.H. Derix, hoofd der school te Roggel
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9 juli 1898
Roggel. Voor de betrekking van hoofd der school alhier zijn in
alphabetische volgorde op de voordracht geplaatst:
Derix G. H.; Heijns J. M.; Hupkens C.; Legro J. M. A. H.; Roemen J. H.
21 juli 1898 Baexem. Maandag jl. werd door het Onderwijsgezelschap in het
Arrondissement Weert alhier de Julivergadering gehouden, waarbij slechts een 25-tal
leden tegenwoordig waren. De heer M. Gielen van Wessem, leidde, wijl de WelEd. Gestr.
Heer District-schoolopziener wegens ambtsbezigheden verhinderd was, de vergadering.
De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd, waarna werd overgegaan tot punt
1 van de agenda: “Onderwijs zonder zedelijke opvoeding” in te leiden door den heer
Heuts, onderwijzer te Weert. De tweede voordracht werd gehouden door den heer Derix,
hoofdonderwijzer te Roggel, over: samenwerking tusschen huis en school Beide
onderwerpen werd, blijkens het applaus, op eene zeer in den smaak vallende wijze
behandeld.
Nadat door den heer van Bemmel, onderwijzer te Weert, de voorlezing van een zeer
schoon gedicht, door hem zelf vervaardigd, had plaats gehad, sloot de voorzitter de
vergadering.
23 juli 1898 Roggel. Naar we met genoegen vernemen, is de heer G. H. Derix, tot
dusverre onderwijzer, in deze gemeente, benoemd tot hoofd der openbare school,
alhier.
29 augustus 1904 ROGGEL. De heer G. H. Derix, hoofd der school alhier, slaagde te
Den Haag voor de akte Fransch l.o.
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9 januari 1929
ROGGEL. INZEGENING R. K. BIJZONDERE SCHOOL.
Zondagnamiddag jl. had alhier onder groote belangstelling de plechtige inzegening
plaats van de St. Jozefschool. Na een kort lof met Veni Creator, trok de stoet,
voorafgegaan van de schoolkinderen, processiegewijze naar de vernieuwde school,
alwaar door den zeereerw. heer Pastoor de inzegening plaats had.
Na deze plechtigheid werd achtereenvolgens het woord gevoerd door Dr. van Gils,
Bisschoppelijk inspecteur, ook namens den heer Cals, inspecteur van het Lager
Onderwijs, die wegens ziekte verhinderd was, den heer burgemeester Mertens, die in
korte woorden wees op de beteekenis van het R. K. Bijzonder Onderwijs en wat door
krachtige samenwerking alhier verkregen is.
Door de sprekers werden de aanwezige ouders aangespoord om nu ook iets voor hunne
school over te hebben. Nadat door het hoofd der school, den heer G. H. Derix, ook
namens de andere onderwijzers een woord van dank was gesproken, werd met het lied
“Aan U, o Koning der Eeuwen,” gezongen door de schoolkinderen, deze plechtigheid
gesloten.
13 mei 1932 ROGGEL. Ambtsjubileum.
Op 1 Juni a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer G. H. Derix, hoofd der
bijzondere jongensschool alhier, als onderwijzer aan de O. L. school alhier, in
dienst trad.
Vanaf 1 Augustus 1898, is de heer Derix, als Hoofd der school in onze gemeente
werkzaam geweest, en heeft zijn beste krachten aan het onderwijs gewijd. Het zal het
algemeen geachte Hoofd der School op dien dag niet aan belangstelling ontbreken.
31 mei 1932 NUNHEM. VERGADERING A. K. V. B.
Aangetrokken door 't heiligdom van Sint Servaas en door 't natuurschoon van 't
Leudal, hielden de afdeelingen Grathem en Roggel van den A. K. V. B. alhier een
gecombineerde vergadering alwaar de heer W. Spiertz uit Venlo eene spreekbeurt hield
over “Ons Limburg en iets uit de Volkskunde”. Ook werd de nieuwe Adviseur der afd.
Roggel, de Zeereerw. heer Wevers rector van 't klooster Sint Elisabeth te Heythuysen
geïnstalleerd, terwijl de heeren Alofs, Derix en Jochems, die een jubileum vierden
door den voorzitter den heer Mertens, werden gecomplimenteerd en door 't koor
toegezongen. Daarna volgde een bezoek aan Sint Servaas en eene wandeling door 't
Leudal.
