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Toon Mertens, onderwijzer op de Heibloem, te Kelpen en Helenaveen, hoofd der school te Kelpen-Grathem en Nederweert
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21 mei 1902 Onderwijs. Akte-examens Lager Onderwijs.
Maastricht,
– 16 Mei. Geëxamineerd 8 candidaten. Geslaagd de heeren A. J. Mertens, A. J. Verlaek
van Grathem, P. H. Kicken, van Klimmen.
1 juli 1902 STAAT VAN DIENST van Mertens Antonius Josephus, geboren te Grathem den
27/24 Juni 1883
1. 1 juli 1902 t/m, 30 april 1903: bijzondere lagere school Heibloem Heythuyzen
2. 15 mei 1904 t/m 31 december 1904: openbare lagere school Helenaveen (gemeente
Deurne)
3. 1 januari 1905 t/m 31 maart 1911 onderwijzer als bij 1 (Heibloem)
4. 1 april 1911 t/m 31 januari 1918: hoofd openbare lagere school Kelpen-Grathem
5. 1 februari 1918 t/m 31 maart 1930: hoofd openbare lagere school Nederweert
6. 1 april 1930 tot heden (= 11 juni 1937): hoofd bijzondere lagere jongensschool
Nederweert
7. 1 februari 1913 t/m 30 april 1915: onderwijzer Rijksnormaallessen te Weert
8. hoofd en onderwijzer aan de cursus in vervolgonderwijs te Nederweert
9. 1 oktober 1922 tot heden: hoofd landbouwcursus Nederweert
15 mei 1904 Toon Mertens (Antoon Joseph Mertens) vertrekt op 15 mei 1904 naar
Helenaveen. Blijkbaar moet hij een half jaar stage lopen en komt bij meester van de
Kerkhoff in Helenaveen terecht. Er worden meerdere personen genoemd – ook een
onderwijzeres - die een dergelijke tijd daar doorbrengen. Ze wonen ook in het
schoolhuis te Helenaveen, adres D21. Op 31 december 1904 vertrekt Toon naar Roggel.
Tijdens het verblijf van Toon Mertens in Helenaveen overlijdt dus zijn vader.
Ongeveer tien jaar later komen we Leo Theelen en Toon Mertens weer tegen als
onderwijzers in Kelpen en Nederweert, zie de twee foto’s met beiden en de kinderen
van hun klassen.
15 mei 1904 Toon Mertens (Antoon Joseph Mertens) vertrekt op 15 mei 1904 naar
Helenaveen. Blijkbaar moet hij een half jaar stage lopen en komt bij meester van de
Kerkhoff in Helenaveen terecht. Zijn zwager Leo Theelen zal in 1922 hier hoofd der
school worden en het huis betrekken waarin van de Kerkhoff woont.
20 december 1904 Helenaveen. De heer A. J. Mertens, onderwijzer aan de o. l. school
alhier is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere
school van het St. Aloysiusgesticht “Heibloem” onder Heythuisen.
16 augustus 1905 ONDERWIJS. Examen Hoofd-acte.
BREDA, 11 en 12 Aug. Geslaagd o. a. de heer A. J. Mertens, Roggel.
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1 januari 1906 Antoon Joseph Mertens begint op 1 januari 1906 als onderwijzer aan de
school voor heen St. Aloijsius gesticht te Heijthuijsen (archief gemeente Nederweert
d.d. 22 augustus 1908)
29 augustus 1907 Akte-examen landbouwkunde, l. o.
WAGENINGEN, 26 en 27 Aug. Geslaagd de heeren J. M. Delhoofen, Heel en A. J. Mertens,
Heijthuizen.
23 februari 1911 Grathem. Op de Raadsvergadering van Vrijdag 17 Febr. werd als hoofd
der O. L. School te Kelpen (Grathem) benoemd de heer A. J. Mertens, thans onderwijzer
met verplichte hoofdacte aan het gesticht “de Heibloem” te Heijthuizen.
16 augustus 1912 Antonius Mertens trouwt met Judith Verlinden in Grathem
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3 okt 1912
– Door den heer Mertens, hoofd der school te Kelpen, zal alhier een
landbouwcursus gegeven worden.
16 september 1915 Nederweert. - De heer Mertens van Kelpen, die 't vorig jaar als
militair verhinderd was, den landbouwcursus voort te zetten, zal vermoedelijk dezen
winter in de gelegenheid gesteld worden, den cursus te voleindigen.
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24 augustus 1916 Onderwijs. Diploma A.
Geslaagd j.l. Zaterdag voor het dipl. A (Lichamelijke Opvoeding), afgenomen te
Utrecht, de volgende Limburgers: W. Crijns, Stamproy; J. H. Delhoofen, Heel; G. H.
Geuskens, Nederweert; R. Stals, Weert; A. J. Mertens, Kelpen en F. Stuijens te Heel;
L. H. Reijnders, Sittard, F. H. Leufkens, Heerlen.
18 januari 1917 Groenteteelt.
Kelpen. Dinsdag vergaderde de Tuinbouwvereeniging Eendracht maakt macht, alhier, in
't café L. Schepers. Aanwezig bleken te zijn 55 leden en eenige belangstellenden. Tot
bestuursleden werden gekozen de heeren M. Moonen, J. Deckers, A. Mertens, L. Broens
en P. Reijnders.
De conceptstatuten werden zonder belangrijke wijzigingen goedgekeurd. Besloten werd
ten spoedigste rechtspersoonlijkheid aan te vragen. De contributie werd voorloopig
vastgesteld op f 1.50 en direct geïnd.
22 okt 1917 Antoon Joseph Mertens solliciteert vanuit Kelpen naar de vacature hoofd
der o.l. school te Nederweert.
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28 november 1917 A.J. Mertens wordt te Nederweert benoemd tot Hoofd der Openbare
Lagere school Dorp. Andere personen op de voordracht waren J. Delhoofen uit Heel en
R. Stals uit Hushoven (Weert). Hij neemt samen met 5 onderwijzers op 21 maart 1930
ontslag om te beginnen aan de te openen R.K. Jongensschool St. Lambertus m.i.v. 1
april 1930.
1 februari 1918 Het gezin van Antoon Mertens wordt ingeschreven in Nederweert. Zijn
schoonzus Bertha Verlinden en schoonmoeder Anna Margaretha Hubertina Verstraelen
wonen ook op Kerkstraat 42.
7 februari 1918
Theelen.

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

23 januari 1918
De volgende wijzigingen zijn gebracht in de aanwijzing van
tusschenpersonen ingevolge de Invaliditeitswet: Rentedistrict Venlo (2), gemeente
Grathem, op verzoek ingetrokken de aanwijzing van A.J. Mertens, te Kelpen (gem.
Grathem), aangewezen K. H. Mertens, hoofd eener school te Grathem.
15 juli 1918
Overgenomen van het blad Bijenteelt:
INGEZONDEN.
Reeds lang waren er plannen in overweging bij het Bestuur der Afd. Weert tot
oprichting van een honigzeemerij, en met dit doel werd op 2 Juni j.l. eene
Vergadering opgeroepen, waartoe ook de Afd. Budel was uitgenoodigd en de heer A. v.
Moorsel als afgevaardigde voor Budel deze Vergadering bijwoonde.
Op deze Vergadering werd tot oprichting eener zeemerij besloten en werd als
voorloopig bestuur gekozen de heeren: J. Martens te Kelpen. P.J. Weekes te Nederweert
en M. Willekens te Ell, resp. Voorz., Vice-Voorz. en Commissaris der Afd. Weert en
belast met het opmaken van de statuten en andere werkzaamheden. Tevens was op deze
Vergadering tegenwoordig de heer A.J. Mertens uit Nederweert, die op korte doch
duidelijke wijze de voordeelen uiteenzette, verbonden aan eene Coöp. Zeemerij.
Nadat de Afd. Budel besloten had mee te werken tot oprichting eener zeemerij en
bereids een Bestuur voor de zeemerij gekozen had, werd er op 7 Juli in de zaal
Mertens te Weert eene Vergadering gehouden onder voorzitterschap van den heer J.
Martens uit Kelpen, waarop behalve de bestuursleden van de zeemerij van de Afd. Budel
en eenige belangstellenden der Afd. Budel, tegenwoordig was de ZeerEerw. Heer F.A.H.
van Baars, Voorzitter der Afd. Budel.
De Voorzitter wees in zijn openingswoord op de voordeelen eener zeemerij en dankte
voor de groote belangstelling. Na goedkeuring der Statuten werd overgegaan tot
kiezing van een Bestuur. Gekozen werden de heeren P.J. Weekers, J. Martens en M.
Willekens. De Voorzitter dankte voor het geschonken vertrouwen en zegde toe, dat hij
naar zijn beste krachten zou medewerken tot bloei der zeemerij. Op voorstel van den
heer Willekens uit Ell werd de Zeer Eerw. Heer van Baars bij acclamatie benoemd tot
Eere-Voorzitter. Deze dankte voor de hem bewezen eer en zegde toe, dat men steeds op
zijne hulp en steun kan rekenen.
De Afd. Weert, opgericht in 1915 met 20 leden, telt thans c.a. 80 leden, en er
heerscht in de Afd. een geest van eendrachtig samenwerken.
J. MARTENS, Voorz. Afd. Weert.
_______________
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Het is waar, dat de Red. gaarne iets meldt uit 't leven der Ver., want 't
Maandschrift is een blad der Vereeniging, maar 't Maandschrift heeft zeer nauwe
grenzen en zoolang die zoo nauw blijven, kunnen berichten als deze slechts bij
uitzondering een plaats vinden. Ditmaal doen we het gaarne, want het doet ons goed
zulk een toon uit 't leven der Ver. te hooren.
Het aantal zeemerijen neemt trouwens krachtig toe.
Wat zullen onze zeemerijen dit jaar te doen krijgen? Officieel is er nog niets los
te krijgen. Het honigdistributie-bureau meent den ijmkers over hun wel en wee nog
niets te moeten mededeelen. We blijven rustig, omdat we verwachten, dat de te nemen
maatregelen gunstig voor de ijmkers zullen wezen en in overeenstemming met hun
belangen.
S.
18 september 1919
Nederweert.
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klassenfoto met Toon Mertens, Leo Theelen en 40 jongetjes te

23 juli 1921 Wordt Gevraagd: Een Onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
NEDERWEERT (Dorp)(Hoofd de heer A. J. Mertens.)
Stukken aan den Burgemeester vóór 15 Augustus a.s.
De Gemeente behoort tot de derde klasse.
Nederweert, 15 Juli 1921,
Burgemeester en Wethouders,
J. L. M. VAN UDEN.
De Secretaris, P. J. Janssen.
14 januari 1922 R. K. Werklieden-vereeniging.
NEDERWEERT. Onze R. K. Werkliedenvereeniging organiseert sedert eenigen tijd
ontwikkelingsavonden. Eenigen tijd geleden sprak de heer Mertens, hoofd der school,
over bemesting en vertoonde in aansluiting daarmee een serie mooie lichtbeelden.
Zondag a.s. des namiddags 4 uur houdt de eerw. heer adviseur Tummers een lezing over
“Eerbied voor het gezag”, waarna de heer Mertens zijn beknopten curus in
bemestingsleer zal voortzetten.
De opkomst der arbeiders op deze cursussen is talrijk, hetgeen een bewijs is, dat zij
inzien, dat kennis en ontwikkeling in den tegenwoordigen tijd voor dezen stand even
noodzakelijk is als voor de andere klassen der maatschappij. Zij leeren op deze
cursussen bovendien hun vrijen tijd nuttig te besteden, doordat op deze avonden
ambitie gekweekt wordt voor tuinarbeid, kippenfokkerij, zelfontwikkeling, lectuur
enz. Ook de gehuwde arbeiders worden er ingelicht over de wijze, waarop ze buiten de
werkuren nuttig kunnen bezig zijn voor huisgezin en kinderen.
Ieder lid der werkliedenvereeniging, die dan ook iets voor zijn vereeniging over
heeft wordt dan ook aangeraden, van de gelegenheid om zich op allerlei gebied te
ontwikkelen, gebruik maken en steeds de praatavonden bij te wonen.
4 februari 1922
NEDERWEERT.. Dinsdagmiddag werd alhier ten Raadhuize door de
waarnemenden burgemeester Koppen de plaatselijke commissie van toezicht op het lager
onderwijs geinstalleerd. Na deze installatie kozen de leden der commissie uit hun
midden den weleerw. heer Tummers tot voorzitter en den heer A. Mertens, tot
secretaris.
21 oktober 1922
Nederweert Cursus in fruitteelt
De heer A. Mertens, hoofd der dorpsschool alhier, zal dezen winter een cursus in
fruitteelt geven. Wijl de belangstelling voor fruit gaandeweg toeneemt, zal deze
cursus ongetwijfeld druk bezocht worden.
De heer A. Mertens heeft bedankt voor het leeraarsambt aan de te Weert binnenkort te
openen lagere landbouwschool, zeer tot genoegen der inwoners.
28 november 1922 VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN.
In den kieskring Weert van den R. K. Kiezersbond voor Limburg werden candidaat
gesteld voor de Provinciale Staten:
Uit WEERT: de heeren: Mr. Th. Aquarius, Haelen, J. Smeets, Heijthuizen; J. Ares,
Weert; E. Hupperetz, Weert; Dr. Vrancken, Weert; Mr. W. F. W. Kolkman, Weert; Th.
Verheggen, Buggenum; Mertens, h. d. s., Nederweert.
15 januari 1923 Bisschoppelijk bezoek aan de school, Nederweert Mgr. Verstraelen
Vicaris Generaal der Kleine Soenda-eilanden heeft enige dagen in onze parochie
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vertoefd bij zijne familie, den Heer A. Mertens, hoofd der school. […]. Opbrengst
collecte ongeveer f 700.20 januari 1923 Nederweert Het 8-jarige zoontje van het hoofd der school had bij
het spelen ’t ongeluk te vallen en een been te breken, zoodat hij op advies van Dr W.
naar het gasthuis te Weert is gebracht.
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2 oktober 1923 Oranjecomité
NEDERWEERT. Vrijdagavond hield het Oranjecomité zijn laatste vergadering. Aan de orde
was rekening en verantwoording door den secretaris en penningmeester. Alles werd in
orde bevonden. De voorzitter herdacht in het kort de feesten welke zoo schitterend
geslaagd waren. Hij dankte alle leden van het Comité voor hun ijver en hulp en in het
bijzonder de heeren Mertens, eerevoorzitter, Fijen, secretaris en Westland,
penningmeester, voor het vele werk, dat zij vooral bij de voorbereiding en regeling
hadden verricht. Een der leden bracht nog dank aan den voorzitter voor de groote
moeite welke hij zich heeft gedaan om de feesten in alle opzichten te doen slagen.
28 juni 1924
WEERT. Op den stand Vestjens komen op 29 Juni om 4 uur onze imkers
samen om onder leiding van den heer Mertens, gediplomeerd leeraar in bijenteelt, de
behandeling der bijen in dit en 't komend seizoen te bespreken en verschillende
bewerkingen practisch uit te voeren. Voor onze bijenhouders eene gezellige
bijeenkomst.
30 september 1924 Bijenteelt.
Bij het door de bonden van Bijenhouders van de N. C. B. en L. L. T. B. gehouden
examen bijenteelt slaagden o.m de heeren: L. Henkens, Hunsel; W. Jochems, Meyel, A.
J. Mertens, Nederweert, J. A. Timmermans, Heer; J. Wijnhoven, Venray en J. K.
Alberts, Limbricht.
11 oktober 1924 Bond van Bijenhouders.
Het in September te Boxtel gehouden examen in bijenteelt bracht voor den bond van
bijenhouders een aanwinst van 6 leerkrachten .
Het houden of geven van lezingen of lessen in bijenteelt met Rijkssubsidie kan
geschieden door de heeren: J. H. Claessens, Gronsveld; Alph. Mertens, Heel; L. L.
Mertens, Roggel, Heibloem; W. J. Tilmans, Geulle en de pas geslaagden: J. K. Alberts,
Limbricht; L. Henkens, Hunsel; W. Jochems, Meijel; A. J. Mertens, Nederweert; J. A.
Timmermans, Neer en J. Wijnhoven, Venraij.
21 februari 1925
- De Woensdagavond jl. vanwege den L. L. T. B. gegeven lezing met
lichtbeelden over het genot en het nut der bijenhouderij was door talrijke ijmkers
bezocht. De heer A. J. Mertens, bijenteeltleeraar trad als spreker op en gaf aan de
hand van de vertoonde lichtbeelden een zeer interessante uiteenzetting van het
nijvere bijenvolk. Met gespannen aandacht werd deze boeiende voordracht door de
aanwezigen gevolgd. Vele jonge ijmkers woonden deze lezing bij, wat hoop geeft voor
de toekomst.
De voorzitter der afd. Nederweert van den bond van bijenhouders dankte na afloop den
heer Mertens voor zijn gehouden lezing, alsmede de aanwezigen voor hun bezoek. Hij
spoorde verder allen aan toe te treden tot de vereeniging, vooral de jongere ijmkers.
28 februari 1925
Landbouwtentoonstelling.
NEDERWEERT. Bij gelegenheid van de jaarlijksche kermis organiseerde de vereeniging
van Jonge Boeren een kleine plaatselijke tentoonstelling van land- en
tuinbouwproducten. Deze poging tot veredeling van het kermisvermaak heeft ook dit
jaar wederom succes gehad.
Zondagmorgen na de groote processie werd de tentoonstelling geopend, waarbij o.m.
aanwezig waren de edelachtbare heer J. van Uden, burgemeester en meerdere raadsleden.
Na een welkomstwoord uitgesproken door den heer A. J. Mertens hield de burgemeester
een korte maar kernachtige openingsrede waarna de tentoonstelling bezichtigd werd. In
de ruime gymnastiekzaal der openbare lagere school en op het speelterrein waren de
diverse stands ondergebracht, o.m. een stand voor land- en tuinbouwgewassen
fruitteelt, bijenteelt, veevoeding, landbouwonderwijs en landbouwwerktuigen, terwijl
dit jaar tevens een mooie stand van de Huishoudschool er bij was gekomen, welke veel
belangstelling trok.
Ook de boekenstand van de afdeeling Jonge Boeren trok veel belangstelling en bood een
mooi overzicht van de diverse lectuur op land- en tuinbouwgebied.
De tentoonstelling werd druk bezocht, waartoe het mooie weer zeker heeft bijgedragen.
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Ook de verschillende demonstraties, welke met landbouwwerktuigen gegeven werden,
trokken veel belangstelling.
Alles te samen genomen kan deze tentoonstelling als geslaagd worden beschouwd en de
Jonge Boerenvereeniging mag dan ook met succes op deze derde tentoonstelling
terugzien.
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21 maart 1925 OSPEL. Donderdagnamiddag vergaderde in het patronaat alhier de
afdeeling Ospel van den Limburgschen Pluimveehoudersbond. Na de afwerking van de
gewone huishoudelijke jaarlijksche zaken hield de heer A. J. Mertens, hoofd der
school te Nederweert, een lezing over de rentabiliteit van de kippenhouderij op de
boerderij en hoe ze verhoogd kan worden. De aanwezigen hoorden met volle aandacht
deze lezing aan.
21 maart 1925 [...] Nadat het hoofd van den cursus, de heer A. J. Mertens, hoofd der
school, de aanwezigen had welkom geheeten en de leerlingen had gewezen op de
beteekenis van de belangstelling dezer autoriteiten, werd overgegaan tot het stellen
van vragen aan de cursisten over de verschillende vakken van onderwijs, die over het
algemeen flink beantwoord werden. Uit alles bleek, dat de jongens de lessen met ijver
hebben bijgewoond.
