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140 jaar mooi de mooiste mode van 
Limburg

Politieke café over Windenergie en 
Vleesconsumptie

‘Zonder klanten geen jubileum.’ Aan het woord is Pieter Theelen van Modecentrum Frans 
Theelen, met vestigingen in Boxtel, Roggel, Panningen en Horst. De vierde generatie 
Theelen, waarbij Pieter inmiddels zelf al ruim 51 jaar aan het roer staat van dit familiebe-
drijf.

Waar andere moderetailbedrijven het niet 
hebben gered, is Modecentrum Frans 
Theelen met een leeftijd van 140 jaar nog 
steeds springlevend. Pieter Theelen en zijn 
vrouw Ria houden er beiden een duidelijke 
‘eigenwijze visie’ op na voor wat betreft 
modewinkelen anno 2017. De oorsprong 
van Modecentrum Frans Theelen lag al in 
1877, toen Naadje Theelen zijn dorpswin-
keltje begon. Pieter: “Die tijd is niet meer te 
vergelijken met nu, waar de consument 
honderdduizend mogelijkheden heeft om 
zijn of haar inkopen te doen. Tegenwoordig 
is alles anders. Of toch niet? In de winkels 
van nu draait alles om beleving, fun, service 
en prijs. Modecentrum Frans Theelen is er 
klaar voor.”

Aandacht voor de klant
Pieter en Ria: “Wat echter niet veranderd is, 
is de aandacht en de zorg voor de klant. Die 
is gebleven en dat zal ook nooit veranderen. 
De klant wil erkend en gewaardeerd 
worden. Veel concerns en ketens hebben 
geen hart en ziel meer en de betrokkenheid 
is zeer afstandelijk. Alleen het financiële 
gewin telt. Investeerders willen geld zien, 
want daar draait het om. Puur zakelijk profijt 
zonder enige vorm van emotie.” Bij 
Modecentrum Frans Theelen is dat anders 
en daarom luidt hun slogan: winkelbezoek 
loont. En dat begint bij het Theelen-team 
dat vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
in de week bezig is met het welbevinden 
van de klant. Ria: “De klant beloont dat met 
een grote winkeltrouw. Dit jubileum kan 
dan ook alleen maar gevierd worden dankzij 
onze klant en met dank aan deze klant. Het 
is dus tijd om iets terug te doen en dat gaat 

onze klant meebeleven.”

Jubileumgeschenk
Tijdens dit jubileumjaar trakteert 
Modecentrum Frans Theelen al zijn klanten 
op een bijzonder jubileumgeschenk, een 
collector’s item met een ‘terugblik’, een 
‘vooruitblik’, maar vooral ook met een heel 
blik vol voordeel, een heel jubileumjaar lang. 
Het Theelen-team legt hen vervolgens in de 
watten met elke maand een bijzonder jubile-
umvoordeel. Modecentrum Frans Theelen 
presenteert op zevenduizend vierkante 
meter een geweldige jubileumcollectie; 
dames-, heren-, tiener- en kindermode 
aangevuld met lingerie, schoenen, leder-
waren en accessoires in Boxtel, Roggel, 
Panningen en Horst.

Jubileumloten
Pieter besluit: “Als dank u wel krijgt iedere 
klant bovendien tijdens dit jubileumjaar bij 
een besteding van elke 18,77 euro - in het 
kader van oprichtingsjaar 1877 van 
Modecentrum Frans Theelen - gratis jubile-
umloten, waarmee hij of zij elke maand 
opnieuw kans maakt op een van de 140 
jubileummodecheques ter waarde van 140 
euro. Laat deze kans dus niet schieten. En 
let op dames en heren, een bezoek aan 
Modecentrum Frans Theelen is nu extra 
aantrekkelijk. Het jubileumgeschenk is 
beperkt gratis beschikbaar. Dus wacht niet 
te lang. Ria en ik nodigen u van ganser harte 
uit om samen met ons dit jubileum tot een 
nieuwe mijlpaal te verheffen in de historie 
van de Theelen Detailhandelsgroep. 
Iedereen is van harte welkom. Doe er uw 
voordeel mee!”