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4 juni 1932 ROGGEL. 40-JARIG AMBTSJUBILEUM.
Io 1 juni j.l. was het 40 jaar geleden dat de heer G. H. Derix, Hoofd der Bijzondere
Jongensschool, als onderwijzer werd benoemd alhier, waarvan de heer Derix, bijna 34
jaar aan deze school als Hoofd werkzaam is geweest. Deze dag werd begonnen met een
plechtige Hoogmis van dankzegging welke door den Zeereerw. heer Pastoor werd
opgedragen, waaronder door het zangkoor een driestemmige Mis voor mannenkoor van H.
Cuypers op verdienstelijke wijze werd uitgevoerd. Vooral was 't een pakkend moment,
toen onder de H. Mis de jubilaris en familie met de onderwijzers en schooljongens tot
de H. Tafel naderden waarbij door het koor het Magnificat van Wieth en Adoro Te, werd
gezongen. Omstreeks 10 uur had de huldiging door het schoolbestuur, onderwijzers en
schoolkinderen op de versierde speelplaats plaats. Juichend werd de feestvierende met
zijne familie door de jongens verwelkomd. Na het Wilhelmus nam de Z. Eerw. heer
Pastoor het woord en sprak in korte doch gevoelvolle woorden z'n dank uit voor de
innige toewijding van den Derx aan 't onderwijs. Op eenvoudige doch zorgvolle wijze
zoo zeide de Z. Eerw. heer Pastoor heeft hij zich van zijn taak gekweten. Zichtbaar
ontroerd dankte de heer Derix. Hierop volgde feestlied der jongens en toespraak van
den heer Crijns namens collega's waarbij een prachtige rookstandaard werd aangeboden.
De jongens boden hu Meester 'n mooie vaas aan. Daarna kwam 't vroolijke element der
feestelijkheid. Allereerst werd door grootere en kleine leerlingen 'n zeer aardige
gymnastische uitvoering gegeven. 'n Potpourri door 'n groep der jongens wekte de
lachlust van jubilaris en aanwezigen op, en ook de jongens zelf vonden dit 'n zeer
aardig oogenblik.
Hierna volgden nog enkele declamatiestukjes. De jubilaris dankte op hartelijke wijze,
den Z. Eerw. heer pastoor, 't Kerkbestuur, heeren Onderwijzers en jongens voor de
feestelijke ontvangst.
In den loop van den dag mocht de jubilaris vele felicitaties van autoriteiten en
vrienden in ontvangst nemen.
De buurtbewoners hadden door het uitsteken der vlaggen algemeene blijken van
belangstelling gegeven en kwamen gezamelijk den jubilaris feliciteeren. Bij monde van
den heer G. Kooiman werd de jubilaris in hartelijke woorden toegesproken waarop door
den heer Derix een kort dankwoord tot de buren werd gericht, voor de bewijzen van
deelname aan zijn ambtsjubileum, voor het mooie bloemstuk, hetwelk namens de buurt
was bezorgd, alsmede de mooie versiering aan de poort aan zijne woning aangebracht.
Een paar uurtjes werden op uitnoodiging van den heer Derix door de buurtbewoners op
gezellige wijze ten zijne huize doorgebracht. Het verdere gedeelte van den dag werd
meer in den familiekring gevierd. Vele stoffelijke blijken van belangstelling in den
vorm van cadeaux en een schat van bloemen mocht de jubilaris dezen dag ontvangen.
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28 april 1911 A k t e – e x a m e n
l a g e r
o n d e r w ij s.
Venlo. Geëxamineerd: 8 mannelijke candidaten. Geslaagd de heeren J. A. Smeelen, J. W.
Spits, C. K. G. Turkenburg, P. A. Vercoelen, allen te Oud-Vroenhoven; F. C. Snijders,
J. H. Veltmeijer, J. M. Volders, allen te Maastricht; L. K. K. Theelen, te Echt.
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24 december 1914 Onderwijs. Examen m. o. Schoonschrijven.
's-GRAVENHAGE. Geslaagd de heer: E. H. H. Theelen, van Kelpen.