De heer Huizinga betuigde na afloop hiervan zijn volle tevredenheid over het gehoorde
en spoorde de jongens aan het tweede winterhalfjaar met evenveel succes te volgen.
Ook richtte hij een woord van dank tot den heer Mertens voor de leiding van dezen
cursus en voor de toewijding, waarmede hij zich aan het landbouwvak geeft. [...]
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4 april 1925
- Zondag jl. vergaderde in de o.l. school alhier de afd. Nederweert
van den bond van bijenhouders. De heer A. J. Mertens, hoofd der school, hield een
interessante inleiding over de voorjaarswerkzaamheden der ijmkers, speciaal het
voederen [...]
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25 april 1925
De Meijerijsche Courant van zaterdag 25 april 1925 schrijft dat
donderdagmiddag in de openbare dorpsschool van Nederweert een inbreker waarschijnlijk
een doos teekenpotlooden 144 ter waarde van f 8.- heeft meegenomen. De vermoedelijke
dader is gepakt. Hij heeft waarschijnlijk ook te Weert zijden kousen gestolen.
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11 juli 1925 - Zondag jl. had op den stand van den heer Hermans, Eind, alhier, een
practische les in bijenteelt plaats. Een groot aantal leden der afd. Nederweert
woonde deze demonstratie, welke onder leiding stond van den heer A J. Mertens,
bijenteeltleeraar alhier, bij. Vooral voor de aanwezige jonge imkers viel op dezen
goed verzorgden stand, veel te leeren. De heer Mertens toonde dit op duidelijke wijze
aan, zoodat deze les weer veel tot verbetering van de bijenteelt in onze gemeente zal
bijdragen. Zeer interessant op dezen avond vond ieder de bevruchtingskastjes van
eigen fabrikaat en de prachtig gevlochten strooien simplex-kasten.
OSPEL: Zondag jl. gaf de bijenteeltleeraar, de heer A. J. Mertens uit Nederweert
alhier op den stand van den nestor der bijenhouders, den heer H. Op 't Root een
uitstekend geslaagde pracktische les in bijenteelt. Deze 84 jarige imker, die reeds
ongeveer 70 jaar zijn “biekes” verzorgt, heeft op het gebied van bijenteelt in deze
omgeving een reputatie hoog gehouden, die menig jong imker hem zal benijden. Zijn
stand is dan ook tot in de puntjes verzorgd en zoowel de ouderen onder de talrijke
aanwezigen als de jongeren kunnen hier nog veel van leeren. Op duidelijke wijze
toonde de heer Mertens dit dan ook aan, zoodat deze practische les ongetwijfeld haar
nut wel zal afwerpen.
Allen werden na afloop door den gastheer hartelijk onthaald.
2 januari 1926
Raadsvergadering.
NEDERWEERT. [...] Tot lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim te
Nederweert-Dorp werd herbenoemd A. J. Mertens.
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28 januari 1926 OSPEL Jonge Boeren.
[...] Door den heer A. J. Mertens, uit Nederweert, werd nog een cursus in
varkenskennis gehouden, waaraan vele leden deelnamen, terwijl de heer Kupers uit
Roermond nog een demonstratieles gaf over de aardappelziekten. [...]
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26 februari 1926 NEDERWEERT-OSPEL. Eiervereeniging.
Zondag had de jaarvergadering plaats van de eiervereeniging, welke druk bezocht was.
De heer H. Peters bracht een keurig jaarverslag uit, waaruit bleek, dat in 1925 voor
ruim f 100000.- eieren waren aangevoerd.
Verder hield de heer A. J. Mertens een interessante inleiding over het opfokken van
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kuikens welke inleiding een aandachtig gehoor vond. Vooral voor de aanwezige vrouwen
en meisjes, was deze lezing belangrijk, daar deze op de boerderij in hoofdzaak met
het opfokken van pluimvee zijn belast.
26 maart 1926 NEDERWEERT
- Door den heer Mertens, pluimveeleeraar alhier is een boekje samengesteld,
handelende over de opfokking van kuikens. Voor de pluimveehouders en speciaal voor de
fokkers, is dit boekje een uitstekende wegwijzer. Vooral de onderwijzers, die
cursussen geven in deze branche zullen uit die boekje veel nuttigs kunnen putten.
6 september 1927 NEDERWEERT. Bijenteelt.
Zondagmiddag had aan de Somersche Hutten een practische les plaats in bijenteelt,
welke door een flink aantal imkers werd bijgewoond. Behandel werden “de honingoogst”
en de te nemen maatregelen voor de a.s. “inwintering.” Een en ander werd duidelijk
door den heer Mertens uiteengezet en vond dan ook een aandachtig gehoor.
22 september 1927 NEDERWEERT. DE VIERDE PLAATSELIJKE TENTOONSTELLING DER JONGE
BOERENVEREENIGING.
Tusschen de aanhoudende regenvlagen door werd jl. Zondag de vierde plaatselijke
tentoonstelling van de Vereeniging van Jonge Boeren geopend met een kort woord van
den technischen adviseur, den heer A. J. Mertens, gevolgd door een korte toespraak
van Burgemeester van Uden, waarin hij wees op het groote belang van den Boerenstand
voor de maatschappij en op het groote nut, ja de noodzakelijkheid, van ontwikkeling
voor onze boerenbevolking.
Na deze opening werd door de aanwezigen de tentoonstelling bezichtigd en gaf de heer
Mertens, waar noodig, meerdere inlichtingen betreffende het tentoongesteld. [...]
22 september 1927 NEDERWEERT. JONGVEEKEURING FOKVEREENIGING “VOORUIT”.
Ter gelegenheid van de jaarlijksche kermis had alhier Dinsdag vanwege de fok- en
controlevereeniging een plaatselijke fokveedag plaats met jongveekeuring. Het doel
was een overzicht te krijgen over de verkregen fokresultaten en vooral de fokwaarde
te leeren kennen. De deelneming was tamelijk, al werden meer inzendingen verwacht. De
catalogus vermeldde twee en vijftig stuks vee, dat voor keuring in aanmerking kwam.
Als leden der keuringscommissie fungeerden de heeren H. Janssen, Venray, P. N. H.
Salden, Limbricht en J. Soberjé, Horst.
Aan belangstelling ontbrak het op deze jongveekeuring niet en een groot aantal
landbouwers was tegenwoordig toen de heer Mertens de aanwezigen een welkom toeriep en
na een korte toespraak de keuring een aanvang nam. [...]
27 september 1927 ROERMOND. R. K. VEREENIGING VAN LAND- EN TUINBOUWONDERWIJZERS.
Zaterdag-namiddag had in het Landbouwhuis een algemeene vergadering plaats van Landen Tuinbouwonderwijzers in Limburg onder leiding van den heer Tops.
De voorzitter brengt in herinnering, dat op de vorige vergadering na een inleiding
van den Eerwaarden heer Bemelmans, directeur der R. K. Landbouwwinterschool, met
algemeene stemmen besloten werd, zich bij de nieuwe R.K. vereeniging aan te sluiten.
Er wordt nu een voorstel van het Bestuur ingediend om de bestaande regeling Limburg
der neutrale vereeniging op te heffen.
De heer Delhoofen geeft nadere inlichtingen, hoever de besprekingen in de nieuwe
vereeniging gevorderd zijn. Binnenkort zal te Boxtel een algemeene vergadering
gehouden worden, waar de ontwerp-statuten zullen worden behandeld.
Met algemeene stemmen wordt nu besloten de bestaande afdeeling Limburg der neutrale
vereeniging op te heffen.
Na aandrang van het Bestuur, om zich zoveel mogelijk bij de nieuwe vereeniging aan te
sluiten, geven zich nog verschillende aanwezigen op, zoodat Limburg nu 57 leden telt.
Tot afgevaardigden voor de algemeene vergadering te Boxtel worden aangewezen de
heeren Tops, Delhoofen en Mertens.
Getracht zal worden in Limburg drie afdeelingen te stichten: Maastricht, Roermond en
Venlo. Voor Maastricht zal zich hiermede belasten de heer Bovy, Wolder, voor Venlo de
heer Peters, Oirlo-Venray.
14 november 1927 NEDERWEERT. VEREENIGING VAN JONGE BOEREN.
In het patronaat had de eerste winterbijeenkomst plaats van de afdeeling Nederweert
der vereeniging van Jonge Boeren.
Wegens ziekte van voorzitter Weekers werd de vergadering geleid door den
ondervoorzitter J. Stienen. Aanwezig waren behalve een zestigtal leden, de
geestelijke- en technische adviseur en de voorzitter van den plaatselijken
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Boerenbond. De secretaris bracht een verslag uit van de tentoonstelling gedurende de
kermisdagen. Hieruit bleek, dat ze ondanks het slechte weer, een flink batig saldo
had opgeleverd.
Daarna besprak de technische adviseur den uitslag van het proefveld. De oogst zal
zooveel mogelijk onder de leden worden gedistribueerd als zaad- en pootgoed. De
conclusies uit de resultaten van het proefveld te trekken zullen gereserveerd worden
voor een der praatavonden.
Alsnu hield de heer Mertens een lezing over de sociale taak der Jonge Boeren. Spr.
achtte de opvoeding van de jonge plattelanders tot de taak, die hun later wacht in
organisatie en maatschappij van het allergrootste belang, niet alleen voor het
platteland zelf, maar ook voor het heele land. Immers onze boerenbevolking moet voor
een groot gedeelte ook zorgen voor het op peil houden van de bevolking onzer groote
steden.
Met nadruk wees spr. op het handhaven van de goede eigenschappen onzer
boerenbevolking: godsdienstzin, eenvoud in kleeding en gebruiken, zin voor orde en
tucht, soberheid in eten en drinken, medeleven met familie en buren, enz. Onze jonge
boeren moeten zich met hand en tand verzetten tegen alles wat kan leiden tot
verslapping van deze karaktereigenschappen. Ze dienen zich te wachten voor de groote
kwalen van dezen tijd: genotzucht, drankmisbruik en gezagsmiskenning.
Achtereenvolgens wees spr. op de plichten ten opzichte van hun stand, van de
organisatie en van de maatschappij, terwijl de geestelijk adviseur nog eens een
afzonderlijken avond zal besteden aan de bespreking van de plichten ten opzichte der
Kerk.
Na deze lezing, die met luid applaus begroet werd, hield de geestelijk adviseur,
kapelaan Obers, een toespraak, waarin hij wees op het nut van een godsdienstige
vereeniging voor menschen van dezen leeftijd, op de retraite en op het volgen van een
of anderen cursus op geestelijk gebied.
Tenslotte besprak de voorzitter nog de a.s. Landdag te Weert, waarvoor de datum nog
niet is vastgesteld. Spr. hoopte, dat allen op zullen trekken naar Weert, om dezen
landdag schitterend te doen slagen. Als sprekers zullen optreden de heer Ament met
het onderwerp “tuberculosebestrijding onder het rundvee” verder dr. Droesen en nog
een spreker.
Op 12 December a.s. zal een filmlezing worden gehouden over kalimeststoffen, terwijl
nog enkele andere filmbesprekingen plaats hebben.
1 december 1927 NEDERWEERT-LEVEROY. Oprichting Jonge Boerenvereeniging.
Zondag had alhier op initiatief van den Boerenbond een vergadering plaats om te komen
tot oprichting eener afdeeling Leveroy van de vereeniging van Jonge Boeren Op deze
vergadering, welke zeer druk bezocht was, hield de heer Mertens een inleiding over
organisatie en taak der Jonge Boeren terwijl de Z.E. heer pastoor de Fauwe eveneens
op het groote nut van deze vereenigingen wees. Het gevolg was dan ook, dat een
afdeeling Leveroy werd opgericht waartoe reeds aanstonds 46 leden toetraden Tot
voorzitter werd benoemd de heer J. Hoeben en tot bestuursleden de heeren M. van Roy,
W. Baten, J. Wetemans en L. Koolen Als secretaris zal optreden de heer L. Tunissen
De Z.E. heer pastoor werd aangewezen als geestelijk adviseur. Moge de nieuwe
vereeniging groeien en bloeien.
12 januari 1928 Bijenhoudersbond.
Zondag j.l. hield de afdeeling Nederweert van den Bijenhoudersbond van den L.L.T.B.
haar jaarvergadering, welke een druk bezoek der imkers trok.
Na de gebruikelijke opening door den voorzitter den heer Weekers, werden door den
secretaris-penningmeester den heer Martens de jaarverslagen uitgebracht, welke werden
goedgekeurd. De voorzitter dankte den secretaris-penningmeester voor zijn accuraat
beheer. Het bestuurslid Jac. van Eijk werd vervolgens bij acclamatie tot bestuurslid
herkozen.
Besloten werd op Maandag 30 Januari a.s. een lezing te houden over een onderwerp uit
de bijenhouderij.
Bij de bespreking van den afzet der producten werd mededeeling gedaan van de zeer
uiteenlopende prijzen, die door de leden waren gemaakt voor deze producten. Algemeen
was men de meening toegedaan, dat alleen coöperatieve bewerking en afzet van een
zooveel mogelijk uniformproduct onder het rijksmerk verbetering in den prijs zou
brengen. Dan kan er voor het product honing ook beter reclame worden gemaakt.
In verband met dit onderwerp wees de heer Mertens op de wandteksten over
honingverbruik verkrijgbaar bij de firma E. Schriks te Asten. Iedere afdeeling moest
in zijn kring in café's zalen, stations, vergaderlokalen enz. zoveel mogelijk van
deze reclameschildjes zien te plaatsen.
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De Secretaris bracht nog ter sprake het boekje over “Zwermen” van den
bijenteeltonderwijzer Tilmans, hetwelk nog door een tweede deeltje gevolgd zal
worden. Vooral voor beginnende imkers is dit boekje zeer aan te bevelen, maar ook
menig ervaren imker zal er veel wetenswaardigs over dit onderwerp in bij elkaar
vinden.
Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering werd aangewezen secretaris Martens.
19 januari 1928 LEVEROY. Jonge Boeren.
De vereeniging van Jonge Boeren hield Maandagavond een algemeene vergadering, waarop
als spreker optrad de heer A. J. Mertens uit Nederweert met het onderwerp: “De
bemesting der aardappelen”. Met volle aandacht werd door de talrijke aanwezigen deze
lezing gevolgd, die dan ook een zeer leerzaam karakter droeg. Onder de aanwezigen
merkten we buiten het bestuur der Jonge Boeren ook op het volledig bestuur van de
Boerenbond.
1 februari 1928
Zilveren Jubilé van Mr. P. W. H. Truyen, hoofdinspecteur van het L.
O.
[...] Daarna feliciteerden o.m. het bestuur der R. K. Parochieschool Bisschoppelijk
College, de Tweede Kamerleden de heeren Ament en Fleskens, een groote deputatie uit
het arrondissement Weert, waarvan de heer A. Mertens, hoofd der school te Nederweert,
oud-seceretaris der vroegere onderwijzess-vereeniging, de woordvoerder was. Ter
herinnering bood hij aan een album met de foto's van alle scholen uit Mr. Truyen's
voormalig arrondissement. [...]
14 maart 1928 NEDERWEERT. Tuinbouwvereeniging St. Antonius.
De plaatselijke tuinbouwvereeniging “St. Antonius” hield Zondag haar jaarvergadering,
[...]
Vervolgens kreeg de heer Mertens, secretaris, het woord om de aanwezigen op enkele
punten te wijzen betreffende de leveringen zooals: 1e. een goede soortenkeuze der
gewassen; 2e. prima zaaigoed aanschaffen van uitmuntende afstamming; 3e. zorgen voor
vroege teelt en 4e zorgen voor goede sorteering en verpakking.
Spr. wees er op hoe een en ander kan worden verkregen. Ook legde hij er den nadruk op
hoe verkeerd het is het eene jaar veel aan tuinbouw te doen en dan weer minder. Wil
men den goeden naam der Vereeniging hoog houden dan moeten allen hun medewerking
verleenen en dit kan alleen door algemeene samenwerking worden verkregen.
Nog een ander punt werd door den spr. aangeroerd, n.l. de ontwikkeling op
tuinbouwgebied. Op de vraag ”hoe die te verkrijgen?” antwoord spr. door het volgen
van cursussen en lezingen op dit gebied, door het lezen van nuttige boekjes, door
excursies e.d.
Het Bestuur zal dan ook niet nalaten in deze richting nuttig werkzaam te zijn. Voor
de jongeren zal een eenjarige tuinbouwcursus worden opgericht en voor de ouderen een
speciale cursus in fruit- en groententeelt van een zestal lessen.
Ook zal er in den loop van den zomer een excursie worden gehouden naar een
tuinbouwcentrum een en ander met subsidie der Vereeniging.
Wat het fruit betreft werd er gewezen op het nut van gezamenlijken aanvoer en
sorteering, om zoodoende groote kwantums gelijkmatig gesorteerd fruit van één soort
aan de veiling te krijgen. Alleen daardoor kunnen de groothandelaars gelokt worden.
Het voorbeeld van Noord- en Zuid-Limburg wekt ook in Midden-Limburg tot navolging op.
Voor het a.s. fruitseizoen zal daarom een aparte vergadering worden gehouden om deze
zaak nader te bespreken.
De heer Haenen vulde de woorden van den Secretaris nog eens aan door vooral te wijzen
op het telen van vroeg fruit. Hij wees vooral op de appelsoort “Yellow-Transparante”,
die steeds goede prijzen uit doet en ook aangeplant kan worden in de kippenrennen.
De Secretaris was het hiermede volkomen eens en wees verder nog op enkele soorten
vroege peren, vooral nu gebleken is, dat de grond in deze streek uitmuntend geschikt
is voor de fruitteelt, speciaal voor de teelt van vroeg fruit. Wat betreft het telen
van fruit in kippenrennen wees spr. er nog op, dat dit toch bezwaren heeft en in
ieder geval de struikvormen iets hooger dan gewoonlijk moeten worden opgesnoeid opdat
anders de kippen de takken en bladeren beschadigen.
Na deze leerzame gedachtenwisseling werden de overige agendapunten zooals bestelling
van zaad- en pootgoed en betaling der contributie afgehandeld. Tot 1 April bestaat
nog gelegenheid tot betaling der contributie van 25 cent bij den penningmeester, den
heer W. Weekers, Eind.
Daar van de rondvraag geen gebruik werd gemaakt sloot de Voorzitter deze goed
geslaagde vergadering met den Christelijken groet.
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28 maart 1928 NEDERWEERT. Bijenbond.
De afd. Nederweert van den Bijenhoudersbond hield Zondag een algemeene
vergadering,welke een druk bezoek trok.
Na de gebruikelijke opening door den heer P. J. Weekers, voorzitter, bracht de heer
Jac. Martens verslag uit van de Algemeene vergadering.
Alle aanwezigen betuigden verder adhaesie aan het plan tot samenwerking met den
Noord-Brabantschen Bond om te komen tot een gemeenschappelijk orgaan. De afd.
Nederweert heeft hier steeds voor gewerkt, zoodat haar werken binnenkort zal worden
beloond.
Verder wees de heer Mertens op het verschijnen van een boekje over “het Zwermen”, dat
gevolgd zal worden door een tweede over het “Kunstzwermen”. Beide zijn van de hand
van den heer W. J. Tilmans, den bekenden bijenteeltleeraar.
Besloten werd van beide boekjes een aantal voor de leden aan te schaffen.
Van de hierna geboden gelegenheid tot het bestellen van suiker voor de
voorjaarsvoedering werd een flink gebruik gemaakt.
Op 't einde der vergadering hield de heer Mertens een lezing over: “de bijen in het
voorjaar.”
Na nog een kort woord te hebben gesproken over het warm houden der woningen van de
bijen tijdens het broedseizoen en een demonstratie te hebben gegeven van de zg.
Mellona korf werd deze goed geslaagde vergadering gesloten.
