A. (Andreas) Crompvoets (1905-1984)
Andreas Crompvoets werd geboren in Haelen als zoon van Joannes
Hubertus Crompvoets en Maria Gertrudis Teeuwen.
Na de lagere school ging hij naar de M.U.L.O. in Roermond waar hij in 1922
zijn M.U.L.O. A- diploma behaalde. In 1925 ontving hij de ‘Akte van
bekwaamheid als onderwijzer’ aan de Bisschoppelijke Kweekschool te
Roermond. Vervolgens slaagde hij in 1928 voor het hoofdonderwijzersexamen. Deze bekwaamheden vulde hij aan met de aktes ‘Methode-Ward’
(1931), ‘Landbouwkunde’ (1932) en ‘Tuinbouwkunde’ (1935).
Per 1 april 1929 werd hij voor één jaar benoemd als onderwijzer aan de
Bijzondere Lagere School afdeling Jongens te Meijel.
Deze benoeming werd vast in 1930. In 1936 volgde zijn
benoeming als ‘Hoofd van de R.K. Bijzondere Lagere
School Afdeeling Jongens’.
Intussen was hij in 1931 getrouwd met Anna Derckx,
dochter van Peter Jacob Derckx, molenaar te Meijel, en
Anna Catharina Snijders. Hier zou hij zeven kinderen bij
krijgen.
In de jaren dertig gaf hij landbouwcursussen in HeldenPanningen, Grashoek en Koningslust en uiteraard ook
in Meijel. Tot in de jaren vijftig gaf hij in Meijel aan de
1929. (vlnr.). W. Jochems (hoofd), M. Gielen,
Jonge Boeren land- en tuinbouwcursussen en was hij
M. Veltmans, A. Crompvoets, P. Lenaers
vele jaren Technisch Adviseur van de Jonge Boeren.
Ruim twintig jaar tot 1973 was hij secretaris van het
Groene Kruis Afdeling Meijel. Veertig jaar was hij lid
van het kerkkoor en trad daar vaak op als mededirigent naast de koster J. van Oostaijen. Geruime tijd
was hij lid van het Oranje-comité.
In de oorlogsjaren 1940-1945 hield hij een dagboek bij
van de situatie in Meijel. Dit dagboek is een elementair
onderdeel geworden van de Medelo-publicatie ‘Meijel
in de oorlogsjaren 1940-1945’.
Zijn grote hobby was de natuur in het bijzonder de
1948. (vlnr.) A. Crompvoets (hoofd), W. v. Oostaijen,
Peel. Vaak was hij hier op vrije woensdagmiddagen en M. Veltmans, L. Lucassen, W. Huskens.
in de weekeindes te vinden. Hij was een groot kenner
van vogels en planten. Die liefde voor de natuur
probeerde hij ook aan zijn leerlingen over te brengen.
In 1969 vierde hij met docenten en leerlingen van de
H. Hartschool en de Meijelse gemeenschap het feit
dat hij veertig jaar aan het onderwijs in Meijel was
verbonden. In 1970 kreeg hij eervol ontslag. Hij is dan
34 jaar ‘hoofd ener Lagere School’ geweest. Voor zijn
rol in het onderwijs werd hij in 1973 koninklijk
onderscheiden. Hij overleed op 15 juli 1984 in het
ziekenhuis te Weert.
1958. (vlnr.) J. Steeghs, W. Driessens, A. Crompvoets
(hoofd), C. Joosten, J. Crompvoets, L. Lucassen, J.
Lenders, G. v. Oyen.

