
Neutelings, Theodoor Renier. — Algemeen Directeur der
Biscuitfabriekon „Liga" N.V. te Bergen op Zoom en der
Handel Mij. „Delicaat" aldaar. - Hij is 30 Nov. 1892 te
Berg-Urmond geboren als zoon van Willem Neutelings,

en Maria Cor-
nelia Vaessen. -
Uit zijn huwe-
lijk met Hen-
drika van Dee-
nen werden 5
kinderen gebo-
ren, t.w. Wil-
lem, geb. 3 Aug.
1916, thans adj.
Dir. v. boven-
gen. N.V. en
bestuurder der
N.V. Better-
food Products;
Micheline Theo-
dora, geb. 28
Doe. 1917; Ja-
cobus Petrus
Josephus, geb.
4 Oct. 1921;
Cornolia Maria
Francisca, geb.
16 Fcbr. 1925
en Theodoor
Michaol Cristi-
an, geb. 8 Aug.

1935. - N. wijdde zich aan wetensch. studies en verwierf
ettelijke diploma's en actes boekhouden en handelsweten-
schappen. Later studeerde N. in verband met zijn werk
voedingsleer en chemie. Er staan eenige Nederl. en buitcnl.
octrooien en patenten op zijn naam. — Van 1919 tot 1920
was hij beambte bij de staatsmijnen in Limburg; daarna
werd hij boekhouder bij de Biscuitfabrieken „Liga". Drie
jaar later was hij er opgeklommen tot Directeur. In 1927
kreeg hij de leiding over de N.V. Handelmaatsch. „Deli-
caat", Bergen op Zoom. Bovendien is hij afgev. beheerder
v. d. „Betterfood Products N.V." te Kapellen-Antwerpen,
welk bedrijf hij in 1935 stichtte. - De Liga-producten
kregen wereldvermaardheid door de „Hulp Expeditie



naar Nobile", welke N. in 1928 organiseerde. Het door
hem gecharterde vliegtuig bracht Liga-voedsel naar de
verongelukte luchtvaarders en naar den Nederlander Sjef
van Dongen, die per hondenslede naar hen zocht. -Voor-
jaar 1933 organiseerde N. den Eersten Ned. Tentoonstel-
lingstrein, waarin ca. 100 Noderl. fa.'s exposeerden. Ruim
een half millioen personen hebben den „Oranje-trein"
bezocht tijdens zijn rondreis langs 70 Nederlandsche ste-
den. In 1934 werd een 2e Tentoonstellingstrein georgani-
seerd, die even groot succes had. - N. is lid v. d. „Société
Beige d'Etudes et d'Expansion" en voorz. v. d. Raad v.
Tucht v. h. Ned. Genootseh. v. Ace. en Belastingadvi-
seurs. — Hij draagt het Mobilisatiekruis 1914 tot 1918 en
stelt o.a. belang in alg. geschiedenis en archeologie. -
Bergen op Zoom, Antwerpschestraat 47.