31 maart 1928 OSPEL. Sluiting landbouwhuishoudcursus.
Te Ospel had Woensdagmiddag onder overgroote belangstelling de sluiting plaats van
den vanwege den Boerenbond gegeven landbouwhuishoudcursus voor meisjes.
In de feestelijk versierde Julianazaal van den heer Gubbels stond alles wat de
cursisten gemaakt hadden opgesteld, toen de voorzitter van den Boerenbond, de heer
Leën de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep. Onder de talrijke aanwezigen merkten
we op de Z.E. heer Caris, pastoor, kapelaan Kellenaers, burgemeester van Uden, de
beide wethouders, de heer Tops, secretaris van den L. L. T. B.; Mère Augusta, hoofd
van de Landbouwhuishoudschool te Posterholt, de leiders van den cursus mej. Vissers
en de heer A J. Mertens en meerdere andere genoodigden en familieleden der cursisten.
Verder waren aanwezig de verschillende besturen der plaatselijke vereenigingen,
zooals Boerenbond, Jonge Boeren, Stoomzuivelfabriek e.a.
Na de opening werden aan de cursisten door den heer Mertens en Mej. Vissers
verschillende vragen gesteld, welke naar behooren werden beantwoord. De weleerw. heer
kapelaan ondervroeg de leerlingen nog inzake het geleerde op den aan dezen cursus
verbonden godsdienstcursus.
Na afloop hiervan verkreeg de heer Tops, secretaris van de vereeniging voor
landbouwonderwijs van den L. L. T. B. nog het woord. Hij ging het verloop van dezen
uitstekend geslaagden cursus na en kon tot zijn vreugde mededeelen, dat aan alle
cursisten het diploma kon worden uitgereikt. Hij spoorde de aanwezige ouders der
leerlingen aan, hun dochters steeds te helpen en het geleerde zooveel mogelijk ook in
de practijk toe te passen.
Hierna verkreeg de Z.E. heer pastoor Caris het woord. Hij gaf zijn voldoening te
kennen over den afloop van dezen cursus, ging verder mede met de woorden van den heer
Tops en hoopte, dat van dezen cursus een weldadige invloed mocht uitgaan over de
heele parochie en speciaal over de families der cursisten of toekomstige gezinnen we
van.
Burgemeester van Uden hierna het woord voerende, verklaarde gaarne gevolg te hebben
gegeven aan de uitnoodiging van den voorzitter om deze sluitingsles bij te wonen.
Spreker ging uitvoerig na het groote nut van degelijke vakonderwijs zooals ook een
landbouwhuishoudcursus brengt.
Namens de leerlingen bedankte mej. Barbara Driessen in een keurig speechje allen, die
aan de totstandkoming en het welslagen van dezen cursus hadden medegewerkt.
De Z.E. heer pastoor reikte vervolgens aan de cursisten de diploma's uit, waarna de
heer Leën het slotwoord uitsprak.
5 april 1928
NEDERWEERT. Burgerwacht.
De plaatselijke burgerwacht hield Dinsdagavond in de harmoniezaal een zeer druk
bezochte algemeene vergadering, welke tevens als een propagandavergadering doorging.
Onder de aanwezigen merkten we buiten het volledig bestuur op majoor van Nijnatten,
de propagandist Hendrik de Boer, uit den Haag en vele belangstellenden uit de
gemeente. Burgemeester van Uden had bericht van verhindering gezonden.
In zijn openingswoord heette de heer A. J. Mertens, voorzitter, de aanwezigen
hartelijk welkom, vooral majoor van Nijnatten, H. de Boer en de belangstellende
heeren. [...]
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8 september 1928
Cursussen.
In de komende wintermaanden zal vanwege de plaatselijke Eiervereeniging één cursus
gegeven worden in pluimveeteelt voor mannen en één voor vrouwen, beiden bestaande uit
twaalf lessen, en gratis voor leden der vereeniging te volgen.
Aangiften hiertoe kunnen geschiedenis bij den tijd P. J. Rutten, secretaris van den
Eierbond en (of) bij den heer A. J. Mertens, hoofd der school.
Waar alleen pluimveeteelt met kennis rendabel en winstgevend is te achten, dienen de
pluimveehouders zich geregeld op de hoogte te houden van deze belangrijke tak der
boerderij.
4 oktober 1928
NEDERWEERT. JONGE BOEREN.
Opening winterseizoen.
De afdeeling Nederweert van de Vereeniging van Jonge Boeren hield als opening van het
nieuwe winterseizoen een druk bezochte algemeene vergadering in het patronaat. Buiten
den Eerw. Heer Obers, geestelijk adviseur en den heer A. J. Mertens, technischadviseur, merkten we op den ZeerEerw. Heer Veltmans, pastoor.
De technisch-adviseur deed eenige mededeelingen over de uitkomsten van het proefveld.
De nog aanwezige aardappelen werden aan den hoogsten inschrijver voor f 2.51 per 100
K.G. verkocht.
Aangedrongen werd thans over te gaan tot het doen van grondonderzoek. De grondboor
der Vereeniging staat voor de leden ter beschikking.
Een uitvoerig verslag van het proefveld, alsmede de bespreking van het winterplan,
werd tot den eerstvolgenden praatavond uitgesteld.
Besloten werd om de veertien dagen de praatavonden te houden te beginnen Dinsdag 16
October a.s Meerdere onderwerpen zullen op deze avonden besproken worden, terwijl
getracht zal worden enkele sprekers voor belangrijker vergaderingen te krijgen.
12 oktober 1928 Scheikunde voor het Lager Land- en Tuinbouwonderwijs, met vragen en
opgaven door A. J. Mertens, Nederweert. Uitgave Schriks, Asten.
Dit boekje is de vrucht van een 20-jarige ervaring bij de behandeling der scheikunde
op de wintercursussen, en behandelt de leerstof in 2 maal 16 lessen voor de twee
winterhalfjaren.
Bij het doorlezen van het boekje bleek hoe langer hoe meer, dat de heer Mertens de
lesstof in beknopten vorm op werkelijk vakkundige wijze heeft gerangschikt. Zoo
behandeld zal de noodige scheikunde - voor de meeste cursisten het zwarte spook gemakkelijk kunnen verwerkt worden. De leerstof is eenvoudig gehouden en toch
voldoende om een goed inzicht te krijgen in de samenstelling der meststoffen en der
voedermiddelen.
Ook voor de oud-cursisten biedt het een uitstekende gelegenheid om het geleerde te
herhalen
We wenschen het boekje een ruim debiet toe.
13 december 1928 NEDERWEERT. Bond van bijenhouders.
Zondag vergaderde deze Vereeniging onder voorzitterschap van den heer J. Weekers. Als
hoofdpunt op de agenda stond een lezing door den heer A. J. Mertens, gediplomeerd
bijenteelt-leeraar, over “het reizen met bijen”.
Spr. beperkte zich ma eenige mededeelingen betreffende voor- en nadeelen van het
reizen tot de behandeling van het reizen in het voorjaar naar de kersenstreek van
Zuid-Limburg en in den nazomer naar de naburige heide-complexen. Achtereenvolgens
kwamen daarbij ter sprake de eischen te stellen aan woningen, volken en
vervoermiddelen. Uitvoerig werd stilgestaan bij het gereedmaken der volken voor de
reis, bij het laden en lossen en ten slotte bij de maatregelen tijdens het reizen. In
't bijzonder werd hier gewezen op het verschil tusschen volken in lossen en vasten
bouw, in het vervoer met kar, trein, tram of auto. Deze lezing trok een aandachtig
gehoor. [...]
21 januari 1929 Jaarvergadering Jonge Boeren.
De afdeeling Nederweert van de Vereeniging van Jonge Boeren hield Donderdagavond in
't patronaat een druk bezochte jaarvergadering. Onder de aanwezigen merkten we o.m.
op de Weleerw. heeren Obers en van den Bosch, resp. geestelijk-adviseur der
vereeniging en spreker van den avond, den heer M. Kirkels, voorzitter van den
plaatselijken Boerenbond en den heer A. J. Mertens, technisch-adviseur der Jonge
Boeren. [...]
Door den Technisch-Adviseur werden hierna nog verschillende lichtbeelden vertoond
over de “runderhorzel”, terwijl tevens middelen ter bestrijding van dit soort vlieg
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werden aan de hand gedaan. [...]
22 februari 1929 Pluimveecursus.
De Woensdagmiddag in 't patronaat vanwege de Eiervereeniging gegeven derde les in
pluimveeteelt voor vrouwen en meisjes, trok een zeer druk bezoek. Ook nu berustte de
leiding bij den heer A. J. Mertens. Dergelijke lessen zijn in het belang der
pluimveeteelt, welke op de boerderij in hoofdzaak aan 't vrouwelijk personeel is
toevertrouwd, niet te missen.
15 april 1929 Midden-Limburgsche Centrale Fokveedag te Heijthuizen.
Zondag had te Heythuysen de vergadering plaats van afgevaardigden der
Fokvereenigingen in Midden-Limburg onder leiding van den heer J. H. Delhoofen, te
Heel.
De voorzitter opent de vergadering met den christelijken groet. Hij heet allen
welkom, inzonderheid de heeren Timmermans, veeteeltconsulent, burgemeester Mertens,
van Heythuysen, Hendriks van Horn, Portz, Wynandsrade en Mertens, van Nederweert.
[...]
6 augustus 1929
NEDERWEERT. Opening schietbaan Burgerwacht.
[...] Op het terrein aangekomen werd eerst het woord gevoerd door den Voorzitter der
Burgerwacht Nederweert, den heer A. J. Mertens, die allen een hartelijk welkom
toeriep, meer in het bijzonder den Edelachtbaren heeren Burgemeester en Wethouders
van Nederweert, [...]
28 november 1929 ROGGEL. Pluimvee.
Alhier zal in de zaal van den heer G. Schores, een pluimveecursus worden gegeven door
den heer Mertens uit Nederweert. Door de verschillende Eiervereenigingen alhier, is
tot het houden van dezen cursus besloten. De lessen zullen beginnen Maandagavond, 2
Dec. a.s.
15 juli 1930 NEDERWEERT. Voorgezet onderwijs.
De Commissie tot behartiging van het onderwijs aan de schoolvrije jeugd werd in een
dezer dagen gehouden vergadering definitief vastgesteld en bestaat uit de volgende
personen: voorzitter de weleerw. heer A. van den Bosch, secretaris; de heer A. J.
Mertens, hoofd der school en leden: de edelachtb. heer J. van Uden, burgemeester, de
weleerw. heer L. Obers en de heeren J. Beurskens, M. Kirkels en H. Spierings.
Als eerevoorzitter werd aangewezen de Z.E. heer L. Veltmans, pastoor, die dit heeft
aanvaard.
Nadat de Commissie een onderzoek zal hebben ingesteld naar het te verwachten aantal
leerlingen, waartoe op een nader te bepalen dag de ouders der in aanmerking komende
deelnemers zullen worden bijeengeroepen, zal bij het gemeentebestuur en particuliere
vereenigingen aangeklopt worden om een subsidie, terwijl het ontbrekende kan worden
aangevuld uit bijdragen van particulieren, schoolgelden e.d.
Ook hier zal het financieel gedeelte de grootste knoop zijn, welke dient te worden
doorgehakt om de zaak aan 't rollen te brengen.
Wanneer we de samenstelling der Commissie in aanmerking nemen, blijkt hieruit reeds
duidelijk, dat met het geven van gelegenheid tot 't ontvangen van voortgezet
onderwijs wel degelijk een algemeen belang gemoeid is, zoodat dan ook verwacht mag
worden, dat de Commissie er in moge slagen voor dit zoo onmisbare sociale werk de
noodige fondsen bij elkaar te krijgen, opdat eindelijk in de behoefte aan voortgezet
onderwijs kan worden voorzien, wat zeker tot heil zal strekken van de komende
generatie.
29 juli 1930 NEDERWEERT. Voortgezet onderwijs.
Door de plaatselijke commissie voor voortgezet onderwijs was Zondag jl. na de H. Mis
van acht uur een vergadering belegd in het patronaat voor de ouders van jongens van
14-18 jaar.
De belangstelling was niet zoo groot als voor dit doel wel verwacht was. Slechts een
kleine dertigtal personen hadden aan den oproep gehoor gegeven.
Door den Voorzitter van 't Comité, den Weleerw. Heer A. van den Bosch, werd op deze
vergadering duidelijk uiteen gezet het doel van dit onderwijs. Hoewel 't Rijk door
invoering eener zg. Cursuswet dit onderwijs wil regelen, doch in de eerste jaren van
de rijksregeling nog niet veel is te verwachten, heeft 't Comité gemeend reeds thans
deze belangrijke sociale zaak aan te moeten pakken en te trachten een avondschool in
't leven te roepen. Spr. geeft dan aan de verschillende te geven vakken op dezen
cursus en hoe men zich voorstelt een en ander nader te regelen.
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Op de vergadering gaven zich een 25-tal deelnemers aan, hetgeen nog niet voldoende is
te achten. Daarom is nog tot en met Zondag a.s. gelegenheid om zich voor den cursus
aan te melden, hetgeen kan geschieden bij den Weleerw. Heer A. van den Bosch,
Voorzitter of bij den heer A. J. Mertens, Secretaris van het Comité.
29 september 1930 HEEL. Panheel. JONGE BOEREN.
Landbouwtentoonstelling.
Vrijdag vergaderden alhier de Jonge Boeren van Beegden, Heel, Grathem, Thorn en
Wessem.
De voorzitter, de heer Van Herten uit Beegden, heet allen welkom en zegt, dat het
doel van deze vergadering is om te komen tot een landbouwtentoonstelling voor deze
vijf dorpen.
Hierna geeft hij het woord aan Dr. Droesen, die een uiteenzetting geeft van het wezen
van zoo'n tentoonstelling en van de verschillende proeven, die de Jonge Boeren nu al
kunnen nemen met de winter- en zomergewassen.
De heer Delhoofrn uit Heel spreekt nog over de vereenigingen, die aan zoo'n
tentoonstelling kunnen deelnemen en over de plaats, waar ze kan gehouden worden.
Uit de besprekingen blijkt, dat het de bedoeling is, ieder dorp een beurt te geven en
dat daar dorpsorganisaties, als Boerenbond, Boerenleenbank, Fokvereeniging,
Eiervereeniging, Bijenbond er aan kunnen deelnemen.
Als eerste plaats wordt Heel aangewezen, in de drie kermisdagen in September 1931,
als er een geschikt terrein te krijgen is.
Er wordt een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de voorzitters en
secretarissen der Jonge Boeren met de landbouwonderwijzer Delhoofen, Peters en
Mertens als technisch adviseurs, terwijl ook de geestelijke adviseurs worden
uitgenoodigd.
De voorzitter dankt dr. Droesen voor zijn uiteenzetting en hoopt dat ieder zijn best
zal doen, waarna hij de vergadering sluit met den christelijken groet.
11 november 1930 NEDERWEERT. BURGERWACHT.
Zondag jl. vergaderde de plaatselijke Burgerwacht in de patronaatszaal onder
Voorzitterschap van den heer A. J. Mertens. [...]
11 februari 1931 NEDERWEERT. BURGERWACHT.
De Burgerwacht Nederweert hield Zondagnamiddag in het patronaat en druk bezochte
jaarvergadering. [...]
Na de gebruikelijke opening door den heer A. J. Mertens, voorzitter, deed de heer J.
B. Kuepers voorlezing van het jaarresultaat, alsmede van de financieele resultaten
over 1930, welke beide verslagen werden goedgekeurd. [...]
28 februari 1931 Bijenbond
De imkers van Nederweert en Ospel houden Zondagmiddag een vergadering in de
Julianazaal te Ospel, alwaar de heer A. J. Mertens, hoofd der school, een lezing zal
houden over: de bijen en het voorjaar. Alle imkers dienen alsdan present te zijn.
17 maart 1931 NEDERWEERT. Sluiting Landbouwcursus.
Vrijdag had alhier in de R. K. Jongensschool de eindles en sluiting plaats van den
tweejarigen landbouwcursus, gegeven vanwege de afdeeling Nederweert van den L. L. T.
B.
[...] Door het hoofd van den cursus, den heer A. J. Mertens, werden aan de leerlingen
een reeks vragen gesteld over veevoeding, veeteelt, bemesting en plantenteelt, die
over het algemeen zeer goed beantwoord werden. [...]
3 april 1931
NEDERWEERT. Boerinnenbond.
Woensdag vergaderde in het patronaat de onlangs opgerichte Boerinnenbond onder
leiding van den voorzitter van den Boerenbond, den heer M. Kirkels. [...]
Ten slotte hield de heer A. J. Mertens een inleiding over het opfokken van kuikens.
Spr. wees speciaal op de groote zindelijkheid en in verband hiermee op het gebruik
van gaasbodems, alsmede op rationeele voeding en verpleging. Hij demonstreerde een en
ander aan de hand van aanwezig materiaal. [...]
25 juli 1931 NEDERWEERT. RAADSVERGADERING.
[...] Tot leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim Dorp werden gekozen de
heeren: L. Obers, kapelaan; A. J. Mertens, Hoofd der School en J. Kessels. [...]
25 augustus 1931
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Vanwege de afdeeling Nederweert van den L.L.T.B. zal wederom een nieuwe tweejarige
landbouwcursus worden gegeven. Waar vorige cursussen steeds voldoende belangstelling
trokken, twijfelen we niet of ook dit keer zal van deze mooie gelegenheid druk worden
geprofiteerd en een flink aantal jongelui zich aanmelden. De deelnemers moeten den
leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en kunnen zich aanmelden bij den leider van den
cursus den heer A. J. Mertens, hoofd der school Dorp.
3 september 1931
OSPEL. Cursus in bijenteelt.
Door de afdeeling Nederweert van den Bond van Bijenhouders in Limburg zal bij
voldoende deelname te Ospel een cursus worden gegeven in bijenteelt.
Voorzeker is dit het juiste middel om liefde voor de imkerij aan te kweeken ten einde
een corps goed onderlegde jonge bijenhouders te kweeken, die langzamerhand de
uitstervende oude garde kunnen vervangen. Het is toch maar al te waar, dat de bijen
in den kringloop der natuur niet gemist kunnen worden.
Vooral voor de zich steeds uitbreidende fruitcultuur is een bloeiend imkersbedrijf
een onmisbare voorwaarde. Laten de Jonge Boeren, die belang stellen in dezen tak van
ons landbouwbedrijf, zich eens goed op de hoogte stellen door het volgen van een
cursus. Het zal niet alleen tot hun eigen voordeel strekken maar ook tot nut van het
algemeene. Belangstellenden kunnen zich aangeven nij den heer Ger. Coolen of bij den
leider van den cursus den heer A. J. Mertens, Nederweert.
21 januari 1932 NEDERWEERT. Ospel. Lezing bijenteelt.
Zondagmiddag werd in de Julianazaal alhier een lezing gehouden door den heer A. J.
Mertens uit Nederweert over het leven der bijen. Behalve een flink aantal imkers
waren een groot aantal andere belangstellenden hier? tegenwoordig, die met aandacht
deze interessante en leerzame lezing volgden. Na afloop dezer lezing vertoonde de
inleider nog een mooie serie lichtbeelden waar? op duidelijke wijze werd aan? wat een
geweldige rol de honingbij speelt bij de bestuiving der fruitboomen.
12 februari 1932 NEDERWEERT. Boerinnenbond.
Tot technisch adivseur van den Boerinnenbond is aangewezen de heer A. J. Mertens,
alhier, die reeds jaren technisch adviseur van de Jonge Boerenvereeniging alhier is.
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27 februari 1932 Boerinnenbond.
De afdeeling Nederweert van den Boerinnenbond hield Woensdagmiddag in het patronaat
haar jaarvergadering, welke een druk bezoek trok. [...]