Boxtel - D66 en Combinatie95 nodigen bewoners uit om te discussiëren over klimaat-
vraagstukken. Dit politiek café vindt plaats op zondagochtend 12 maart van 10.30 tot 
12.30 uur in Grand Café Rembrandt, iedereen is van harte welkom.

Wel of geen lokale windenergie en moeten 
we wel of niet onze vleesconsumptie terug-
dringen? Deze vragen staan centraal bij het 
politiek café van de Boxtelse politieke 
partijen D66 en Combinatie95. Gedepu-
teerde Anne-Marie Spierings (D66) en 
wethouder Peter van de Wiel (Combi-
natie95) zullen beide onderwerpen introdu-
ceren.
In het Klimaatakkoord van Parijs verplicht 
ook Nederland zich om in 2050 geen broei-
kasgassen meer uit te stoten en daarmee 
klimaatneutraal te worden. Boxtel heeft 
ambitieuzere doelen en wil al in 2030 
energieneutraal zijn. Daarvoor moeten 
rigoureuze stappen gezet worden. D66 en 
Combinatie95 willen met deze thema’s de 
discussie met de Boxtelse gemeenschap op 
gang brengen en kijken op welke manier dit 
bereikt kan worden.
Het eerste gedeelte staat in het teken van 
de vraag of ook de gemeente Boxtel in de 
toekomst open moet staan voor 

windenergie. Na een introductie van het 
vraagstuk door wethouder Peter van de 
Wiel volgt een korte discussie tussen Jan van 
der Weijden, voorzitter van Energie Coöpe-
ratie Boxtel (ECB) en Toine Cooijmans, 
bekend van Dommelbimd en werkzaam bij 
Natuurmonumenten. Daarna kunnen 
mensen uit de zaal zich in de discussie 
mengen.
Na de pauze verzorgt gedeputeerde Anne-
Marie Spierings de introductie. Is de vlees-
consumptie zoals wij die ook in Boxtel 
gewend zijn in de toekomst in stand te 
houden? Birgit Dekkers, promovendus aan 
de Wageningen Universiteit zal eerst in 
discussie gaan met een vertegenwoordiger 
van de agrifood sector. Ook nu kan de zaal 
daarna meediscussiëren.
Dagvoorzitter en discussieleider van het 
politiek café is oud-hoofdredacteur en 
journalist van het Brabants Dagblad, Ton 
Rooms. De zaal bij Grand Café Rembrandt is 
zondag 12 maart vanaf 10.00 uur open.
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Feelwise focust...

De afgelopen 8 jaar heb ik heel veel verschil-
lende cliënten in mijn praktijk mogen 
ontvangen en begeleiden. Jongens en 
meisjes die worstelen met de juiste studie-
keuze. Moeders die het soms zo lastig vinden 
om een goede balans te vinden tussen hun 
werk en de zorg voor hun (jonge) kinderen. 
Veertigers die zich afvragen ‘is dit het nou en 
haal ik wel alles uit mezelf?’ Een vrouw van 
68 jaar die zichzelf steeds weer tegenkomt in 
de relatie met haar jongste dochter en dat 
contact wil verbeteren. Een grote diversiteit 
aan mensen en vragen, waar mijn cliënten 
en ik samen met veel passie en vertrouwen 
aan werken.

Ook jonge (en meer gevorderde) vaders 
vinden hun weg naar mijn praktijk. 
Werkende gezinsmannen van een jaar of 
dertig, veertig in hun tweede of derde baan. 
In de loop der werkjaren hebben ze de rust 
en het vertrouwen ontwikkeld om hun vak 
goed uit te oefenen. Ze hebben salaris 
opgebouwd waarmee een fijn huis is gekocht 
of wordt gehuurd. Met hetzelfde salaris 
onderhouden ze het gezin, al dan niet samen 
met het inkomen van hun wederhelft.