115

26 augustus 1916 Onderwijs. Lichamelijke opvoeding.
Voor examen lichamelijke opvoeding zijn te Utrecht geslaagd de heeren H. A. Baets,
Hunsel, H. C. J. Janssen, Nederweert, L. H. H. Theelen, Kelpen, L. Vervens,
Swartbroek, P. H. Lempens en A. L. L. Kneepkens, Weert.

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

15 januari 1918 uit: archief gemeente Nederweert
Aan den Raad der Gemeente Nederweert.
Ondergeteekende Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus, onderwijzer te Kelpen
(Grathem) heeft de eer bij dezen te solliciteeren naar de vacante betrekking van
onderwijzer aan de o. l. school te Nederweert (Dorp) onder overlegging der volgende
stukken:
1. Akte van bekwaamheid als onderwijzer,
2. Bewijs van goed zedelijk gedrag,
3. Akte van bekwaamheid in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek,
4. Getuigschrift van geschiktheid als leider van lichaamsoefeningen,
5. Getuigschrift als spelleider,
6. Akte van bekwaamheid schoonschrijven M.O.
Nadere inlichtingen kunnen mede verstrekt worden door den heer A.J. Mertens hoofd aan
bovenvermelde school.
Uw Edelachtb. dw. dn.
L.H.H.Theelen
Kelpen, 15 Januari 1918.
7 februari 1918
Theelen.

Brief van A.J. Mertens aan de gemeente Nederweert m.b.t. L.H.H.

22 maart 1918 Brief uit het archief van Grathem:
Aan den Raad der Gemeente Grathem
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekende Theelen, Leonardus
Henricus, Hubertus, dat hij werd benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere
school te Nederweert, dat hij eervol ontslag vraagt als onderwijzer aan de openbare
lagere school te Kelpen, gemeente Grathem, dat hij, na onderling overleg met den heer
F.H. Baers benoemd hoofd aan laatst genoemde school, besloten heeft zoo mogelijk 1
April 1918 te Nederweert in functie te treden, weshalve adressant beleefd verzoekt
tegen dien datum uit zijn functie als onderwijzer te Kelpen te worden ontslagen.
’t welk doende enz
L.H.H.Theelen onderwijzer Kelpen
Kelpen, 22 Maart 1918
12 april 1918 archief gemeente Nederweert
Kelpen, 12 April 1918.
Edelachtb. Heer!
Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik tot heden geen schriftelijk bewijs van den
Heer burgemeester van Grathem ontving, dat ik met ingang van 16 April te Nederweert
in functie kon treden. Ik had al eens geschreven, was zelf naar Grathem geweest,
niets hielp. ’t Wachten moe ben ik er vandaag weer geweest, met ’t oog op het zenden
van eenig bericht naar Nederweert. De heer Burgemeester heeft me toen verteld, dat
alles in orde was. Ik kon naar Nederweert schrijven, dat ik 16 April in functie zou
treden. Ik heb hem echter geantwoord, dat ik zou schrijven, en in elk geval a.s.
Dinsdag zou gaan, wat ook tusschenbeide zou kunnen komen.
Wil s.v.p. in aanmerking nemen, dat ik dit vlug schreef, terwijl de veldwachter even
wacht.
Hoogachtend
Uw dw. dn.
L.H.H.Theelen
onderwijzer Kelpen.
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16 april 1918
Leo Theelen begint als onderwijzer te Nederweert. In het archief van
Nederweert zijn de papieren te vinden onder nummer 1454. Hij was de enige
sollicitant. Bij de inschrijving wordt hij kostganger genoemd (bij Peter Schrijven?)
op adres Kerkstraat 74, later doorgestreept met nieuw nummer 85. Hij komt dan uit de
gemeente Grathem.
Op 30 september 1919 is hij verhuisd als kostganger naar Kerkstraat 18b, later
doorgestreept met nieuw nummer 23.
18 september 1919
Nederweert.
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klassenfoto met Toon Mertens, Leo Theelen en 40 jongetjes te

29 augustus 1920 Examen hoofdakte. Nijmegen. Geslaagd de heeren J. H. Mooren, te
Heythuizen; L. H. H. Theelen, H. J. H. Fyen, beiden te Nederweert; J. De Kroon, te
Tilburg; H. Kerkkamp, te Westervoort; J. H. H. Jacobs, te Schaesberg. Afgewezen 8.