Vervolgens hield de nieuwe technische adviseur der Vereeniging, de heer A. J.
Mertens, een lezing over “het telen en planten van groenten”, welke lezing met
belangstelling door de aanwezigen werd gevolgd en haar nut wel zal afwerpen. [...]
1 maart 1932
NEDERWEERT. Bond van Bijenhouders.
De Bond van bijenhouders te Nederweert e.o. hield Zondag j.l. haar jaarvergadering in
het lokaal van den heer Th. Verheijen, Strateris, alhier.
Na de gebruikelijke opening door voorzitter Weekers, bracht de secretarispenningmeester Martens de jaarverslagen uit, welke onveranderd werden vastgesteld.
Tot bestuurslid werd bij acclamatie herkozen de heer Martens.
Aan het einde der vergadering bracht de technisch-adviseur de heer Mertens in verband
met het tienjarig bestaan van den Bond hulde aan den ijvervollen voorzitter voor al
hetgeen hij in belang der vereeniging heeft verricht, aan den bijenvader Jac. van
Eijk, alsmede aan den secretaris-penningmeester eveneens voor al hun werk in belang
der vereeniging en leden verricht.
6 september 1932 ROERMOND. LAND- EN TUINBOUWONDERWIJS.
A.s. Woensdag vergadert in het Landbouwhuis alhier de afd. Midden-Limburg van de R.K.
Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers in Limburg. De agenda vermeldt o.m. de
volgende punten. Aanwijzing van een bestuur; Inleiding over Crisiscursussen door A.
J. Mertens ederweert; Het opmaken der Begrooting voor 1 Oct; Contributie.
8 september 1932
ROERMOND. LAND- EN TUIMBOUWONDERWIJS
[...] De voorzitter heet vervolgens den heer dr. W. J. Droesen, die ter vergadering
komt, welkom en geeft het woord aan den heer A. Mertens uit Nederweert voor het
houden van een inleiding over crisiscursussen.
De heer Mertens zet het nut der toepassing van de wetenschap op het boerenbedrijf
uiteen. [...]
22 oktober 1932
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De Vereeniging van Jonge-Boeren te Nederweert hield Woensdagavond in het patronaat
haar openingsvergadering voor het winterseizoen. De opkomst was goed te noemen.
Buiten Bestuur en leden waren ook enkele andere belangstellenden aanwezig, welke
eveneens welkom waren.
Na de opening door den voorzitter brengt de secretaris verslag uit der laatste
vergadering.
Hierna brengt de voorzitter den leden dank voor de groote deelname aan den jongsten
Jonge Boeren-dag te Heythuysen gehouden.
Bij het punt proefvelden deed de Technisch Adviseur mededeelingen van de uitslagen
van een paar proefvelden, zooals van het bietenproefveld bij H. van der Voort in
Hulsen en het tarweproefveld bij P. Kneepkens in Rosveld.
Ook in het komende seizoen zullen wederom enkele proefvelden worden aangelegd.
Na afhandeling van dit punt hield de Technisch Adviseur, de heer A. J. Mertens, een
lezing over “tarweteelt.” Hij besprak daarbij achtereenvolgens bodembewerking,
bemesting, rassenkeuze, behandeling zaaizaad, ziekten enz.
De Geestelijke Adviseur, de Weleerw. heer L. Obers, trad als tweede spreker op deze
vergadering op en behandelde als onderwerp “Volksontwikkeling waarbij hij de drie
geestelijke vermogens bij ons volk: verstand, gemoed en wil nader uitwerkte, terwijl
hij aantoonde waarom ontwikkeling noodig is en hoe die het beste te bekomen is.
Spr. spoorde aan het slot de aanwezigen aan trouw de vergaderingen bij te wonen en
zelf propagandisten te zijn voor het ontwikkelingswerk, door anderen mee ter
vergadering te brengen.
Ook jonge boeren, welke geen landbouwcursus gevolgd hebben, kunnen lid zijn der
afdeeling. De volgende vergadering werd bepaald op 2 November a.s.
Hierna volgde sluiting met een dankwoord tot de sprekers en aanwaigen en het
gebruikelijk gebed.
4 november 1932
OSPEL. Boerinnenbond.
Woensdagmiddag vergaderde de afdeeling Ospel van den Boerinnenbond in het patronaat.
De vergadering werd geleid door de nieuwe voorzitster Mej. Vossen. Onder de
aanwezigen merkten we op den Z.E. heer Pastoor P. J. Adams, den heer Fr. Leën,
voorzitter van den Boerenbond en den heer H. Peters, Directeur der Zuivelfabriek. Na
voorlezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering hield de heer A. J.
Mertens uit Nederweert een lezing over “het melken en de melkbehandeling”. Hij weer
er vooral op dat de boerin er een eer in moest stellen alles op stal keurig in orde
te hebben. Om zulks te kunnen bereiken gaf spr. verschillende nuttige wenken.
Na afloop dezer spreekbeurt werd het winterplan opgesteld. Uit de verschillende
onderwerpen voor lezingen werd een keuze gedaan. Voor een bakcursus gaven zich reeds
voldoende deelneemsters op, terwijl voor een cursus in veevoeding en verpleging de
gelegenheid tot 13 Nov. a.s. open staat.
Met een dankwoord tot den spr. en de aanwezigen sloot de voorzitster hierna deze goed
geslaagde vergadering.
20 juli 1933
HEYTHUYSEN. Midden-Limb. Fokveedag.
Onder voorzitterschap van den heer Delhoofen vergaderden Woensdag de afgevaardigden
van den Midden Limb. Fokveedag, om 5 u. nam. in het lokaal van den Landbouwbond,
alhier.
In zijn openingswoord verwelkomt de voorzitter speciaal de heeren Burg. Mertens,
voorzitter der “Midden Limb. Onderlinge,” Ir. J. Timmermans, rijksveeteeltconsulent
en Jaspar, inspecteur Ned. Rundveestamboek en deelt mede, dat deze bijeenkomst vooral
noodig is om de regeling te bespreken van den a.s. fokveedag op 13 September. [...]
De diverse commissies worden evenals 't vorig jaar samengesteld als volgt:
Commissie voor rundvee: [...]
Commissie voor varkens: A. Hendriks, Horn, G. Haenen, Nederweert, G. N. Peeters,
Weert, G. Cuypers, St. Odiliënberg, F. Portz, Wijnandsrade, A. J. Mertens,
Nederweert.
Dagelijksch Bestuur: J. H. Delhoofen, Heel, voorz., G. N. Peeters, Weert, L. Derks,
Roggel, G. Derks, Heythuysen, A. J. Mertens, Nederweert, M. Baetsen, Heythuysen Secr.
Finantieele commissie: L. Mertens, Heythuysen, Voorz. J. H. Delhoofen, Heel, A. J.
Mertens, Nederweert, secr.
Terrein-commissie: [...]
30 augustus 1933 LAND VAN WEERT.
Het doel dezer keuring nl. een overzicht te geven van het in de laatste jaren door de
vereeniging gefokte rundvee, mag uitstekend geslaagd heeten.
Niet alleen waren een groot aantal dieren ter keuring aangevoerd, doch ook de
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kwaliteit der aangevoerde dieren was gunstig en toonde een merkbaren vooruitgang
gaan, zoodat de fokvereeniging duidelijk haar gestadig en gunstig werken op een
dergelijke keuring ziet beloond. Het aantal dieren, hetwelk geen voldoend aantal
punten behaald om een prijs te bekomen was dan ook klein, zoodat het overgroote deel
der dieren prijsbekroond huiswaarts keerde.
De eigenaars zullen hierover niet alleen tevreden zijn doch ook en vooral het bestuur
de fokvereeniging zullen inzien en door toetreding gaan medewerken den rundveestapel
in Nederweert en Ospel tot nog grooter bloei te brengen.
Deze jongveekeuring werd geopend met een woord van den heer A. J. Mertens, secretaris
der vereeniging die allen een hartelijk welkom toeriep wees op het doel dezer
keuring en verder welkom heette de heeren juryleden van deze keuring, welke jury
bestond uit de heeren ir. J. Timmermans, rijkveeteeltconsulent te Roermond, Jac.
Jaspar, inspecteur van het Ned. Rundveestamboek, P. Salden, secretaris van den Bond
van Fokvereenigingen in Limburg alsmede de heeren M. Baetsen en Derks uit Heythuysen.
De keuring, welke ongeveer 100 dieren omvatte liep vlot van stapel zoodat tegen
twaalf uur de uitslag bekend was, welke als volgt luidt:
[...]
Na afloop dezer keuring sprak ir. Timmermans de aanwezigen toe en wenschte de
fokvereeniging geluk met deze gehouden jongveekeuring, waaruit duidelijk bleek, dat
het werken der vereeniging niet vergeefs is en de zichtbare vorderingen van den
rundveestapel er het resultaat van zijn.
Vooral bleek duidelijk, dat aan den opfok steeds meer zorg wordt besteed, vooral wat
het jongvee betreft. Het gevolg is dan ook, dat steeds beter materiaal ter keuring
verschijnt, hetgeen ook thans in Nederweert het geval is.
Hij betuigt zijn tevredenheid over de goede medewerking, welke de fokkers toonen om
den rundveestapel tot grooter bloei te brengen en meent hiervoor naast het bestuur
der fokvereeniging vooral hulde te brengen aan den heer A. J. Mertens die steeds veel
ambitie getoond heeft en nog steeds toont om niet alleen het belang van den landbouw
in Nederweert doch vooral ook van den veehouder te behartigen, waarvan de resultaten
dan ook duidelijk te zijn zijn.
De heer Mertens dankt hierna allen voor het slagen van deze jongveekeuring en vooral
de juryleden voor de hun opgelegde taak, waarmede deze goedgeslaagde jongveekeuring
ten einde was.
11 september 1933 NEDERWEERT. BURGERWACHT.
De Burgerwacht Nederweert hield een onderlingen schietwedstrijd, teneinde weer wat
nieuw leven in de Burgerwacht te brengen. [...]
De prijzen bestonden uit huishoudelijke zaken en werden na afloop door den voorzitter
der Burgerwacht, den heer A. J. Mertens, in de Harmoniezaal onder een toepasselijk
speechjes aan de winnaars uitgereikt.
De voorzitter sprak hierbij den wensch uit dat deze wedstrijd een nieuw tijdperk van
bloei voor de Burgerwacht Nederweert mag inluiden om een volgend jaar wederom met
succes aan diverse wedstrijden te kunnen deelnemen.
25 oktober 1933 JONGE BOEREN.
De Jonge Boeren hielden Maandagavond in
welke een zeer druk bezoek trok. Buiten
Adviseur waren een 65 leden present.
Nadat enkele huishoudelijke zaken waren
Technisch Adviseur een causerie over de
welke causerie met groote aandacht werd
[...]

het patronaat hun eerste wintervergadering
't volledig Bestuur Geestelijk- en Technisch
afgehandeld hield de heer A. J. Mertens,
Crisiszuivelwet en de Crisisrundveecentrale,
gevolgd en een dankbaar applaus oogstte.

8 september 1934 De Midden-Limburgsche Fokveedag en de Varkensfokkerij.
De varkensfokkerij en -mesterij zal naast de rundveefokkerij voor het gemengde
bedrijf steeds een belangrijke tak van bestaan blijven. Immers zij biedt een
uitstekend middel om verschillende voortbrengselen van het landbouwbedrijf, die door
omstandigheden moeilijk te verhandelen zijn, om te zetten in dierlijke producten.
Echter is in de laatste jaren de vraag naar vleezige varkens op de geheele
wereldmarkt aanmerkelijk toegenomen, terwijl het gebruik van dik, vet spek, sterk is
verminderd. Onze mesterij heeft dus een heele zwenking moeten maken, daar vroeger het
mesten van vette varkens regel was en onze boerinnen daarin een onfeilbaar
virtuositeit hadden verkregen.
Deze veranderde methode van mesten moet worden bereikt door een eenigszins gewijzigde
manier van voeren, ofschoon ook het ras en vooral het type varken hierbij een woordje
meespreekt. Propaganda voor een bepaald ras varkens, om daaruit de beste vleeschtypen
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te kiezen, is dus voor deze streken van belang.
Baanbrekend werk is in dit opzicht reeds verricht door den Midden-Limburgschen
fokveedag, waarvan de varkens-afdeeling is voortgekomen uit de varkensfokveedagen,
die vroeger in Ospel werden gehouden. Bij het oprichten van den M. L. fokveedag
hebben de organisators van de Ospelsche varkensfokveedagen ingezien, dat
centralisatie van bovengenoemde propaganda in het belang der varkensfokkerij van
Midden-Limburg zou zijn.
Dank zij den financieelen steun van de Coöp. Verkoopvereeniging St. Antonius te
weert, mede door haar systeem van uitbetaling naar kwaliteit, is de kwaliteit onzer
slachtvarkens meer en meer verbeterd, terwijl de uniformiteit door het fokken van
enkel V. D. L.-varkens langzamerhand het ideale nadert.
De propaganda die er van het op den Midden-Limburgschen fokveedag tentoongestelde
varkensmateriaal uitgaat, is echter niet alleen van belang voor onze eigen fokkers en
mesters, zij is ook het middel om connecties aan te knoopen met vooraanstaande
fokkers uit het naburige België en de aangrenzende streken van Noord-Brabant.
Veel is er in dit opzicht al bereikt, doch zoolang het einddoel niet in zicht is,
moeten wij onzen fokveedag, die als het ware een massa-demonstratie is van het kennen
en kunnen onzer fokkers, blijven steunen.
Moge de 5de Midden-Limburgsche fokveedag in alle opzichten slagen!
Nederweert, 1934
A. J. Mertens
15 september 1934 Enemito, bloemen, fruit en jongvee.
't Was een gelukkige gedachte van het met jeugdigen ijver en voortvarendheid bezielde
bestuur van de Middenstandsvereeniging te Nederweert om bij den opzet van hare Eerste
Nederweertsche Middenstandstentoonstelling ook andere vereenigingen te betrekken.
Op de eerste plaats de Boerinnenbond, de jongste, maar niet de minst levenskrachtige
spruit van de machtige provinciale Boerenorganisatie, de L.L.T.B. Deze vereeniging
heeft hare sporen reds verdiend bij het organiseeren van hare eerste
bloemententoonstelling in het afgeloopen jaar. Deze eerste proeve slaagde schitterend
en vond spoedig elders navolging.
Ook dit jaar, op 16 en 17 Septemner a.s., zal de Patronaatszaal het mooiste te zien
geven, wat onze boerinnen en ook andere bloemenliefhebsters hebben weten te kweeken.
Een schat van bloemen en planten zal de ruime zaal wederom pm weten te tooveren in
een bloemenpaleis. De vaardige handen onzer jonge boerinnen zullen al het
tentoongestelde op kundige wijze opstellen en versieren, zoodat een ieder een bezoek
ten zeerste kan worden aanbevolen.
Aan de tentoonstelling zal worden verbonden een wedstrijd in het schikken van bloemen
tot bouquetten, mandjes, enz. Een gebied waarop nog veel te leeren valt.
Ook de Tuinbouwvereeniging zal weer op 't appel zijn. Dit jaar zal het in hoofdzaak
fruit zijn, dat geëxposeerd wordt. Een schitterende collectie van de beste soorten,
op aantrekkelijke manier opgesteld, zal ieders oog streelen. Dat dit deel der
tentoonstelling zal slagen, daar blijft ons het ijvervolle Bestuur borg voor.
Op Maandag 17 September in den voormiddag organiseert de plaatselijke
Fokveevereeniging, eveneens in welwillende samenwerking met de
Middenstandsvereeniging, haar jaarlijksche Jongveekeuring. Er behoort zeker durf toe,
om in tijden van crisis en voedernood iets dergelijks op touw te zetten. Doch niet
voor niets draagt bovengenoemde vereeniging het epitheton “Vooruit.” Hare leden laten
den moed nog niet in de schoenen zinken, aangewakkerd als ze worden door de
vooruitstrevendheid van haar wakker bestuur. Veeliefhebbers uit Nederweert en
omstreken moeten niet verzuimen in de lommerrijke weide van L. Boonen-Linsen dien dag
eens een kijkje te gaan nemen. Ze zullen er geen spijt van hebben.
Zoo zal Nederweert op 16 en 17 September aan de buitenwereld laten zien, hoe door
onderlinge samenwerking van standen iets moois kan tot stand worden gebracht. Dit is
nog maar een begin, misschien dat de toekomst uit deze pasgeboren combinatie nog eens
iets beters en grootschers ziet geboren worden. Nederweert vooruit!
A.J. MERTENS.
15 september 1934 Jongveekeuring der Fok- en Controle-ver. “Vooruit“ TE NEDERWEERT,
TE HOUDEN OP MAANDAG 17 SEPT. 1934.
De Fok- en Controlevereeniging alhier organiseert op 17 Sept. wederom een groote
jongveekeuring. Zij laat ons dan zien, hoe de stand der rundveefokkerij momenteel is
en welke resultaten er in den loop der jaren bereikt zijn. Ze geeft ons te zien, hoe
de volhardende fokker in een korte spanne tijds zijn veestapel tot een aanmerkelijke
hoogt heeft weten op te voeren. Ze biedt ons stof tot vergelijking met eigen en
anderer veebestanden. Kortom ze is een leerschool voor jong en oud.
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Het Bestuur onzer Vereeniging rekent dan ook op een druk bezoek van fokkers, jonge
boeren e.a. belangstellenden. Speciaal noodigen we ook onze boerinnen uit een kijkje
te komen nemen langs de rijen van welgebouwde en hoogproductieve dieren; zoodoende
zal de belangstelling in werkelijk goed vee ook bij hen ontwaken en aangemoedigd
worden.
Ook een bezoek van autoriteiten op welk gebied dan ook, al hebben ze dan ook weinig
verstand van veefokkerij, zal door ons alleen maar uit een oogpunt van moreelen steun
zeer op prijs worden gesteld.
Voor den steun, reeds bij den opzet van onze onderneming verleend, voor degenen, die
een medaille of een advertentie toezegden, brengen we hierbij onzen meest hartelijken
dank.
Met den wensch, dat bestuur en leden, in eendrachtig samenwerken mogen slagen in hun
pogen tot verheffing en verbetering der rundveefokkerij eindigen wij deze korte
inleiding.
Met moed vooruit!
Het Bestuur der Fok- en Controle-Vereeniging “Vooruit”
J. Geuns-Giesen, Voorzitter.
A. J. Mertens, Secretaris.
G. Haenen, Penningmeester.
Math. van Eijk, lid
P. Geraedts,
“
Jos. Kluskens,
“
P. M. Koppen,
“
P. Kuepers,
“
J. Reijnders,
“
18 september 1934 EERSTE NEDERWEERTSCHE MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING.
Officieele opening der “Enemito.”
Zaterdagnamiddag 6 uur had ten gemeentehuize te Nederweert de officieele opening
plaats der “Enemito,” door de Edelachtbaren Heer J. van Uden, Burgemeester. [...]
Zaal Patronaat.
Het eerste werd een bezoek gebracht aan het patronaat, alwaar diverse mooie stands
waren ondergebracht. De prachtstand van de N.V. Bonda's Handel Maatschappij,
vertegenwoordiger de heer Jac. Bruekers, molenaar, Roeven-Nederweert, werd hier het
eerst bezocht. De heer Mertens gaf hier een korten uitleg van de met Provimi en
Vivorgeen samengestelde veevoeders. Ook bij de stand der plaatselijke
Tuinbouwvereeniging “Lambertus” gaf de heer Mertens uitleg der verschillende soorten
fruit, welke op keurige wijze en smaakvol waren uitgestald. [...]
27 oktober 1934 BOERINNENBOND. NEDERWEERT.
