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Als u door de huidige modecentra van 
Frans Theelen loopt realiseert u zich 
waarschijnlijk niet dat de fundamen-
ten van dit bedrijf al dateren van 1877. 
Maar liefst 140 jaar geleden begon het 
allemaal met een klein dorpswinkeltje 
van slechts drie bij drie meter in het 
Midden-Limburgse Roggel. 

Eigenaar Naadje Theelen kon zich nauwelijks 
bewegen tussen de veelheid aan verschil-
lende koopwaar op die paar vierkante meter. 
Hij zorgde ervoor dat de inwoners van Roggel 
nooit tekort hadden aan de eerste levensbe-
hoeften zoals brood, vlees en overige kruide-
niersartikelen. Het brood werd vers gebakken 
in de eigen bakkerij, het vlees kwam van de 
eigen veestapel en de kruiderijen werden aan-
geleverd vanuit de toenmalige koloniën. Maar 
daar bleef het niet bij. Naadje voorzag de regio 
van meer producten zoals klompen, porcelein 
en tafelbestek. Later werd het aanbod nog uit-
gebreid met textiel. Natuurlijk was er ook een 
café. In 1916 nam zoon Piet Theelen de leiding 
over.

OP DE FIETS DOOR MIDDEN-LIMBURG
In 1938 was het zoon Frans, inmiddels de 
derde generatie Theelen, die besloot zich  
alleen op het textiel te gaan richten. En het 
grappige was dat Frans niet wachtte totdat 
de klanten naar de winkel kwamen, hij ging 
naar de klanten toe. Met een grote koffer vol 
textiel fietste hij naar zijn klanten. Frans heeft 
door de jaren heen heel wat kilometers ge-
maakt in het Midden-Limburgse! 

Na de oorlog werd er naast textiel ook con-
fectie opgenomen in het assortiment. Samen 
met zijn vrouw Drien heeft Frans in de na-
oorlogse jaren hard gewerkt om de zaak uit 
te bouwen. Voor hen was 15 oktober 1964 
een kroon op hun werk. Die dag was de her-
opening van een geheel vernieuwde zaak 
met maar liefst duizend vierkante meter win-
keloppervlak, een waar modepaleis. Frans 
Theelen heeft er slechts vijf jaar van kun-
nen genieten, hij overleed op 19 juni 1969. 
Zijn vrouw Drien en de oudste drie kinderen 
zetten samen de schouders eronder om het 

mooie werk van Frans en twee generaties 
Theelen, voort te zetten. En dat is gelukt. De 
groeicurve van Modecentrum Frans Theelen 
zette door. 

WINKELEN WERD ‘WINKELWANDELEN’
Drie jaar later, op 3 oktober 1972 vierde  
Modecentrum Theelen zijn 95 jarig bestaan. 
De winkel in Roggel werd nog verder gemo-
derniseerd en uitgebreid met nieuwe merken 
en accessoires. Het winkeloppervlak werd 
anderhalf maal zo groot en het hele interieur 
kreeg een eigentijdse metamorfose. Winke-
len werd in het vernieuwde modewarenhuis 

een echte beleving. ‘Winkel-wandelen’ zoals 
Pieter Theelen het noemt. Het was na deze 
verbouwing dat de familie Theelen zich ging 
richten op meerdere vestigingen in het Mid-
den-Limburgse. Het eerste filiaal buiten Rog-
gel werd in Nederweert gerealiseerd maar 
dat werd al gauw weer van tafel geveegd. De 
zaak in Nederweert was gewoon te klein voor 
het hele assortiment van Theelen. De klanten 
kwamen liever naar de zaak in Roggel omdat 
daar het aanbod veel uitgebreider was. 

De realisatie van een nieuwe vestiging in 
Helden-Panningen werd wel een succes. 