28 april 1921 Brief van Leo Theelen aan de burgemeester van Venray
Aan den Heer Burgemeester van Venray
Edelachtbare heer
Naar aanleiding eener advertentie, waarin oproeping tot onderwijzer te Venray (kom)
neem ik de vrijheid U Edelachtbare beleefd te verzoeken me mede te deelen,
of er te Venray een geschikte onderwijzerwoning disponibel is van gemeenteweg, zoo
nee
of U Edelachtbare zou meenen, dar er kans bestaat, die van particuliere zijde te
kunnen betrekken.
Ondergeteekende wil n.l. dezen zomer in ’t huwelijk treden en solliciteert
dientengevolge enkel daar, waar geschikte woning te vinden is.
Ik ben in het bezit van:
acte als hoofdonderwijzer,
acte vrije- en ordenoefeningen der gymnastiek
diploma A als leider van lichaamsoefeningen
diploma als spelleider
acte schoonschrijven middelbaar onderwijs,
terwijl ik dit jaar examen hoop te doen voor teekenen L.O.
Ondergetekende heeft gemeend U Edelachtbare van een en ander op te hoogte te mogen
stellen, om zich eenigszins kenbaar te maken.
In de hoop een klein antwoord van U Edelachtbare te ontvangen – dat in de lijn van
mijn wenschen ligt – noem ik mij van U Edelachtbare met de meeste hoogachting
de div. dienaar
L.H.H.Theelen
Adres:
L. Theelen
Hoofdonderw. 1e O.L. School
Nederweert
Nederweert, 28 April 1921.
29 april 1921 Bijna onleesbaar antwoord van de burgemeester van Venray
Venray, 29 April 1921
Onderwijsaangelegenheden
Naar aanleiding van uw schrijven dato 28 dezer deel ik u mede, dat u geen g.. binnen
enkele weken nadat de in Venray ? ? een woning ? kunnen huren en de
woningvereeniging St. Oda ? heeft woningen en verschillende ? en zal ik er voor
zorgen, dat er eerst vrijkomende woning in het ? dat u wenscht voor u gereserveerd
wordt.
De huur? zijn reeds van af f 3.80 per week ik denk dat u wel zoudt kunnen slagen voor
ruim f 5 per week voor een woning ? beslist betere tijden.
Indien u wil solliciteeren nodig ik u uit uwe stukken spoedig in te zenden.
De Burgemeester van Venray
Den Heer L. Theelen
Hoofdonderwijzer
1e O.L School
Nederweert
6 mei 1921
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Aan den Heer Burgemeester te Venray
Edelachtbare Heer,
Ondergeteekende,
Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus,
heeft de eer te solliciteeren naar de betrekking van onderwijzer aan de O.L. School
te Venray (kom) , onder overlegging der navolgende stukken:
1. Staat van dienst,
2. Acte als hoofdonderwijzer,
3. Bewijs van goed zedelijk gedrag,
4. Acte vrije- en ordenoefeningen,
5. Acte schoonschrijven middelbaar onderw[ijs]
Tevens kan ik U mededeelen, dat ik in ’t bezit ben van diploma A-leider van
lichaamsoefeningen en diploma als spelleider.
Nadere inlichtingen, zoowel mondeling als schriftelijk zal ondergeteekende
desgewenscht gaarne verstrekken.
Hoogachtend van
Uedelachtbare den dienstw. din
L.H.H.Theelen
Adres:
L. Theelen
Hoofdonderwijzer
Nederweert.
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Nederweert, 6 Mei 1921.

Staat van dienst
1. Van 1 November 1911 tot 16 April 1918 onderwijzer afd. O.L. School te Kelpen
(Grathem)
2. van 16 April 1918 tot heden onderwijzer afd. O.L. School te Nederweert (Dorp)
Op beide plaatsen was hoofd der school de Hr. A.J. Mertens, thans nog te Nederweert
L.H.H.Theelen
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14 mei 1921 GEMEENTE VENRAY
Onderwijsaangelegenheden
Venray, 14 Mei 1921.