Woensdagmiddag hield de Boerinnenbond te Nederweert een algemeene vergadering in het
Patronaat.
Na de gebruikelijke opening en voorlezing der notulen van de vorige vergadering trad
als eerste spreker op deze vergadering op de ZeerEerw. heer Wevers uit Posterholt met
als onderwerp “Het Eucharistisch Leven.” Op zeer duidelijke en aantrekkelijke wijze
wist de gevierde spreker te wijzen op de groote waarde van de H. Eucharistie voor het
zieleleven van den mensch. Hij spoorde de aanwezige moeders en jongedochters aan door
geregeld de H. Mis bij te wonen en vaak de communiceeren hun godsdienst beter te
beleven.
Een luid applaus bewees, dat deze spreker bij zijn gehoor had ingeslagen.
Intusschen had de nieuwe pastoor, de ZeerEerw. heer Dr. Krijn, de vergadering met een
bezoek vereerd en de woorden van rector Wevers nog eens onderstreepte.
De geestelijk-adviseur der Boerinnen, de Weleerw. heer Geraets, sprak hierna alsnog
een woord van welkom tot den nieuwen Herder en beloofde ook in de Boerinnenbond meer
zorg te zullen besteden aan de godsdienstige vorming der leden.
Als tweede spreker trad vervolgens op de heer A. J. Mertens. Hij bracht nog in enkele
woorden de gehouden bloemententoonstelling ter sprake en spoorde de leden aan voor
een nog grootere deelname bij een volgende gelegenheid. Verder werd nog door den spr.
gewezen op het kweeken van bloembollen, waarvoor nu de tijd is aangebroken.
Tenslotte hield spr. nog een pleidooi voor den te houden landbouwhuishoudcursus. De
hoop werd dan ook uitgesproken, dat zich hiervoor een flink aantal jonge boerinnen
zal aanmelden.
Met een passend dankwoord door de voorzitster, mej. Breukers, werd deze vergadering
gesloten.
27 oktober 1934 AFSCHEIDSFEEST KAPELAAN OBERS IN VERBAND MET ZIJN BENOEMING ALS
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AALMOEZENIER.
Zondagmiddag, 28 October a.s., om vijf uur zal in het patronaat een afscheidsfeest
der parochie worden gehouden, waarbij van den Weleerw. heer kapelaan L. Obers
afscheid zal worden genomen door de parochianen, in verband met zijn vertrek naar
Weert, waar hij zijn nieuwe functie als Aalmoezenier zal gaan aanvaarden.
De vele vereenigingen, waarvan kapelaan Obers adviseur of directeur is hebben tot
deze hulde het initiatief genomen, terwijl ook de overige parochianen in de
gelegenheid worden gesteld hierbij tegenwoordig te zijn. De ruime zaal van het
patronaat zal dan ook Zondagmiddag te klein blijken om de belangstellenden te
bevatten. Dit alleen reeds bewijst hoezeer de scheidende kapelaan in de acht jaren,
dat hij te Nederweert aan de zielzorg heeft gearbeid bemind en geacht is geworden.
Het programma voor dit afscheid is als volgt:
1. Openingswoord door kapelaan Geraets. 2. Huldiging namens de parochianen van
Nederweert door burgemeester van Uden. 3. Gezamenlijk zingen van het lied “Aan U o
Koning der Eeuwen.” 4. Toespraak door Pastoor Dr. Krijn. 5. Huldiging door de diverse
vereenigingen. 6. Slotwoord door den heer A. J. Mertens en 7. Danklied.
8 november 1934
RANTSOENAVOND.
De Jonge Boerenvereeniging hield Maandagavond een algemeene vergadering in het
patronaat, welke druk bezocht was, ondanks het buiig weer. Na de opening door
voorzitter van Lierop, voorlezing der notulen en controle der ledenlijsten, werden
verschillende huishoudelijke zaken afgehandeld, zooals bestelling foto's, cursus
bedrijfscontrole, proefvelden, collecte R. K. Universiteit e.d.
Vervolgens krijgt de heer A. J. Mertens het woord tot het houden eener inleiding over
rantsoenen voor mestvarkens. Spr. gaat aan de hand van enkele voorbeelden na, aan
welke eischen een goed voederrantsoen moet voldoen.
Uitvoerig besprak de inleider het gebruik van aardappelen als varkensvoeder. Hij gaf
aan hoe deze op verschillende manieren, hetzij als hoofdvoer, hetzij als toegift in
een rantsoen kunnen worden te pas gebracht. Ook werd een waardevergelijking met
graanmeel uitgewerkt.
In het verdere gedeelte van zijn inleiding wees spr. op het voordeel van het
inschakelen van een weideperiode tot een gewicht van 50 kg. Vooral om vleezige
gespierde varkens te verkrijgen raadde hij dat ten sterkste aan.
Gewezen werd tenslotte nog op het gebruik van geslibd krijt, fosforzure kalk,
mengzouten, leksteenen en levertraan.
Naar aanleiding van een en ander volgde een levendige discussie waaraan verschillende
leden deelnamen.
Van de bibliotheek werd op dezen avond ook nog een druk gebruik gemaakt.
Deze eerste rantsoenenavond mag dan ook goed geslaagd heeten.
9 november 1934
Ospel. BOERINNENBOND.
Woensdagmiddag hield de Boerinnenbond te Ospel in de patronaatszaal de eerste
wintervergadering.
Aanwezig waren het complete bestuur, de technisch-adviseur de heer F. Leën en een
veertigtal leden.
De vergadering stond onder leiding van de voorzitster Mej. A. Vossen.
Naar aanleiding van de voorgelezen notulen, dankte de voorzitster allen die mede
hadden gewerkt tot het welslagen der bloemententoonstelling.
Daarna hield de heer A. J. Mertens te Nederweert een spreekbeurt over de verpleging
van het rundvee. Hij begint met te wijzen op enkele fouten, die gemaakt waren bij het
opkweeken der bloemen enz. Spr. rekende er op, dat het volgende jaar de deelname nog
grooter zal zijn.
In den breede werd uitgeweid over de verzorging van het vee op stal en in de weide.
In het bijzonder werd gewezen op het voorkomen van gebrek aan zouten en vitaminen, op
de eischen te stellen aan het voeder en drinkwater, de ventilatie [...]
10 december 1934 R.K. Jongensschool St. Lambertus Nederweert.
Gevraagd tegen 1 Januari 1935 een Onderwijzer (wachtgelder of vastaangesteld)
Schriftelijke sollicitatie (zonder stukken) richten aan het Hoofd der School, dhr. A.
J. Mertens vóór 15 Dec. a.s.
Namens het Schoolbestuur v.n. A. J. Mertens, adm.
11 december 1934 BIJENHOUDERSBOND.
Zaterdag jl. hield de Bijenhoudersbond te Nederweert een algemeene vergadering in de
harmoniezaal bij den heer L. Boonen-Linssen.
Bij ontstentenis van den voorzitter, den heer J. Weekers, werd de vergadering geleid
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door den heer Jac. van Eyk. Van de 56 leden bleken er 35 aanwezig te zijn.
Na het voorlezen der notulen verkreeg de heer A. J. Mertens, leeraar in bijenteelt,
te Nederweert, het woord om een lezing te houden over Het nut der bijenteelt.
Spr. moedigde de jongeren aan ijverige beoefenaars te worden van de imkerij, omdat ze
de liefde voor de natuur, de huiselijkheid, de karaktervorming bevordert. Hij wees op
de superieure kwaliteiten van den honing als voedingsmiddel en in vele gevallen als
geneesmiddel. Bij keelziekten, maag- en darmstoornissen en in vele gevallen bij
hartaandoeningen kan de honing als geneesmiddel wonderen doen. Daarnaast werkt het
bijengif uitmuntend bij rheumatiek, hetgeen in diverse buitenlandsche klinieken
overtuigend is aangetoond.
Breedvoerig wijdde spr. uit over 't niet-te-onderschatten nut van de bijen voor de
bestuiving onzer fruitboomen. Daarvoor zijn speciaal de bijen de aangewezen stuifmeeoverbrengers, omdat in 't vroege voorjaar nog weinig andere insecten vliegen.
Het aantal fruitboomen vermeerdert, het aantal bijenvolken vermindert; daarbij is het
aantal vliegdagen in het bloeiseizoen gering en de vliegwijdte van de bijen in
verband met de korte dagen met weinig zon, beperkt, zoodat 't evenwicht verbroken is
en de bevruchting te wenschen overlaat. Alleen dus om het indirecte nut der bijen
moet het imkersbedrijf ook door de jongere generatie in stand worden gehouden.
Spr. mocht voor zijn nuttige voordracht een dankbaar applaus oogsten.
Alsnu had de verkiezing plaats van een bestuurslid in de vacature Martens. In diens
plaats werd gekozen de heer H. van de Voort, Hulsen.
Al de aanwezigen maakten gebruik van de gelegenheid om de contributie te betalen.
Het entreegeld voor nieuwe leden werd vastgesteld op vijftig cent per lid.
Ten slotte werd nog besproken de verkorte cursus van vier winterlessen en twee
zomerlessen, die in Nederweert zal gegeven worden.
Een twaalftal aanwezigen meldde zich daarvoor aan, zoodat de cursus voortgang zal
hebben.
Gegadigden kunnen zich alsnog opgeven vóór 1 Jan. a.s. bij den heer A. J. Mertens,
leider van dezen cursus, of bij den secretaris van den bijenhoudersbond, den heer G.
Coolen, Klaarstraat, Ospel.
9 januari 1935
NEDERWEERT. JAARVERGADERING JONGE-BOERENVEREENIGING.
De Jonge-Boerenvereeniging te Nederweert hield Maandagavond, 7 Januari, een druk
bezochte jaarvergadering in het patronaat.
Buiten het Bestuur en een zestigtal leden waren mede aanwezig de ZeerEerw. heer Dr.
J. Krijn, geestelijk-adviseur, de Technisch-Adviseur, de heer A. J. Mertens, alsmede
de Weleerw. heer kapelaan van Wijngaarden.
De voorzitter, de heer van Lierop, wenscht allen, mede namens het Bestuur, een zalig
en voorspoedig nieuwjaar toe, waarna hij de vergadering opent met allen een hartelijk
welkom toe te roepen, meer in het bijzonder opgemelde personen.
De secretaris, de heer Jonkers, brengt hierna verslag uit der vorige vergadering,
hetwelk onveranderd wordt vastgesteld.
Vervolgens brengt de heer Jonkers het jaarverslag uit, waaruit blijkt, dat 1934 een
zeer arbeidzaam jaar is geweest en zoowel voor de vakkundige belangen in dat jaar
werd gezorgd, alsook voor de geestelijke, sociale en cultureele belangen werd zorg
gedragen Talrijke lezingen en spreekbeurten werden in 1934 gehouden. Verder werden er
11 bestuurs- en 16 ledenvergaderingen gehouden. Het ledental steeg tot 83.
Het verslag memoreert verder de deelname aan den Katholieken Landdag, de Studiedagen
der Jonge Boeren, de Sociale Zondag, de retraite en meerdere excursies. Verder wordt
melding gemaakt van de jaarlijksche rondgang ten bate der R.K. Universiteit, welke op
de gehuchten door de Jonge Boeren worden verricht.
Ook werd nog het vele werk gememoreerd van den in den loop van 1934 vertrokken oudadviseur, kapelaan Obers, thans Aalmoezenier te Weert, terwijl hem in het verslag
dank wordt gebracht voor het vele tijdens zijn adviseurschap voor de vereeniging
gedaan.
Het verslag, hetwelk er keurig verzorgd uit ziet, werd door de vergadering
goedgekeurd.
Het financieel verslag wordt eveneens door den heer Jonkers uitgebracht in zijn
functie als penningmeester. Hieruit bleek, dat de ontvangsten in totaal bedroeg f.
605.64 en de uitgaven f 610.64, zoodat er een klein nadeelig saldo viel te boeken.
De balans toonde echter nog een activa aan van ongeveer 200 gulden aan bezittingen.
Het financieel verslag werd eveneens goedgekeurd.
Namens de vergadering brengt de voorzitter den heer Jonkers dank voor zijn keurige
verslagen en spreekt de hoop uit, dat de vereeniging hem nog lang als secretaris mag
behouden.
Hierna werd medegedeeld, dat de contributie verhoogd was tot een gulden. Zijn er
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meerdere broeders lid, dan betalen de jongere broeders echter slechts vijftig cent.
De aanwezigen maakten nagenoeg allen gebruik van de gelegenheid om contributie te
betalen bij den nieuwen penningmeester den heer J. v. d. Voort.
De Geestelijk-Adviseur hierna het woord nemende wenscht allen geluk met de onderlinge
samenwerking zoowel op materieel als geestelijk gebied en breekt vervolgens de lans
om de aanwezigen tot deelname aan de retraite aan te sporen.
Het resultaat is, dat zich een negental leden hiervoor aanmelden, welk aantal
getracht wordt nog te vergrooten.
Nadat de voorzitter Dr. Klijn dank heeft gebracht voor zijn woorden verlaat de
Geestelijk-Adviseur de vergadering, daar andere bezigheden hem elders roepen.
De secretaris brengt dan nog een verslag der proefvelden uit waarna wordt overgegaan
tot bespreking van een te houden gezelligen avond evenals vorige jaren.
Een Commissie werd hiervoor in het leven geroepen, terwijl deze avond bepaald werd op
Maandag 11 Februari a.s.
De Technisch-Adviseur brengt de a.s. landbouwhuishoudcursus nog in het midden en
spoort de leden aan te zorgen, dat hiervoor voldoende deelname komt.
Kapelaan van Wijngaarden besprak, naar aanleiding van een gestelde vraag uit de
vergadering, nog in het kort het doel van een kernvorming.
Tot slot werden nog enkele huishoudelijke aangelegenheden afgehandeld, waarna deze
goed geslaagde vergadering op de gebruikelijke wijze door den voorzitter werd
gesloten.
18 januari 1935 OPENING LANDBOUWHUISHOUDCURSUS.
Donderdagmiddag 17 dezer had in de gymnastiekzaal van de Zustersschool de officieele
opening plaats van den tweeden landbouwhuishoudcursus die alhier vanwege den
Plaatselijken Boerenbond zal worden gegeven.
Aanwezig waren bij deze opening de Besturen van den Boerenbond en den Boerinnenbond
met den Geestelijk Adviseur, den Weleerw. heer P. Geraets. Verder was aanwezig de
Edelachtb. heer J. van Uden, Burgemeester en de heeren M. Tops, secretaris van den
L.L.T.B. en M. J. Dings, consulent der Jonge Boeren. De Zeereerw. heer Pastoor Dr.
Krijn vereerde later ook deze bijeenkomst met een bezoek.
Van de 26 deelneemsters, die zich hadden opgegeven, waren er 24 aanwezig. Een tweetal
kon wegens ziekte niet present zijn.
De vergadering werd geopend door kapelaan Geraets, die allen welkom heette, in het
bijzonder Burgemeester van Uden en de heeren Tops en Dings.
Hij zette vervolgens het groote nut van een landbouwhuishoudcursus uiteen en bracht
dank aan het Bestuur van den Boerenbond voor zijn steun en aan de Eerw. Overste der
Zusters Franciscanessen voor het beschikbaar stellen van de noodige lokalen voor
dezen cursus.
Spr. rekende op een regelmatig bezoek van alle deelneemsters, opdat de cursus een
geregeld verloop kan hebben.
de heer Tops, daarna het woord nemende, zette in den breede den opzet van den cursus
uiteen. De huishoudlessen worden gegeven door Mej. Hendrickx uit Roermond, de
naaldlessen door Mej. Aarts uit Venray, de godsdienstlessen door Pastoor Dr. Krijn en
kapelaan Geraets en de landbouwlessen door den heer A. J. Mertens.
In het geheel zal er drie maal per week les worden gegeven gedurende een veertigtal
weken. Ook deze spreker drong aan op het regelmatig bezoeken der lessen en het goed
op tijd komen. Met nadruk wees hij op het groote nut der lessen vooral voor het
latere leven. Hij achtte ze een weldaad voor de gemeente, de kerk en den staat, waar
zooveel afhangt van het bestaan van goed bestuurde in-katholieke gezinnen.
Pastoor Dr. Krijn onderstreepte de woorden van den vorigen spreker nog eens en dankte
de cursisten, dat ze in grooten getale waren opgekomen. Hij wees vooral op het groote
nut van degelijk godsdienstonderwijs voor de a.s. huismoeders en op het groote belang
van degelijk ontwikkelde huismoeders voor maatschappij en kerk.
Men moet niet te licht denken, dit of dat heb ik niet noodig, in het latere leven
komt iedere kennis te zijner tijd van pas.
Ook Burgemeester van Uden voerde nog het woord, dankte voor het welkomswoord en
achtte zich gelukkig om de opening van dezen cursus als Hoofd der gemeente te kunnen
bijwonen. Het zal hem steeds een groote vreugde zijn, wanneer er gewerkt wordt voor
betere ontwikkeling op allerlei gebied. Hij wenschte tenslotte de cursisten veel
succes.
De eerstvolgende les zal zijn op Maandag a.s. 21 Januari, om half twee beginnen. De
verdere regeling zal nader worden besproken op de lessen.
Met een woord van dank aan allen voor de betoonde belangstelling werd daarna de
vergadering door Kapelaan Geraets gesloten.
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25 maart 1935 NEDERWEERT. SLUITING ALGEMEENE LANDBOUWWINTERCURSUS
Vrijdagavond j.l. had alhier in de bijzondere lagere jongensschool de eindles plaats
van den tweejarigen landbouwcursus, gegeven onder leiding van den heer A. J. Mertens,
land- en tuinbouwonderwijzer alhier.
Behalve de Rijkslandbouwconsulent ir. W. J. Dewez, werd deze laatste les bijgewoond
door den Z. E. Heer Pastoor Dr. Krijn, de WelEerw. Heeren Kapelaans Geraets en van
Wijngaarden, Wethouder J. M. Koppen alsmede door den Voorzitter en Secretaris der
Jonge-Boerenvereeniging.
Burgemeester van Uden had bericht van verhindering gezonden, evenals dhr. P. M.
Koppen.
Nadat het Hoofd van den cursus de aanwezige autoriteiten welkom had geheeten, werd
den cursisten een eenvoudig examen afgenomen, waaraan allen voldeden, zoodat zij voor
het diploma in aanmerking kwamen.
Wanneer hierna Ir. Deweze het woord neemt, als zijnde belast met het toezicht van
rijkswege op deze cursussen, feliciteert hij in de eerste plaats de cursisten met de
getoonde wilskracht, om nog eens voor tweewinters op de schoolbanken plaats te nemen.
De verworven kennis moet echter niet beschouwd worden als 'n afgesloten geheel.
Steeds moeten de cursisten trachten door lectuur, excursies enz. voort te bouwen op
den grondslag, die door dezen cursus is gelegd. Hij spoorde allen aan trouwe ijverige
leden te worden van de Jonge-Boerenvereeniging, een organisatie waarop ons gewest
trots mag zijn.
Gewaarschuwd werd tegen de wel eens waargenomen onderschatting van de door ervaring
opgedane kennis der ouderen; steeds en overal moet de theorie aan de practijk worden
getoetst en uit een vruchtbare samenwerking van beide moeten de beste resultaten
verwacht worden. De boeken en dictaten van dezen cursus moeten niet opgeborgen
worden, maar dienen te worden bewaard en geregeld ter hand worden genomen om de
vergeten kennis weer op te frisschen. Niet zelden zullen ze een nuttige vraagbaak
zijn in moeilijke gevallen.