140 jaar Modecentrum Frans Theelen

Hoe het allemaal begon 

Vier generaties Theelen

Naadje Theelen Piet Theelen Frans Theelen Pieter Theelen
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Op 15 maart 1974 kreeg Lei Theelen de lei-
ding over dit nieuwe filiaal ‘Young Genera-
tion’ genaamd, dat gespecialiseerd was in 
‘jonge mode’. De Limburgse modemeesters 
hadden de smaak nu goed te pakken en het 
ondernemersbloed ging nog harder stromen. 

DE LIMBURGSE GRENS OVER
Met het eeuwfeest in het verschiet kwamen 
nieuwe plannen op tafel. De zaak in Roggel 
werd opnieuw gemoderniseerd en de fami-
lie Theelen zag toekomst voor een nieuwe  
vestiging buiten de Limburgse grenzen, in 
Boxtel. Het pand van het voormalige hotel 
Riche in Boxtel werd geschikt gemaakt voor 
een nieuwe winkel met een volledig assorti-
ment, met de gezelligheid en de service die 
voor de Theelen vestigingen zo vanzelfspre-
kend zijn. Op 5 april 1977 opende Modecen-
trum Theelen de Brabantse vestiging. 

Amper vier jaar later op 24 maart 1981 
volgde het modecentrum in Panningen en op  
22 april 1986 werd in Horst het vierde mode-
centrum geopend. Tien jaar later kwam daar 
het filiaal in Geleen bij maar door economi-
sche malaise in Zuid-Limburg is dit filiaal 
opgeheven. In de tussentijd onderging de 
vestiging in Roggel opnieuw een flinke meta-
morfose, tot op heden bekend als de Mozaiek 
Gallery. De vestiging werd in 1993 omgeto-
verd tot een Modecentrum met het ‘winkel-
in-winkel’ concept, alles onder één dak! In de 
jaren daarna werden ook de overige filialen 
aangepast aan dit concept. 

Dat zijn de winkels van Modecentrum Frans 
Theelen zoals u ze nu kent. Naast een zeer 
uitgebreid assortiment van eigentijdse en 
moderne kleding, schoenen, accessoires en 
lederwaren staan winkelgemak, sfeer, kwa-
liteit en service hoog in het vaandel. Vroeger, 
nu en in de toekomst!

Het brood werd vers gebakken in de eigen bakkerij, 
het vlees kwam van de eigen veestapel en de kruiderijen 

werden aangeleverd vanuit de toenmalige koloniën.

Het kleine dorpswinkeltje waar het allemaal begon.

Roggel start nieuwbouw 1964

Interieur 1964

Interieur 1993
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Terug in de tijd
Kruidenierswinkel waarmee 
het ooit begon. De winkel is 

tot 1963 zo gebleven.

1936. Drien Vullers (rechts) 
met haar vriendin Annie 
Snijders. Annie heeft jaren 
later in de zaak gewerkt als 
verkoopster.

Drien Vullers, het meisje 
waar Frans zijn oog op 

had laten vallen. 

1957: De Theelen kinderen in het café 
voor het carnavalsgebeuren losbrak.. 

De Theelen kinderen tijdens 
carnaval  met enkele buurvriendjes 
en vriendinnetjes op de handboog-

schietbaan naast het café.
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10 augustus 1946. Frans Theelen, 
twee dagen na het huwelijk, met vrouw 
Drien op zakenreis in Amsterdam om de 

inkoop voor dat najaar te doen. 

Anno 1960. De kinderen Theelen liepen zelf mee 
tijdens de modeshows van de zaak.

Jaren 60. Uitbreiding van de zaak betekende ook 
meer personeel. De relatie was optimaal en persoonlijk 

zoals te zien is op deze foto van een personeelsuitstapje.
V.l.n.r.: Mien Scheres, Frans Theelen, Anneke Jansen 

en Cor Graus 
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Uit de oude doos 
Pieter Theelen, de veroorzaker van de huidige 
zondagsopenstelling.

8 februari 1979 16 januari 1991
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