Naar de betrekking van onderwijzer in deze gemeente solliciteert o.m. de heer
Leonardus Henricus Hubertus Theelen, thans werkzaam aan de o.l.school te Nederweert
(Kom), hoofd de heer A.J. Mertens.
Ik veroorloof mij, U beleefd te verzoeken, mij wel omtrent dien sollicitant te willen
inlichten, meer omtrent zijn gedrag in en buiten de school, zoowel op godsdienstig,
zedelijk als maatschappelijk gebied, zijn karakter, plichtsbesef en toewijding,
politieke richting en wat verder van belang kan zijn om mij een juist oordeel omtrent
dien sollicitant te doen vormen. Indien sollicitant gehuwd of verloofd is, zoude ik
mede gaarne eenige inlichtingen omtrent gezin of verloofde vernemen.
Kan volgens Uwe meening sollicitant onvoorwaardelijk worden aanbevolen als medeopvoeder der Katholieke jeugd?
Uw antwoord zie ik gaarne, kan het zijn spoedig tegemoet. Bij voorbaat zeg ik u dank
voor de door U te nemen moeite.
Typ. K.
De Burgemeester van Venray,
Coll:
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Aan
den ZeerEerw.Heer Pastoor
te
NEDERWEERT.
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16 mei 1921 Antwoord op de brief en achterkant van 14 mei door de pastoor van
Nederweert
LS [?]
De persoon in kwestie is onder elk opzicht onvoorwaardelijk recommendable.
Hij is verloofd met Cécile Mertens, onderwijzeres te Baarlo
Met elke achting
Leon Veltmans
pastoor
Nederweert 16 Mei 1921
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23 mei 1921 GEMEENTE NEDERWEERT.
NEDERWEERT, 23 Mei 1921.
Onderwijsaangelegenheden.
Ingevolge Uw schrijven d.d. 14 Mei j.l. No 540/54, heb ik de eer U te berichten, dat
de heer L.H.H.THEELEN, thans onderwijzer aan een openbare lagere school alhier,
bekend is als goed onderwijzer. Zijn gedrag, toewijding, plichtsbesef en optreden
zijn uitstekend; hij is zeer beschaafd en goed van karakter. Zijn omgang met het
hoofd der school, zijn collega’s en kinderen laat niets te wenschen over. Zijn
optreden tegenover geestelijk en wereldlijk gezag zijn correct.
Sollicitant kan ik onvoorwaardelijk aanbevelen voor de door hem begeerde betrekking
en ik acht hem hiervoor in alle opzichten geschikt.
Eigenschappen, die zijn benoeming minder wenschelijk zouden maken, zijn mij niet
bekend.
De Burgemeester van Nederweert
Aan
den Heer Burgemeester te [Venray]

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

14 juni 1921 Vergadering van het gemeentebestuur van Venray
Openbare vergadering van den Raad der gemeente Venray, gehouden op Dinsdag 14 Juni
1921, des voormiddags elf uur.
[…]
Benoeming onderwijzers te Leunen en Venray (kom)
Thans komt aan de orde de benoeming van drie onderwijzers aan de O.L. School te
Venray (kom).
De Voorzitter deelt mede dat voor de vacature van A. H. Janssen op de voordracht zijn
geplaatst de heeren L.H.H. Theelen te Nederweert; J.J. van Heyster te Venray, C.H.
Hendrickx te Swalmen; in de volgorde zooals ze zijn aangegeven;
Na de stemming blijkt dat op L.H.H. Theelen 11 en op J.J. van Heyster 1 stem is
uitgebracht, zoodat L.H.H. Theelen is benoemd tot onderwijzer aan de OL. School te
Venray.
11 juli 1921 archief gemeente Nederweert (bezoek op 18 oktober 2006)
Aan den Raad der Gemeente Nederweert.
Ondergetekende Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus, onderwijzer aan de O.L. School
te Nederweert (Dorp) heeft de eer Uw Edelachtbaar College beleefd te verzoeken, hem
ontslag te verleenen uit zijn tegenwoordige betrekking tegen 1 September 1921.
Mag ondergeteekende met beleefden aandrang dien datum verzoeken, met het oog op zijn
voorgenomen huwelijk eind Augustus.