Aan het slot van zijn rede dankte Ir. Dewez het hoofd van den cursus voor de zorgen
en moeiten, welke hij zich gedurende een tweetal winters getroost heeft. Wanneer de
cursisten ook in de toekomst getrouw blijven aan de grondlijnen en princiepen, door
hem ingeprent, zal het voor hem de grootste voldoening zijn.
Hierna reikte Wethouder Koppen met een passend woord van gelukwensch de diploma's aan
de deelnemers uit.
Ook de Z. E. Heer Pastoor wenschte de cursisten geluk met het behaalde succes.
Deze plechtigheid werd besloten met een dankwoord van den leider tot Ir. Dewez, de
belangstellenden en de cursisten.
2 april 1935
GESLAAGD.
De volgende personen verwierven het landbouwdiploma na met succes de
landbouwwintercursus gevolgd te hebben, waarvan Vrijdag de sluitingsles plaats had.
G. Bongers, J. Creemers, J. Ekers, H. Gielen, J. Hoeben, F. Janssen, G. Lenders, A.
Mackus, E. van Tulden, H. Vaes, L. Verbogen, H. Vossen, C. Wijen en H. Zegveld.
Leider van dezen cursus was de heer A. J. Mertens, alhier.
9 april 1935
NEDERWEERT. DE BURGERWACHT NIET ONTBONDEN.
De schietbaan niet meer bruikbaar.
De burgerwacht Nederweert hield Zondagmiddag in de Harmoniezaal een algemeene
vergadering, welke tevens als jaarvergadering doorging. Ondanks het zeer slechte weer
waren een vijftig leden present, toen de voorzitter, de heer A. J. Mertens, de eerste
vergadering opende. Hij moest echter constateeren, dat niet het vereischte aantal
(2/3) aanwezig was, zoodat op deze vergadering het voorstel van het bestuur tot
ontbinding der vereeniging, niet kan worden behandeld en gewacht diende te worden tot
half zes uur, voor de tweede uitgeschreven vergadering, waarop dan door de
aanwezigen een beslissing kon worden genomen.
[...] Alvorens echter het voorstel in stemming komt, gaat de voorzitter in het kort
het wel en wee der vereeniging na, sinds in 1919 de Burgerwacht werd opgericht.
Hieruit blijkt, dat er vele en mooie resultaten bereikt zijn in die jaren, doch
daartegenover ook veel tegenwerking werd ondervonden, en vooral in den laatsten tijd
vele verdachtmakingen tegen de Burgerwacht kwamen, wat tot gevolg had, dat de
schietbaan wegens onveiligheid gesloten werd door de burgemeester. Van allerlei
fabeltjes deden de ronde over de baan.
[...] Hierna volgde nog een verkiezing van drie bestuursleden wegens periodieke
aftreding der heeren Mertens, Gielissen en Kuepers. Op voorstel van burgemeester van
Uden, worden de aftredenden bij acclamatie herkozen.
Oud-commandant van Eijk brengt dan nog enkele bemoedigende woorden in het midden en
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zou het een schande hebben gevonden als de Burgerwacht van Nederweert als eerste in
het land sinds 1919 aou moeten hebben liquideeren.
Met een dank woord tot de aanwezigen sluit hierna de voorzitter deze vergadering,
welke een der gewichtigste was sinds het bestaan der Burgerwacht.
17 mei 1935 R. K. VEREENIGING VAN LAND- EN TUINBOUWONDERWIJZERS.
De afdeeling Midden-Limburg van de R. K. Vereeniging van Land- en
Tuinbouwonderwijzers houdt morgen Zaterdag om 2½ uur in het Landbouwhuis Roermond een
vergadering.
De agenda vermeldt de volgende punten:
1. Opening en notulen. 2. Rekening en verantwoording. 3. Bespreking alg. vergadering:
voorstellen, regeling, vervoer enz. 4. Inleiding A. J. Mertens: Wat ontbreekt er nog
aan ons cursusonderwijs? 5. Pensioenkwestie. 6. Rondvraag en sluiting.
20 mei 1935 R. K. VEREENIGING VAN LAND- EN TUINBOUWONDERWIJZERS.
Zaterdag hield de afdeeling Midden-Limburg van de R. K. Vereeniging van Land- en
Tuinbouwonderwijzers haar jaarvergadering in het Landbouwhuis te Roermond onder
leiding van den heer Delhoofen uit Heel.
De voorzitter heette allen welkom, ingezonderheid den algemeenen voorzitter, den
heer Tops, en de heeren ir. Timmermans en Dewez, veeteelt- en landbouwconsulent. Hij
wees op den economischen toestand van den landbouw, waarmee men op de landbouwlessen
heeft rekening te houden, en over de vermindering van de lesuren op de
huishoudcursussen. Spreker wees nog op het nut der vereeniging, ook wegens het nauwe
contact met den L. L. T. B. en de heeren consulenten.
De secretaris-penningmeester, de heer Mertens uit Nederweert, bracht het jaarverslag
uit en verslag van de rekening en verantwoording, welke werden goedgekeurd.
Hierna had een bespreking plaats over de algemeene vergadering der vereeniging, welke
wordt gehouden op 15 Juni te Swalmen, waarna excursie naar de proefboerderij te
Beesel, waar de heeren Timmermans en Dewez de noodige inlichtingen zullen geven.
De heer Mertens hield een interessante lezing over het onderwerp: Wat ontbreekt er
nog aan ons cursusonderwijs? In hoofdzaak behandelde hij deze drie punten: 1. Hoe
kunnen wij de noodige aansluiting krijgen tusschen de lagere school en de cursussen?
2. Hoe kunnen wij het onderwijs meer aanschouwelijk maken? 3. Hoe kunnen we de
cursisten meer opvoeden tot idiëele menschen, die gevoel krijgen voor Gods schepping
en betere beleving van hun godsdienst?
Hierover ontspon zich een uitgebreid debat, waaraan werd deelgenomen door den
voorzitter, de heeren Timmermans, Dewez, Stoks, Linssen en Mertens. Hierbij werd
vooral naar voren gebracht, dat wij ons niet moeten laten leiden door neutrale
leerboeken, maar dat het onderwijs de stempel moet dragen van zijn eigen
persoonlijkheid.
De heer Dewez gaf nog eenige practische wenken, o.a. over een betere verdeeling der
leermiddelen, van de cursussen en wees nog op het nut van de aanwezigheid van een
land- en tuinbouwonderwijzer voor de omgeving.
Verder werd nog de pensioenkwestie behandeld, waarover nadere inlichtingen werden
gegeven.
De voorzitter dankte de aanwezigen voor hun trouwe opkomst en voor het aangename
verloop der vergadering, riep allen een tot weerziens tot op de algemeene vergadering
en sloot met den christelijken groet.
17 juni 1935 AANBESTEDINGEN.
Bij de gehouden aanbesteding landhuis te Weert voor rekening van den heer A. J.
Mertens, Nederweert, was de inschrijving als volgt:
J. Ramakers, Nederweert f 7150, L. Heijnen, Nederweert f 6943; Jac. Hendriks, Ospel f
6719. Gebr. Janssen, Weert f 6630, Math. Geijbels, Weert f 6437, J. Langeslag, Weert
f 6407, Corn. Looyen, Weert f 6335, Lempens en Lenders, Weert f 6280, Gebr. Kanters,
Weert f 6153, Jac. Schroën, Baexem f 6047.
Bouwkundige de heer Pierre Stultiens, Weert. Aan den laagsten is het werk gegund.
31 augustus 1935 LANDBOUWWINTERCURSUS.
Vanwege de afdeeling Nederweert van den L. L, T. B. wordt wederom een tweejarige
landbouwwintercursus gegeven voor jonge-boeren, die de lagere school doorloopen
hebben en minstens 15 jaar oud zijn. De leiding van dezen cursus berust bij den heer
A. J. Mertens, land- en tuinbouwleeraar, hoofd der b. l. school, alhier. Ongetwijfeld
zullen vele jonge-boeren van deze door haar organisatie geboden mooie gelegenheid om
hun vakkennis te verrijken gebruik maken en zich voor den cursus aanmelden. Het
voornemen bestaat nog meerdere andere cursussen te geven in den loop van den a.s.
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10 september 1935 FLORALIATENTOONSTELLING. NEDERWEERT.
Zondag j.l. organiseerde de plaatselijke afdeeling van den Boerinnenbond in de
patronaatszaal voor de derde achtereenvolgende maal een floraliatentoonstelling.
Tevens was hieraan dit keer verbonden een uitgebreide inzending van particuliere
bloemenliefhebbers, die om wille van de goede zaak gaarne hun medewerking aan deze
tentoonstelling verleenden. [...]
Alles bij elkaar een zeer goed geslaagde tentoonstelling, waarop de Boerinnenbond met
succes terug kan zien. Omstreeks zeven uur had de sluiting plaats door den Weleerw.
heer Geraets, adviseur van den Boerinnenbond. Deze memoreerde in het kort de
medewerking van vele zijden ondervonden, vooral van den Technisch-Adviseur den heer
A. J. Mertens, en dankte allen die hadden bijgedragen tot het welslagen dezer derde
tentoonstelling. Tot slot volgde dan nog de uitreiking der prijzen. [...]
12 september 1935 Naar Stramproy!
Na de schitterende voorbeelden van Baexem en Neer is nu Stramproy aan de beurt met
zijn kringtentoonstelling.
Deze bloeiende landbouw-gemeente heeft het nadeel, niet die centrale ligging te
hebben van de beide straks genoemde, doch als randgemeente zal ze ongetwijfeld ook
heel wat bezoek trekken uit de naburige Belgische grensstrook. [...]
Gij, boerinnen en allen, die belang stelt in de taak van de boerin in de huishouding,
vergeet deze afdeling niet!
Nederweert.
A. J. MERTENS.
9 oktober 1935
DE A.N.W.B.-BONDSFILM
Dank zij het initiatief van den plaatselijken Consul van den A.N.W.B., dhr. A. J.
Mertens, zal ook te Nederweert de bekende en mooie A.N.W.B.-bondsfilm vertoond
worden, terwijl tevens een tentoonstelling en lezing over het werken van dezen
Toeristenbond zal worden gehouden. [...]
15 januari 1936 NEDERWEERT. BURGERWACHT NEDERWEERT.
De Burgerwacht Nederweert hield Maandagavond in de Harmoniezaal haar jaarvergadering,
welke onder leiding stond van den Voorzitter den heer A. J. Mertens. Waar aan deze
jaarvergadering tevens een soort feestvergadering was verbonden, waren buiten een
zeer groot aantal leden mede aanwezig vele genoodigden, waaronder we meerdere leden
van den Raad opmerkten.
In zijn openingswoord verwelkomde de heer Mertens allen hartelijk, vooral de
genoodigden en de aanwezige dames. [...]
23 januari 1936
BIJENHOUDERSBOND.
Zondagmiddag vergaderde in het lokaal van den heer M. Dalemans te Ospel de afdeeling
Nederweert-(en Ospel) van den Bond van Bijenhouders. De opkomst was wegens het minder
gunstige weer niet groot te noemen.
De heer A. J. Mertens, bijenteeltonderwijzer te Nederweert hield voor de aanwezige
imkers een spreekbeurt over de ontwikkeling van het bijenvolk in het voorjaar. Spr.
behandelde dit onderwerp in den breede en gaf in verband hiermede tal van nuttige
wenken voor de praktijk.
Na de lezing werden nog enkele vragen gesteld, die naar genoegen der stellers werden
beantwoord.
Enkele agendapunten, waaronder de bestuursverkiezing, werden tot een volgende
vergadering aangehouden.
14 maart 1936 CURSUS IN ALGEMEENE ONTWIKKELING.
Dinsdag werd de alhier gegeven cursus in algemeene ontwikkeling, waarmee dit jaar
voor het eerst een proef is genomen, gesloten. Deze cursus is niet te verwarren met
de ontwikkelingsavonden, welke reeds enkele jaren voor de standsorganisaties worden
gegeven. Op dezen cursus zijn vooral de jongeren uit de standen vertegenwoordigd,
alwaar zij onderwijs genieten in diverse vakken, in den geest als vroeger het
herhalingsonderwijs werd gegeven. Van de geboden gelegenheid profiteerden een
twintigtal cursisten, die zeer regelmatig de verschillende lessen met groote
belangstelling hebben gevolgd, zoodat zij ongetwijfeld hun nut er mee zullen hebben
opgedaan.
Was de opzet van dezen cursus bedoeld te zijn voor alle standen, op de lessen waren
alleen de boerenstand en de arbeidersstand vertegenwoordigd. De middenstand schijnt
dergelijk onderwijs niet noodig te hebben. Wordt zulks nu nog niet ingezien? Waar
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blijven de Jonge Middenstanders?
De lessen werden des Maandags van 7-9 uur gegeven. Als leider trad op de heer A. J.
Mertens, hoofd der school, bijgestaan door den zeereerw heer pastoor Dr. J. Krijn en
de weleerw. heeren kapelaans.
Aan het einde van den cursus dankte een der cursisten den leider voor de gegeven
lessen en bood hem als bewijs van erkentelijkheid een passend cadeau aan.
Wederkeerig richtte de heer Mertens een woord van dank tot de cursisten voor de
wijze, waarop ze hem het les geven gemakkelijk hadden gemaakt. Hij sprak de hoop uit,
hem het volgend jaar allen weer gezond en wel terug te zien.
18 maart 1936
NEDERWEERT. JAARVERGADERING BOND VAN BIJENHOUDERS.
Alhier vergaderde deze vereeniging in de harmoniezaal te Nederweert. Ruim veertig
leden waren aanwezig, toen de heer P. J. Weekers, voorzitter, deze vergadering met
gebed opende.
Hierna verkreeg de secretaris, de heer G. Coolen, het woord tot het uitbrengen van de
notulen en de jaarverslagen over 1935.
Uit het keurig opgemaakt jaarverslag valt op te maken, dat er een levendig
vereenigingsleven heerscht in dezen bond. Het ledental neemt geleidelijk toe en het
is zeer verheugend te constateeren, dat zooveel jongeren zich bij den bond
aansluiten. Voor een niet gering deel is dit zeker te danken aan het voorbeeld der
beide veteranen van den bond, nl. de voorzitter P. J. Weekers en de echte
propagandist Koob van Eijk, die gelukkig van een ernstige ziekte hersteld is.
In het afgeloopen jaar werden gehouden twee winterlessen en twee zomerlessen, alsmede
een verkorte cursus in bijenteelt, welke gevolgd werd door een veertiental
deelnemers.
Slechts door een behoorlijke ontwikkeling kan een jonge imker het uitgebreide
imkersvak behoorlijk onder de knie krijgen. Hier vooral moeten theorie en praktijk
samenwerken en samengaan.
De technisch adviseur, de heer A. J. Mertens, hield vervolgens een korte toespraak,
constateerde met genoegen de drukke opkomst en spoorde de oudere imkers aan de
nieuwelingen in het vak behulpzaam te zijn bij de eerste schreden, zie ze zetten op
het stekelige imkerspad.
Verder wees hij op de noodzakelijkheid zoo spoedig mogelijk de moerechtheid en den
voedervoorraad van de opzetters te controleeren, want vooral in dezen tijd gebruiken
de bijen enorme hoeveelheden voeder voor het grootbrengen der jonge bijen. Ook moet
gezorgd worden voor een drinkplaats dicht bij den stal, anders gaan er vele bijen op
hun vluchten naar verwijderde drinkplaatsen verloren door verstijving, vijanden enz.
Spr. eindigde met allen een goed imkersjaar toe te wenschen.
Van de gelegenheid tot het bestellen van suiker a 2½ kg. per opzetter, werd druk
gebruik gemaakt. Als de voorjaarssuiker nu maar tijdig arriveert, kunnen vele imkers
er nog gebruik van maken voor aanvullings- en eventueel drijfvoeder.
De aftredende voorzitter werd wegens zijn vele verdiensten voor de vereeniging bij
acclamatie herkozen.
Bij de rondvraag werd o.a. ter sprake gebracht het verkrijgen van een depot van
imkersartikelen. Een de leden bood zich aan voor het vestigen van een dergelijk
filiaal van Boxtel.
De technisch adviseur zal pogingen aanwenden om daartoe te geraken en anders zal
getracht worden steeds een flinken voorraad van de meest gevraagde artikelen in
voorraad te hebben.
De verloting van imkersbenoodigdheden, bijenkappen, kunstraat, vlechtnaalden, enz.,
die hierna plaats had, mocht zich ten zeerste in de belangstelling der aanwezigen
verheugen. Menigeen keerde met een aardig prijsje huiswaarts.
Te circa zes uur sloot de voorzitter deze goed geslaagde jaarvergadering met den
gebruikelijken groet.
19 september 1936 CURSUSSEN.
Nu het winterseizoen nadert wordt wederom gelegenheid gegeven voor ontwikkeling. Zoo
zullen de Jonge Boeren deel kunnen nemen aan cursussen in varkenskennis, voeding en
verpleging van het vee, een verkorte cursus in pluimveeteelt en een cursus in
bijenteelt.
Verder zal voor de leden van de Jonge Boeren, Jonge Werkman en Jonge Middenstand een
cursus in algemeene ontwikkeling worden gegeven, waarin onderwijs wordt genoten in de
vakken rekenen, taal, aardrijkskunde e.d. benevens Godsdienstkennis, sociologie en
staatsinrichting. De ouders worden daarom aangespoord hun jongens hieraan te doen
deelnemen, opdat zij godsdienstig, verstandelijk en maatschappelijk er beter van
kunnen worden en op een gepaste wijze de lange winteravonden kunnen doorbrengen.
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Aanmelding voor een of meerdere cursussen kan geschieden bij den heer A. J. Mertens,
hoofd der school.
19 januari 1937 JAARVERGADERING BIJENHOUDERSBOND.
De imkers van Nederweert hielden Zondagmiddag in den boerenbondzaal hun
jaarvergadering onder leiding van den heer J. Weekers.
Een dertigtal leden, het complete bestuur en den heer A. J. Mertens, technischadviseur der vereeniging, waren hierop aanwezig.
De secretaris, de heer G. Coolen, bracht een goed-verzorgd jaarverslag uit, waarin
o.m. dank werd gebracht aan de veteranen der vereeniging, de heeren J. Weekers en
Jac. van Eijk, welke laatste wegens vertrek uit de gemeente de vereeniging heeft
moeten verlaten.
In het verslagjaar traden een negental jongeren tot de vereeniging toe, waardoor
thans 66 leden te boeken vallen.
Van de geboden gelegenheid tot bestellen van accijnsvrije suiker werd een druk
gebruik gemaakt. In het geheel werden 900 K.G. voorjaarssuiker en 2350 K.G.
najaarssuiker besteld.
Het plaatselijk depot van imkersartikelen bleek in de behoefte te voorzien en leverde
veel gemak op voor de leden.
De bestuursverkiezing diende tot een volgende vergadering te worden aangehouden.
Tot afgevaardigde ter algemeene vergadering werd de heer G. Coolen aangewezen en tot
diens plaatsvervanger de heer P. J. Weekers.
Aan het slot dezer vergadering hield de heer A. J. Mertens een leerrijke en
interessante lezing over het onderwerp: “Hoe kunnen we honing winnen van betere
kwaliteit?”
Spreker oogstte hiervoor dan ook een dankbaar applaus.
Met een dankwoord tot allen volgde hierna sluiting dezer goed geslaagde vergadering.
9 februari 1937
NEDERWEERT. TUINBOUWVEREENIGING. Jaarvergadering.
De Tuinbouwvereeniging Nederweert hield Zondagmorgen in de b.l. school haar
jaarvergadering onder leiding van den heer G. Haenen, voorzitter.
Na de opening, waarbij de voorzitter, in het kort het tienjarig bestaan der
vereeniging memoreert, doet de secretaris, de heer Mertens, voorlezing van de notulen
en het jaarverslag. [...]