Hoewel ze het in materiële zin goed voor 
elkaar hebben, het op het werk goed loopt, 
en het gezin weliswaar druk en tegelijkertijd 
(voor zover mogelijk ;-)) in control is, wakkert 
er in hen een waakvlammetje. Om dit 
vlammetje dansen vragen als: ‘Hoe zit het 
met mijn ambitie? Moet ik me niet weer 
eens gaan ontwikkelen?’ Of: ‘Mijn leven 
voelt ergens als een flatliner. Ik beheers het 
trucje, de kinderen worden groter dus ik krijg 
weer meer tijd voor mezelf. Moet ik dit dan 
tot mijn 67e blijven doen?’

Bij nader doorvragen blijkt dat deze mannen 
boordevol plannen zitten. De ene cliënt 
heeft een lumineus idee om een eigen 
business op te zetten; een idee waar ik als 
consument wild enthousiast van word. De 
andere cliënt wil het werk dat hij nu doet het 
liefst als zelfstandige uitvoeren, want dan 
krijgt hij bergen vrijheid en heeft hij nooit 
meer met zijn weinig energiegevende 

directeur te maken. En zo zijn er zoveel meer 
dromen en ambities die in mijn praktijk-
ruimte worden uitgesproken.

Wat me opvalt is dat het voor deze mannen 
lastig is om daadwerkelijk een concrete 
loopbaanstap te zetten, ondanks alle ideeën 
die er in hen borrelen. Dat ze zich verant-
woordelijk voelen voor het gezinsinkomen, 
ook als hun partner werkt. ‘Als ik van werk 
verander, kan ik mijn gezin dan nog wel 
genoeg (eten) geven?’ De groei en het 
welzijn van hun kroost staat op zo’n manier 
centraal, dat het hun eigen groei belemmert. 
En dus wordt er vaak gekozen voor de weg 
van ‘blijf zitten waar je zit en verroer je niet’.

Als coach (en als mens) snap ik het gevoel 
van gezinsverantwoordelijkheid zo goed. En 
tegelijkertijd… als de man eeuwen geleden 
niet steeds opnieuw al zijn inventiviteit had 
benut, was er nooit vlees op het vuur 
gekomen!

Mijn oproep aan alle mannen die van binnen 
een (stiekem) loopbaanvlammetje voelen 
wakkeren en er, vanwege de verantwoorde-
lijkheid voor hun gezin, tot nu toe niets mee 
hebben gedaan: omarm èn nuanceer deze 
verantwoordelijkheid. Realiseer je dat je 
dierbaren blij worden van de energie die jij 
hebt als je je passie in je werk kwijt kunt. Ga 
op zoek naar dat wat je energie geeft en 
waar je blij van wordt. Geef jezelf minimaal 
één keer per week de mogelijkheid om 1% 
nieuwsgieriger te zijn dan je verantwoorde-
lijkheid te voelen; ga een netwerkgesprek 
aan bij dat ene leuke bedrijf waar je altijd al 
hebt willen werken. Verdiep je in die ene 
functie die je van jongs af aan al wilde doen 
(en waar het nog steeds niet van gekomen 
is). Praat met je leidinggevende over welke 
nog onbenutte talenten hij of zij in jou ziet. 
Vraag vrienden wat zij als jouw kwaliteiten 
zien. Ik weet zeker dat het heerlijk is om die 
huiselijke grot uit te lopen om je loopbaan-
mogelijkheden vrij te verkennen, en weer bij 
je gezin thuis te komen met een nieuwe 
uitdaging waar je als een tiener zo blij van 
wordt!

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Vanuit haar 
HR-achtergrond, coachopleidingen en 
-ervaring geeft zij met veel passie &
professionaliteit haar praktijk vorm. Het
is haar missie om mensen te inspireren
tot ontwikkeling en meer regie over werk
en leven te geven.
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(Foto: Theelen) Pieter en Ria Theelen.