Ik ben, Edelachtbare Heeren Uw dw. dn.
L.H.H.Theelen
Nederweert, 11 Juli 1921
2 augustus 1921 NEDERWEERT. De heer Theelen, onderwijzer aan de dorpsschool alhier,
is met ingang van 1 Sept. als zoodanig benoemd te Venray.
5 november 1921 Aan den Raad der Gemeente Venray.
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekende, Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus, vraagt bij dezen, wegens
benoeming tot hoofd der school te Helenaveen, eervol ontslag uit zijn betrekking als
onderwijzer aan de O. L. School te Venray (Kom).
Ik ben zoo vrij Uw geacht college er aan te herinneren, dat aan genoemde school een
onderwijzer boven ’t vereischte aantal werkzaam is, en verzoek daarom mijn ontslag
zoo spoedig mogelijk te doen ingaan.
’t Welk doende, enz
L.H.H.Theelen
Venraij, 5 November 1921.
5 november 1921 Benoeming van Leo Theelen tot onderwijzer in Helenaveen
Notulen van de Raadsvergadering van de gemeente Deurne op zaterdag 5 november 1921
III Benoeming Hoofd der OL. School te Helenaveen
De Voorzitter vraagt of iemand het wenschelijk acht, de candidaten even te bespreken,
zonder dat de pers er bij is, waarmee verschillende leden instemmen.
De pers verwijdert zich even.
De voorzitter zegt, dat in overleg met den Inspecteur als n° 1 op de voordracht is
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geplaatst Theelen ook als zijnde de beste; nº 2 Schreurs en n° 3 Wientjes. Deze
laatste is er meer opgezet voor den vorm. Er stonden reeds twee Limburgers op en nu
wilde de Inspecteur er ook wij (?) voor den vorm er ook een ander op hebben.
Het lid van Deursen vraagt of er ook sollicitanten bij zijn in het bezit der
landbouwakte. Het is in Deurne thans zoo treurig gesteld, dat wij in Deurne geen
landbouwcursus hebben, omdat wij geen onderwijzers hebben. Het Bestuur van de
Boerenbond meende dat het Hoofd de School te Liessel evenals het vorig jaar overal
voor gezorgd zou hebben, en toen het bijna te laat was, kregen wij de boodschap, dat
wij er voor zorgen moesten. Ten slotte hebben wij alle nog in orde gekregen, mits wij
maar een onderwijzer hadden voor het geven van een cursus.
De Voorzitter weet niet hoever een onderwijzer in het bezit der landbouwakte
gedwongen kan worden om in dit vak onderwijs te geven. Om bijzondere reden hebben wij
bij de oproeping geen landbouwakte gevraagd. In deze gemeente zijn ook reeds drie
onderwijzers in het bezit der landbouwakte.
Het lid van der Ven vraagt, of onderwijzer van Roosmalen niet gesolliciteerd heeft.
De Voorzitter antwoordt bevestigend.
Het lid van Dinter is niet tegen bijakte als landbouwakte, doch hij meent, dat op
de eerste plaats het onderwijs in het oog gehouden moet worden.
Het lid Aarts zegt dat wel eens gezegd wordt, dat onderwijzers met landbouwakte
minder goed zijn voor het onderwijs; hij verwijst echter naar Neerkant, waar altijd
onderwijzers met landbouwakte geweest zijn, en de jongens zijn nergens zoo goed
onderlegd.
Het lid van Deursen heeft gemeend, het te moeten vragen, omdat hij het zoo treurig
vindt, dat in een parochie als Deurne geen landbouwonderwijs gegeven kan worden.
De Voorzitter zegt, dat bij de benoeming van een nieuw hoofd in de St. Josephparochie
er misschien rekening mee gehouden kan worden.
Het lid Ouwerling zegt, dat blijkens bekomen inlichtingen de beste informatie’s zijn
ingekomen over Theelen, die dan ook door Burgemeester en Wethouders in overleg met
den Inspecteur als n° 1 op de voordracht is geplaatst.
Het lid van Oers zegt, persoonlijk ook geinformeerd te hebben, en hij heeft niet
vernomen dan goed.