12 maart 1937 EIERVEREENIGING ST. LAMBERTUS.
De Eiervereeniging St. Lambertus te Nederweert, een der grootste afdeelingen van de
Coöperatieve Roermondsche Eiermijn, hield Woensdagmiddag in het patronaat haar
jaarvergadering onder leiding van den heer J. M. Koppen, voorzitter. [...]
De heer A. J. Mertens, technisch-adviseur der afdeeling, hield op deze vergadering
een spreekbeurt met als onderwerp “Moderne Bedrijfsmethode op de Boerderij”, waaruit
de aanwezigen veel nuttigs hebben kunnen opdoen. Deze spreekbeurt werd met groote
aandacht gevolgd en het applaus en dankwoord waren dan ook welverdiend. [...]
11 juni 1937 STAAT VAN DIENST van Mertens Antonius Josephus, geboren te Grathem den
27/24 Juni 1883
1. 1 juli 1902 t/m, 30 april 1903: bijzondere lagere school Heibloem Heythuyzen
2. 15 mei 1904 t/m 31 december 1904: openbare lagere school Helenaveen (gemeente
Deurne)
3. 1 januari 1905 t/m 31 maart 1911 onderwijzer als bij 1 (Heibloem)
4. 1 april 1911 t/m 31 januari 1918: hoofd openbare lagere school Kelpen-Grathem
5. 1 februari 1918 t/m 31 maart 1930: hoofd openbare lagere school Nederweert
6. 1 april 1930 tot heden (= 11 juni 1937): hoofd bijzondere lagere jongensschool
Nederweert
7. 1 februari 1913 t/m 30 april 1915: onderwijzer Rijksnormaallessen te Weert
8. hoofd en onderwijzer aan de cursus in vervolgonderwijs te Nederweert
9. 1 oktober 1922 tot heden: hoofd landbouwcursus Nederweert
19 juni 1937
NEDERWEERT. De Imkers van Nederweert houden Zondagmiddag 20 Juni
a.s. om 4 uur op den bijenstand van den heer A. J. Mertens, bijenteeltleeraar en
onder diens leiding een practische les met als onderwerp: “Zwermen en
zwermbehandeling”, terwijl teven gesproken wordt over “de bestuivingsverschijnselen”.
Iedere imker is welkom, ook niet-leden van den imkersbond.
2 februari 1938
NEDERWEERT.
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Nederweert heeft in de viering van de blijde gebeurtenis van de geboorte van ons
prinsesje niet ten achter gestaan en op waardige wijze feest gevierd. [...]
De schoolkinderen zongen nog onder leiding van den heer A. J. Mertens, hoofd der
school, een viertal Oranjeliederen, waarna het Limburgsch volkslied werd gespeeld en
door alle hier verzamelde inwoners werd meegezongen. [...]
19 februari 1938 BURGERWACHT.
NEDERWEERT.
Uitreiking Generaal de Blockbeker en nog twee landsprijzen.
De Burgerwacht Nederweert hield Donderdagavond in zaal van Roy een uitstekend
geslaagde jaarvergadering, welke een druk bezoek trok.
Niet alleen waren de vendels van Dorp, Ospel en Leveroy goed vertegenwoordigd, doch
ook vele genoodigden hadden aan de uitnoodiging tot bijwoning aan deze
jaarvergadering gevolg gegeven.
O.m. waren aanwezig de Zeereerw. heer Dr. Krijn, pastoor, de Weleerw. heer Brand, de
edelachtbare heer Burgemeester J. van Uden, meerdere leden van den Gemeenteraad en
vertegenwoordigers van Oranjecomité en B.V.L.
Na de aanwezigen welkom te hebben geheeten, herdacht de voorzitter, de heer A. J.
Mertens, de onlangs in ons Koninklijk Gezin plaats gehad hebbende blijde gebeurtenis
van de geboorte van Prinses Béatrix, waarna met het gezamenlijk zingen van het
Wilhelmus de agenda werd ingezet.
De verschillende jaarverslagen werden door de verslaggevers uitgebracht en door de
vergadering goedgekeurd. [...]
Bij het hierna volgende bestuursverkiezing werden de aftredende leden de heeren
Mertens en Gielissen op voorstel van Burgemeester van Uden bij acclamatie herkozen.
[...]
25 februari 1938 NEDERWEERT.
FEESTAVOND JONGE BOEREN.
Woensdagavond organiseerde de Jonge Boeren te Nederweert (zulks ter afwisseling van
het drukke winterseizoen met lezingen enz.) een vroolijken avond. Deze avond werd
o.m. bijgewoond door den ZeerEerw. heer pastoor Dr. Krijn, geestelijk adviseur, den
heer M. Kirkels, Kringvoorzitter van den Boerenbond in den Kring Weert en voorzitter
der plaatselijke afdeeling van den L.L.T.B., meerdere bestuursleden dezer afdeeling,
alsmede door den heer A. J. Mertens, technisch adviseur.
Na het zingen van een openingslied, werd het programma afgewerkt en werden de
aanwezigen vergast op meerdere komische nummers, schlagers, uitzending via een
geheimen zender, e.d. Radio-Cuppens luisterde dezen avond met muziek op. Een kaarten rookwedstrijd aan dezen avond verbonden trokken zeer veel deelnemers, temeer daar
de prijzen, n.l. een aantal konijnen, in levenden lijve in de zaal aanwezig waren. De
prijswinnaar in den rookwedstrijd had anderhalf uur noodig voor het oprooken van een
kleine cigarillo, hetgeen een geduld-prestatie van de bovenste plank te noemen valt.
Ook de tooneelafdeeling trok veel succes. Het slot was meer een ouderwetsche
“koupdaag” ten bate van de nieuwe kerk in het Eind, welke een mooi bedrag opbracht.
Zoowel geestelijk als technisch adviseur voerden tusschen de nummers door even het
woord, terwijl een aangeboden tractatie zeer op prijs werd gesteld.
Zij nog vermeld, dat de Boerinnenbond gezorgd had voor de keurige versiering van de
zaal, dan blijkt uit dit alles, dat het een welgeslaagde feestavond voor de Jonge
Boeren is geweest.
7 maart 1938
NEDERWEERT.
SLUITING CURSUS LANDBOUWBEDRIJFSLEIDER.
Vrijdagavond had in de zaal van den Boerenbond de sluiting plaats van den cursus voor
landbouwbedrijfsleiders, de eerste welke in Limburg op dit gebied werd gegeven. Niet
minder dan 29 personen hebben aan dezen cursus deelgenomen.
De leider van dezen cursus, de heer A. J. Mertens, opende de bijeenkomst en
verwelkomde de aanwezige autoriteiten, waaronder de Zeereerw. heer Pastoor Dr. Krijn,
loco-burgemeester wethouder Kuepers en de leden der Commissie van Toezicht.
De laatste les werd met veel belangstelling gevolgd, waarna tot slot een serie
lichtbeelden werd vertoond.
Na afloop nam de heer P. M. Koppen, secretaris van den Boerenbond, het woord om den
leider van dezen cursus dank te brengen voor de wijze waarop hij gedurende twintig
lessen de deelnemers had weten te boeien. Als blijvende herinnering aan dezen
welgeslaagden cursus werd den heer Mertens een mooi boekwerk aangeboden.
De heer Mertens toonde zich door deze toespraak en het aangeboden cadeau ten zeerste
verrast. Hij dankte den heer Koppen en de cursisten voor de betoonde hulp en
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medewerking tot het slagen van den cursus.
Alsnog voerde het woord wethouder Kuepers, waarbij hij den heer Mertens dank bracht
voor het vele thans en in het verleden tot ontwikkeling van den boerenstand in
Nederweert gedaan.
Besloten werd tenslotte in den loop van dezen zomer een paar excursies te
organiseeren voor de cursisten, n.l. naar Horst en de Proefboerderij te Beesel.
Hierna volgde de sluiting van deze goed geslaagde eindles.
15 maart 1938 NEDERWEERT. TUINBOUWVEREENIGING.
De Tuinbouwvereeniging van Nederweert hield Zondagmorgen in de boerenbondzaal haar
jaarvergadering onder leiding van den heer G. Haenen, voorzitter.
Na de gebruikelijke opening werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en
vastgesteld. [...]
Door den secretaris, den heer A. J. Mertens, werd vervolgens nog gewezen op het
groote nut van geregeld en tijdig sproeien der boomen en het bemesten der
boomgaarden.
Vanwege de vereeniging is ook nu wederom gelegenheid gegeven om de boomen te doen
besproeien, waarvan vele leden hebben gebruik gemaakt. [...]
22 maart 1938 GEITENHOUDERIJ. Afdeeling Nederweert opgericht.
Vrijdagavond had in de boerenbondzaal een vergadering plaats om te komen tot
oprichting eener afdeeling van de Provinciale Vereeniging tot bevordering der
geitenhouderij en -fokkerij in Limburg.
Waar deze tak van veehouderij hoofdzakelijk beoefend wordt door de kleine lieden was
het goed gezien van enkele Sociale Vereenigingen om deze menschen tot deze
vergadering uit te noodigen, teneinde hen het groote nut der geitenhouderij beter te
leeren kennen en waardeeren.
Een flink aantal geitenhouders en andere belangstellenden waren dan ook aanwezig.
Mede waren aanwezig een aantal genoodigden o.a. de edelachtb. heer burgemeester van
Uden, vertegenwoordigers der diverse standsorganisaties en sociale vereeniging, e.d.
De leiding berustte bij den heer A. J. Mertens, landbouwonderwijzer, alhier, die
allen hartelijk welkom heette, meer in het bijzonder opgemelde personen en vooral de
sprekers op dezen avond, de heeren Ir. Jac. Timmermans, rijksveeteeltconsulent en den
heer L. Simons, secretaris van opgemelde provinciale vereenigingen.
De heer Timmermans gaf in een zeer onderhoudende causerie het groote nut van het
houden van geiten en de voordeelen hieraan verbonden aan, terwijl hij verder wees op
de juiste wijze van opfokken dezer dieren.
De heer Simons gaf een kijk op de inrichting der Provinciale vereeniging en haar
afdeelingen, de kosten hieraan verbonden enz.
Dat de sprekers met aandacht gevolgd werden bleek uit het hierna volgende debat.
Het succes, dat de initiatiefnemers met deze vergadering beoogden was dan ook
verdiend. Een twintigtal aanwezigen gaven zich aanstonds als lid voor de plaatselijke
afdeeling op, terwijl ze toezegden nog de noodige reclame te zullen maken bij de
niet-aanwezige geitenhouders.
Een voorloopig bestuur werd gekozen, hetwelk de voorbereidende zaken zal regelen om
binnenkort op een vergadering der leden over te kunnen gaan tot de vaststelling van
reglement, verkiezing definitief bestuur enz.
Meerdere leden namen de gelegenheid waar om lammeren te bestellen zoodat straks de
geitenhouderij en -fokkerij te Nederweert een nieuw tijdperk van bloei tegemoet zal
gaan tot heil van de kleine lieden en hun gezinnen.
25 maart 1938 De sociale beteekenis van het geitenhouden.
Men schrijft ons:
Nederweert gaat een daad stellen die een schoon voorbeeld zal worden.
Met den burgemeester aan het hoofd, gesteund door wethouders en gemeenteraad, door
alle standsorganisaties, sociale en charitatieve vereenigingen, geïnspireerd en
geleid door den heer A. J. Mertens, land- en tuinbouwonderwijzer is een actie
ontstaan, die aan alle gezinnen, die onder steun vallen en aan alle bedeelde gezinnen
een geitlam zal verstrekken.
Fokkersbelang, onderafdeeling van L.L.T.B. heeft direct haar medewerking tot het
verschaffen van goede geitlammeren toegezegd.
En zoo zullen die gezinnen binnen eenigen tijd hebben: volop melk: drie keer per dag
versche melk; de meest gezonde melk en een nuttige ontspanning; terwijl afval van
tafel, keuken, tuintje, stukje land op zijn best en z'n voordeeligst benut wordt en
de vrije tijd productief kan gemaakt worden.
Hulde aan Nederweert voor dit prachtige voorbeeld. Moge het overal navolging vinden.
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9 april 1938
GEITENFOKKERIJ EN -HOUDERIJ IN LIMBURG OVER 1937 EN NOG WAT.
De vooruitgang in de liefhebberij in de geitenfokkerij en -houderij, waarvan in de
laatste jaren al eenige sporen waren te ontdekken, is in 1937 duidelijker naar voren
gekomen.
't Is jammer, dat volwassen geiten geen handelsartikel vormen. Men houdt er niet meer
dan men zelf noodig heeft. Anders zouden meer nieuwe of vernieuwde liefhebbers weer
geitenhouders zijn geworden. Men moet nu beginnen met een lammetje en dus nog vele
maanden geduld beoefenen, voor men de voordelen voelt van het geitenhouden.
De vraag naar lammeren en vooral naar volbloedlammeren is zeer groot geweest. Van
deze laatste zoo groot, dat niet in de verste verte aan de aanvragen kon worden
voldaan.
In het vereenigingsleven is ook weer nieuw leven gekomen. De reeds lang bestaande
plaatselijke vereeniging Beesel is afdeeling van de Provinciale organisatie geworden.
De iets kwijnende afdeeling Oostrum heeft zich opgelost in een krachtige nieuwe
afdeeling Venray. Nieuwe afdeelingen werden opgericht te Altweerterheide, te Sevenum
en te Lottum-Grubbenvorst. Hier en daar wacht men op de oprichting van een afdeeling.
De Provinciale Vereeniging telde eind 1937 27 afdeelingen met 1092 leden. Een
stijging van het ledental sinds 1936 met ongeveer 100 leden. Het aantal geiten
bedraagt ruim 1900 en het aantal bokken 25 stuks.
Ook de jaarlijksche keuringen gaven een beeld van opleving. Zoowel wat de kwantiteit
als de kwaliteit der voorgebrachte dieren betreft. Toch is de deelname in veel
afdeelingen nog te gering. De weersomstandigheden spelen hier ontegenzeggelijk een
rol. Maar toch moesten meerdere geitenhouders het groote nut dier keuringen zooveel
beter inzien, dat zij er wat moeite voor over hadden.
Dit jaar heeft weer een monster van onvruchtbaarheid van bokken den kop op gestoken.
Het betreft drie van de zes buiten Limburg geïmporteerde dieren. Dit werd een groote
last en een groote financieele strop. Bovendien werd de post voor bevordering van het
aankoopen van lammeren door de groote aanvraag overschreden. Men zal deze bevordering
over 1938 dus op een zuiniger basis moeten stellen. Tenzij een ander lichaam (zou de
vereeniging Fokkersbelang misschien weer eens over haar hart kunnen strijken) te
gemoet komt. Het zou toch jammer wezen, als aan de betreffende regeling, die zooveel
nut sticht gesnoeid zou moeten worden.
Er zijn nog 5 afdeelingen, waar een onderlinge geitenverzekering bestaat, namelijk
Beesel, Born, Horst, Tegelen en Weert-Hushoven.
Vele afdeelingen ontvangen jaarlijks een subsidie van de gemeente, de Boerenleenbank
of de plaatselijke afdeeling van den Limb. Land- en Tuinbouwbond. Deze subsidies
varieeren van f 5 to f 50.
Niet onvermeld mag blijven, dat in 1937 voor het eerst een gemeenteverordening tot
stand is gekomen op het houden van dekbokken. Beesel is in deze de pionier geweest.
Born en Venray volgden, terwijl in verschillende andere gemeenten hieraan de noodige
aandacht wordt geschonken.
EEN PRACHTIG VOORBEELD!
Eenige weken geleden hebben wij allen wel met groote waardering het persbericht
gelezen omtrent het mooie voorbeeld, dat Nederweert geeft door aan mingegoeden en
gesteunden een geitlam te verstrekken. De heer Simons en ik waren naar Nederweert
gegaan, om er, op verzoek van den heer Mertens, land- en tuinbouwonderwijzer, een
afdeeling op te richten van de Prov. Vereeniging ter bevordering van de
geitenfokkerij in Limburg. Toen wij aankwamen waren we niet weinig verbaasd, in de
mooie zaal vereenigd zagen wij niet alleen geitenhouders en aspirant-geitenhouders,
maar ook Burgemeester en Wethouders, afgevaardigden van Vincentiusvereeniging,
Armenbestuur, Landbouwbond, Jonge Boeren enz. enz. enz. De oprichtingsvergadering
werd gepresideerd door den heer Mertens en de afdeeling werd geboren. Maar toen kwam
het. De vereenigingen op sociaal en charitatief gebied hadden besloten door
geldelijken steun het geitenhouden te bevorderen door mingegoeden en gesteunden. Een
pracht idee, dat verder verwerkt werd door den heer Mertens en nader besproken in 'n
soort na-vergadering. Staande deze vergadering werden 15 lammeren besteld aan
Fokkersbelang. Het behoefden geen volbloeden te zijn, als ze maar uit een goede
streek en van goede dieren kwamen. Ongeveer 7 à 10 dagen uit en moesten ongeveer f
2.50 kosten.
Maar nu de verdere opfok! Ik zette er een boom over op en wilde de zuivelfabriek er
bij betrekken, waar de eigenaren dan ondermelk zouden kunnen krijgen. “Die poespas is
niet noodig.” zei een vooraanstaande landbouwer. “Die kunnen ze wel gratis krijgen
bij den dichtst bijwonenden boer.” Prachtkerels, die van Nederweert!
Toe: sociale en charitatieve vereenigingen, armen- en gemeentebesturen in alle andere
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Limburgsche gemeenten, volgt dat mooie voorbeeld van Nederweert. Denkt er toch aan,
wat een lief stuk levensvreugde u in de gezinnen brengt, waar hetz oo donker is.
Beseft, dat behalve dat, gij nog zorgt, dat in die gezinnen binnenkort meer melk
wordt gebruikt dan tot nu, wat kracht en weerstandsvermogen brengt. En de gezondste
melk, die men zich denken kan.
Ir. JACQ. TIMMERMANS.
Rijksveeteeltconsulent.
23 april 1938 EEN MOOI VOORBEELD!
Reeds eerder maakten wij melding van de mooie daad, welke, zulks op initiatief van
den heer A. J. Mertens, landbouwonderwijzer alhier, de plaatselijke Charitatieve
vereenigingen hebben gesteld door te bevorderen, dat alhier een afdeeling gesticht
werd van de Provinciale vereeniging der geitenfokkerij in Limburg en, door het
verleenen van geldelijken steun, mogelijk te maken, dat aan mingegoeden en gesteunden
tegen verminderden prijs een geitenlam kon worden verstrekt. Thans heeft dit mooie
werk zijn beslag gekregen en zijn niet minder dan 36 jonge geitjes op deze wijze uit
de afdeelingen Swalmen en Horst naar Nederweert overgebracht en Woensdag over de
leden der jongste afdeeing van den provincialen bond verdeeld.
Hierdoor zal in vele gezinen weer meer levensvreugde worden gebracht, terwijl
bovendien deze gezinnen binnenkort voldoende en zeer goede melk ter beschikking
zullen hebben, hetgeen den gezondheidstoestand in deze gezinnen ook ten goede komt.
Dat de afdeeling in een plaatselijke behoefte voorziet blijkt book wel uit het feit,
dat andere geitenhouders zich als lid hebben aangemeld en thans deze afdeeling in een
maand tijds reeds 54 leden telt.
Een mooi voorbeeld, hetwelk in andere gemeenten navolging moge vinden.
26 april 1938 TER BATE DER RECLASSEERING.
Ook Nederweert zal dit jaar zijn medewerking weer verleenen aan den te houden
nationalen reclasseeringsdag. Zoo zal tot dit doel op 7 en 8 Mei a.s. gecollecteerd
worden. Ten einde zulks naar wensch te doen slagen is alhier een Comité gevormd,
waarvan als leider zal optreden de heer C. Hochstenbach, gemeenteveldwachter en
waarin verder zitting hebben de heeren: J. Biezenaar, J. Kessels, J. van Loon, J.