De Voorzitter zegt, dat we nog het groote voordeel hebben, dat de vrouw van dezen
onderwijzer onderwijzeres is, wat wel eens van nut kan zijn bij eventueele vacatures.
Daarna wordt Theelen met algemeene stemmen benoemd, in dienst te gaan zo spoedig
mogelijk.
Burgemeester J.C. van Beek
Secretaris J.M. Goossens
8 november 1921 Raadsvergadering te Deurne, Op Zaterdag 5 November des nam. 3 uur
III. Benoeming hoofd der school te Helenaveen. Op de voordracht stonden de heeren: L.
Theelen, J. Schreurs en P. Wientjes.
De raad ging in geheime vergadering, ter bespreking candidaten. Vervolgens wordt met
algemeene stemmen de heer L. Theelen uit Venray benoemd.
12 december 1921 De Raad der gemeente VENRAY,-------Gezien het verzoek dd. 5 November 1921 van LEONARDUS HENRICUS HUBERTUS THEELEN,
geboren te Roggel, 20 Januari 1891, om eervol ontslag als onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Venray (kom) ;
Gelet op de bepalingen der Lager-Onderwijswet 1920 BESLUIT :
het gevraagde ontslag overeenkomstig het verzoek eervol te verleenen met ingang van 1
D 16 Februari 1922.
Aldus gedaan ter openbare Raadsvergadering van 12 December 1921.
Typ,H.S.
De Voorzitter
Coll.
De Secretaris
12 december 1921 Openbare vergadering van den Raad der gemeente Venray, gehouden op
12 December 1921 des namiddags half vijf uur.
[…] Eervol ontslag onderwijzers L.H.H. Theelen C.H. Hendrickx P.J.H. Janssen
Verder wordt op aanvrage eervol ontslag verleend aan den Heer L.H.H. Theelen als
onderwijzer aan de OL. School te Venray (kom) met ingang van 16 Februari 1922. […]
9 april 1925 EERSTE NOORD-BRABANTSCHE IMKERSDAG.
De Bijenhoudersbond van den “Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond” houdt op 15
April 1925 zijn eersten imkersdag te Boxtel n.m. 1 uur in de zaal van Hotel “Riche”
te Boxtel.
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Naspeuringen van Paul Theelen: Leo Yheelen
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Het doel hiervan is vermeerdering van kennis door het bespreken van belangrijke
vraagstukken van veel belang voor de bijenhouderij, het opwekken van meerdere ambitie
voor het zoo schoone en nuttige imkersvak.
Allerwege ondervindt het initiatief, genomen door het Bestuur, groote sympathie, tal
van vereenigingen komen met flinke groepen. Ook belangstellenden zullen zeer welkom
zijn. Zoo zal en moet de Imkersdag slagen. Trouwens het goed voorziene programma
belooft veel.
De volgende inleidingen zullen gehouden worden:
In welke richting moeten bijenteelt en bond zich bewegen? Inleider de heer J.M.
Lauwers te Esbeek;
Is het mogelijk maatregelen te beramen, tengevolge waarvan de imkers in het najaar
tijdig te weten te kunnen komen, hoeveel de gewone honing waard is? Inleider de heer
A.J.S. Derks, te Gemert;
Hoe kan het leveren van honing door de imkers aan de zeemerij bevorderd worden?
Inleider de heer J. v.d. Sande te Berlicum;
Boekhouden bij de Bijenteelt. Inleider de heer S.W. van Ra te Bavel;
Bijenteelt Statistiek. Inleider de heer G. van Ravels te Teteringen;
Mijn eerste cursus en welke vragen men mij stelde. Inleider de heer F.J. van
Pinxteren te Nuland;
Bijen en fruit. Inleider de heer A.H. Schreurs te Oirschot.
Mijn eerste cursus. Inleider de heer Augs. van Gijsel te Someren;
Uitkomsten van een jaar kastimkeren in een streek met goede dracht. Inleider de heer
W.P.M. v.d. Horst te Roosendaal.
Verder staan nog de volgende demonstraties op het programma: Het vervaardigen van
strookasten, door de heeren J. Houben te Meijl en L.H.H. Theelen te Helenaveen.
Demonstratie van den Stoom wassmelter van Mathfessel, door den heer W. Middel te
Amsterdam.
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