Mertens en W. Sonnemans.
8 juni 1938
Ospel. MELKCURSUS.
Alhier had de sluiting plaats van den gehouden melkcursus, waarbij alle deelneemsters
en deelnemers een diploma kon worden uitgereikt. De cursus werd gegeven door den heer
A. J. Mertens uit Nederweert. In den loop dezer week begint weer een nieuwe cursus
met 26 cursisten. De geslaagden van den eersten cursus zijn: Petronella Bollen, Mia
Dams, Hendrik Feijen, Anna Gielen, Cato Hermans, Maria Hermans, Antoon Hermans, Anna
van den Hurk, Petronella Hendriks, Truus Kusters, Willem van Keulen, Adriana
Pellemans, januari Tindemans, Gertruda Vossen en Cato Geuns.
19 juli 1938 BIJENHOUDERSBOND.
Zondag jl. had er bij den heer Mertens, bijenteeltonderwijzer, alhier, een druk
bezochte vergadering plaats.
De heer Mertens gaf allereerst een duidelijk overzicht over de behandeling van de
bij, in verband met het a.s. transport naar de hei. Verder deelde spr. mede, dat in
verband met het zoo voor de bijen ongunstige zomerweer, het bestuur van den bond van
bijenhouders van den LLTB aan den minister van Financiën om een extra
suikerverstrekking heeft verzocht en dat hierop een gunstige beslissing is ontvangen.
De aflevering van deze extra verstrekking bedraagt 2½ kg. per opzetter. Alle imkers,
die van deze gunstige bepaling gebruik maakten, gaven zich aan hub
afdeelingsecretaris, den heer F. Conradi, op, die verder voor alles zal zorgen.
Ongetwijfeld is deze gunstige beslissing van groote waarde voor de bijenhouders, die
zoodoende hun bijenvolken op peil kunnen houden voor de heidedracht.
Nadat nog was medegedeeld, dat deze suikerverstrekking slechts bedoeld is als
noodmaatregel en de gewone najaarsbestelling dus op den gewonen tijd zal plaats
hebben, volgde sluiting.
10 september 1938 NEDERWEERT. LANDBOUWWINTERCURSUS.
Vanwege de afd. Nederweert van den L.L.T.B., wordt wederom een landbouwwintercurus
gegeven voor Jonge Boeren, die minstens 15 jaar oud zijn en de lagere school
doorloopen hebben. De leiding van dezen cursus berust bij en heer A. J. Mertens,
land- en tuinbouwonderwijzer alhier.
Daar de boerenbond steeds de gelegenheid waarneemt om voor de jonge boeren de noodige
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cursussen in te stellen, mag worden verwacht dat weer vele jonge boeren van dezen
nieuwe cursus zullen profiteeren en zich bij den leider als cursist zullen aanmelden.
14 oktober 1938 BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
Dierkunde met schadelijke dieren en hun bestrijding, voor het Lager Land- en
Tuinbouwonderwijs, met vragen en opgaven, door A. J. Mertens, Land- en
Tuinbouwonderwijzer te Nederweert. Uitgave Schriks' Drukkerij, Asten.
Weer een nieuwe uitgave van den heer Mertens en een boek, dat er zijn mag.
Schrijver geeft eerst een algemeen overzicht van de samenstelling van het menschelijk
en dierlijk lichaam: geraamte, spieren en zenuwen, zintuigen, spijsvertering,
bloedsomloop, ademhaling en uitscheiding. Daarna de landbouwhuisdieren, schadelijke
en nuttige zoogdieren, vogels, insecten, wormen, hun levenswijze en bestrijding der
schadelijke dieren. En tot slot vragen en opgaven over het behandelde.
Alles duidelijk en overzichtelijk. Een boek, voor luttelen prijs, dat wij in handen
wenschen van iederen land- en tuinbouwer ter ontwikkeling en tot nut van den
gebruiker. Tevens een uitstekende handleiding voor de cursussen.
29 oktober 1938 NEDERWEERT. JONGE BOERENVEREENIGING.
De Jonge Boerenvereeniging hield Woensdagavond in de boerenbondszaal een algemeene
vergadering ter opening van het winterseizoen. De opkomst was zeer druk te noemen,
terwijl mede aanwezig waren de zeereerw. heer dr. J. Krijn, geestelijk-advsieur en de
heer A. J. Mertens, technisch-adviseur dezer vereeniging.
De leiding berustte bij den heer J. van Lierop, voorzitter.
Na de gebruikelijke welkom en vaststelling der notulen werd besloten geregeld op de
vergadering de presentielijst af te lezen, opdat kan worden nagegaan, wie al dan niet
aanwezig is. Wie meer dan de helft der vergadering zonder kennisgeving verzuimt,
wordt als lid geroyeerd.
De geestelijk-adviseur hield op deze vergadering een toespraak tot de Jonge Boeren,
waarin hij wees op de noodzakelijkheid van het medeleven met de Kerk, o.a. door
eerbied te toonen bij godsdienstoefeningen, meer gebruik te maken der H.H.
Sacramenten, deelnemen aan retraiten en andere geestelijke oefeningen enz.
Nadat de secretaris der vereeniging een overzicht had gegeven van het
winterprogramma, waaruit bleek, dat een negental vergaderingen zullen plaats vinden,
waarop bekende sprekers worden uitgenoodigd, wordt bepaald dat de vergaderingen
voortaan om de veertien dagen worden gehouden, dus elken Woensdag om 7 uur in de
boerenbondzaal.
De technisch-adviseur spoort dan nog de leden aan trouw de vergaderingen en
ontwikkelingsavonden bij te wonen. Verder gaf hij een overzicht van het meestnoodzakelijke winterwerk, zooals het lezen van vakbladen en goede boeken, deelname
aan diverse cursussen, het houden van inleidingen enz.
Naar aanleiding van deze bespreking werd overgegaan tot oprichting van een tooneelen zangclub ter opluistering der feestavonden, een proefveldenclub en een
adviesbureau, alwaar alle gewenschte inlichtingen het vak en andere zaken betreffende
kunnen worden verkregen. Men kan zich hiertoe mondeling of schriftelijk wenden tot
den secretaris der vereeniging of nog beter aan het kantoor van den Boerenbond.
Na afhandeling van nog enkele huishoudelijke aangelegenheden volgde de sluiting dezer
goedgeslaagde eerste vergadering van het seizoen.
6 december 1938
NEDERWEERT. ST. NICOLAASINTOCHT.
Zondagmiddag bracht St. Nicolaas zijn jaarlijksch bezoek aan de parochie Nederweert.
De St. Vincentiusvereening had dit keer de intocht grootscher op touw kunnen zetten,
daar tengevolge van de winkelweek de Middenstandsvereeniging en het Oranjecomité
medewerking hierbij verleenden. [...] Bij aankomst aan de losplaats werd St. Nicolaas
verwelkomd door den voorzitter der St. Nicolaascommissie van de St.
Vincentiusvereeniging, den heer A. J. Mertens, hoofd der school, waarna onder de
lustige toonen der beide plaatselijke muziekkorpsen de intocht en rondetocht door het
dorp plaats vond. [...]
2 december 1938
VERKOOP KINDERPOSTZEGELS.
Teneinde den verkoop van de bekende kinderpostzegels of weldadigheidspostzegels ten
bate van het misdeelde kind te bevorderen, is dit jaar wederom door het betrokken
Liefdewerk der St. Vincentiusvereeniging de noodige propaganda gemaakt. Behalve aan
het kantoor der posterijen alhier zijn de postzegels en prentbriefkaarten ook te
bekomen bij gemeld Liefdewerk. Men behoeft daartoe slechts de toegezonden kaart in te
vullen en bij den heer A. J. Mertens, hoofd der school en leider van dit Liefdewerk
in te zenden.
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6 december 1938
NEDERWEERT. ST. NICOLAASINTOCHT.
Zondagmiddag bracht St. Nicolaas zijn jaarlijksch bezoek aan de parochie Nederweert.
De St. Vincentiusvereening had dit keer de intocht grootscher op touw kunnen zetten,
daar tengevolge van de winkelweek de Middenstandsvereeniging en het Oranjecomité
medewerking hierbij verleenden. [...] Bij aankomst aan de losplaats werd St. Nicolaas
verwelkomd door den voorzitter der St. Nicolaascommissie van de St.
Vincentiusvereeniging, den heer A. J. Mertens, hoofd der school, waarna onder de
lustige toonen der beide plaatselijke muziekkorpsen de intocht en rondetocht door het
dorp plaats vond. [...]
21 december 1938 NEDERWEERT. WEGVERBETERING.
De consul van den ANWB alhier de heer A. J. Mertens, mocht van zijn bond dezer dagen
bericht ontvangen, dat de Rijkswaterstaat op ingediende klachten over den toestand
van den rijksweg langs de Zuid-Willemsvaart, in de richting Helmond, alhier, bericht
had, dat in den loop van 1939 deze kanaaldijk van een asfaltbetondek zal worden
voorzien, waardoor de thans nog voor het verkeer hinderlijke plaatsen van zelf
verbeterd zullen worden. Ongetwijfeld zullen de vele weggebruikers en vooral de
autobestuurders dit bericht met genoegen begroeten.
22 december 1938 LAND VAN WEERT. NEDERWEERT.
HEEMKENNIS.
In de serie der ontwikkelingsavonden zal Woensdagavond 28 December a.s. een
spreekbeurt worden gehouden over Heemkennis, door den heer Metens.
Daar een breedere en diepere kennis van het streekeigene van groot belang is, wordt
verwacht dat velen Woensdagavond in de patronaatszaal present zullen zijn.
Te lang reeds is het eigen “huis”, de streek waar men geboren en getogen is,
verwaarloosd, zoodat langzaam veel van het oude, dat waardevol is om bewaard te
worden, verloren dreigt te gaan.
Laten we allen medewerken om nog te redden wat te redden is. Bezoekt daarom
Woensdagavond de ontwikkelingsavond.
31 december 1938 HEEMKENNIS.
Woensdagavond hield de heer A. J. Mertens voor een zeer bevredigend aantal
belangstellenden, waaronder alle eerw. heeren Geestelijken en wethouder Kuepers, een
zeer interessante inleiding over Heemkennis, een onderwerp, hetwelk reeds vaker in
deze kolommen is behandeld, zoodat hierop niet nader behoeft te worden ingegaan.
Na zijn inleiding werden vele aanwezige oudheden uit deze gemeente afkomstig
besproken en den aanwezigen getoond. Spr. uitte de wenschelijkheid, dat men ter
plaatse kon komen tot oprichting van een commissie, die deze kwestie nader onder de
oogen zal zien, om zoo tot inrichting van een vertrek te komen, waar alle oudheden
kunnen bewaard worden. Indien behouden kan blijven, hetgeen er momenteel nog in vele
gezinnen aan oudheid aanwezig is, ware reeds veel bereikt.
De aanwezigen, die nader met het doel enz. der Heemkennis hebben kunnen kennis maken,
zullen hier zeker toe medewerken.
10 januari 1939 NEDERWEERT. DUETTEN-WEDSTRIJD.
Zondagmiddag had te Nederweert in de Harmoniezaal een duettenwestrijd plaats,
georganiseerd door de Harmonie St. Caecilia. Een vijftal duo's namen hieraan deel,
met komische voordrachten.
De Harmonie St. Caecilia opende dezen avond met een viertal zeer verdienstelijk
gespeelde muzieknummers, onder leiding van Directeur M. van Dooren.
De jury, bestaande uit de heeren M. van Dooren en Linnarz uit Weert en den heer A. J.
Mertens uit Nederweert, kende de volgende bekroningen toe:
1e pr. Duo Collé-Saelmans, Weert, met de gouden bruiloft van Hein en Trui”.
2e pr. Duo Riedel-Francken, Spaubeek, met “Komt dat nog eenmaal”.
2e pr. Duo Lajou Gebr. uit Heer, met “Algemeene dienstplicht”.
2e pr. Duo Claessen-Denteneer, Weert, met “Naar 't Zangersfeest”.
3e pr. Duo Sanders-Haax, Altweert, met “de bruiloft van Hans en Griet”.
De publieksprijs werd toegekend aan het Duo Riedel-Francken uit Spaubeek.
Het was een alleszins geslaagde avond. Jammer voor het organiseerend gezelschap en de
executanten, dat de zaal niet beter bezet was.
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Zou hier op het gebied van concerten, tooneeluitvoeringen e.d. niet langzaam een “des
Guten zu viel” ontstaan?
Wanneer men nagaat, dat vanaf half November geen Zondag vrij is geweest en ook nog
meerdere uitvoeringen in de week werden gegeven, terwijl nog verschillende
uitvoeringen deze maand op het programma staan, dan lijdt het geen twijfel, dat men
reeds te veel van het goede heeft gehad en is het niet te verwonderen, dat de
organisatoren klagen over te weinig belangstelling.
Reeds eerder is hier gewezen op een zoo noodzakelijke samenwerking om vóór of bij het
begin van het winterseizoen een en ander onderling te regelen, zoodat het
winterprogramma niet overbelast behoeft te worden.
14 februari 1939 WESSEM. SLUITING LANDBOUWCURSUS.
Zaterdagavond heeft alhier de sluiting plaats gehad van den 2-jarigen landbouwcursus.
Buiten den leider van dezen cursus, den heer Jac Mertens, en de cursisten, waren
aanwezig de landbouwconsulent de heer Dewez, het bestuur van de Boerenbond en
verschillende vaders van cursisten.
Na een woord van welkom werden door de cursusleider aan de leerlingen verschillende
vragen gesteld betreffende de diverse onderdeelen van het landbouwonderwijsprogramma,
welke vragen tot volle tevredenheid werden beantwoord.
De heer Dewez dankte in zijn hierop volgende toespraak den heer Mertens voor de
moeiten en opofferingen, die hij zich in het belang van den boerenstand had getroost,
en wenschte de cursisten geluk met het succes, dat ze in de afgeloopen twee jaar
hadden bereikt.
De voorzitter van den Boerenbond ging hierna over tot uitreiking der diploma's. Hij
wees de aanwezigen op het groote nut van landbouwonderwijs en wenschte eveneens de
cursisten geluk, die allen blijk hadden gegeven met veel vrucht de lessen te hebben
gevolgd.
Aan alle cursisten kon het diploma worden uitgereikt, nl. aan Th. Beurskens, Hub.
Bidlot, L. Bijlmakers, G. Deneer, Jos. Deneer, Adr. Driessens, B. Hennissen, Leo
Hilkens, H. Joris, M. Joris, P. Joris, M. Levels, P. Roumen, P. Verheggen en W.
Vogels.
Namens de cursisten dankte de heer Beurskens den lesgever en bood hem uit
erkentelijkheid een passend geschenk aan.
16 februari 1939 BOND VAN PLUIMVEEHOUDERS L. L. T. B.
DE TOESTAND OVER 1938 WAS
BEVREDIGEND.
Steun Landbouwcrisisfonds blijft noodig.
De veeteeltdagen werden Woensdag besloten met de vergadering van den bond van
Pluimveehouders van den I.I.T.B. [...]
Ter vervulling van de vacature van den heer G. Geelen, Thorn, was door het bestuur
gecandideerd de heer Mertens uit Nederweert. Venlo had ook een candidaat, den heer
Thijssen. De heer van Maris sprak een toelichtend woord op deze candidatuur. Er bleek
een klein misverstand ontstaan te zijn, wijl Venlo niet gerekend had met de
aanwezigheid van een gedelegeerde van de L.L.T.B. in het bestuur. De heer Thijssen
trok daarop zijn candidatuur in, zoodat de heer Mertens vanzelf eenstemmig gekozen
werd verklaard, die zijn benoeming aannam. De heer Breukers dankte den heer Thijssen
voor zijn mooi gebaar, dat in de beste verstandhouding is gedaan. [...]
28 februari 1939 NEDERWEERT. TUINBOUWVEREENIGING.
De plaatselijke tuinbouwvereeniging St. Antonius hield Zondagmorgen in de
Boerenbondszaal haar jaarvergadering onder leiding van den heer G. Haenen. [...]
De heer Mertens, secretaris en technisch adviseur der vereeniging sprak hierna nog
over de behandeling van de boomgaarden en wees meer speciaal op de bemesting er van,
het snoeien der boomen en de bestuiving.
Ook dit jaar wordt wederom vanwege de vereeniging gelegenheid gegeven tot besproeiïng
der boomen, waartoe zich bereids een aantal leden heeft aangemeld. [...]
3 maart 1939 Panheel. BIJENHOUDERSBOND.
De afdeeling Panheel van den bijenhoudersbond van den L.L.T.B. hield haar
jaarvergadering in café Henkens te Panheel onder voorzitterschap van den heer
Delhoofen te Heel.
Na het openingswoord van den voorzitter, verkreeg de secretaris, de heer Conradi,
gelegenheid tot voorlezing van het jaar- en finantieel verslag, welke laatste sloot
met een batig saldo. Ook het jaarverslag legde getuigenis af van de activiteit der
afdeeling. Vervolgens verkreeg de heer Mertens, bijenteeltonderwijzer, gelegenheid
tot het houden eener lezing over het bijenleven. Spreker behandelde het leven der
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bijen in den winter, besprak vele zaken, die bij het voorjaarsonderzoek op de
bodemplank te lezen waren en gaf nuttige wenken, alsook antwoorden op enkele
practische vragen.
Besloten werd vervolgens het agendapunt, aftreden van den secretaris, aan te houden
tot de volgende vergadering, alsook de suikerbestelling. Hierna werd overgegaan tot
inning der bondscontributie onder de leden, waarop na de rondvraag de vergadering
gesloten werd.
8 maart 1939 KRING WEERT VAN DE JONGE BOEREN EN TUINDERS.
In de laatst gehouden vergadering van dezen kring werd in de plaats van den
voorzitter den heer Van Nieuwenhoven, voorzitter der afdeeling Ospel, die bedankte
wegens het bereiken van den 35-jarigen leeftijd, tot bestuurslid gekozen de heer
Mertens, voorzitter der afdeeling Nederweert. Tot voorzitter werd gekozen de heer
Derkx, voorzitter der afdeeling Roggel. In plaats van den secretaris den heer Slots,
voorzitter der afdeeling Baexem, werd tot secretaris gekozen de heer Rietjens,
voorzitter der afdeeling Hunsel.
21 maart 1939 VERKOOPVEREENIGING ST. ANTONIUS.
Voor de vergadering van den Boerenbond had eerst een korte vergadering plaats van de
verkoopvereeniging.
Hierna had de verkiezing plaats van een afdeelingsbestuurslid. Aftredend was de heer
Jac. Moonen, die bij enkele candidaatstelling werd herkozen. De heer Moonen dankt
voor het vertrouwen in hem gesteld en deelde mede dat de vereeniging over het
afgeloopen jaar een batig saldo had zoodat er een aflossing der schulden kon plaats
hebben. Vervolgens deelde hij nog mede dat in de vacature van den heer Mertens wegens
overlijden tot voorzitter gekozen de heer G. N. Peeters en tot vice-voorzitter de
heer A. Deckers.
Nadat de voorzitter nog eens gewezen heeft op de verplichtingen om deze zoo trouw
mogelijk na te komen werd de vergadering gesloten.
2 juni 1939 MIDDEN-LIMB. FOKVEEDAG. Op 13 September te Heythuysen.
In de Harmoniezaal te heythuysen hield de vereeniging Midden-Limb. Fokveedag de
algemeene vergadering onder leiding van den heer Delhoofen, Heel. Aanwezig was ook de
heer burgmeester van Baexem en de heer van Oers, adjunct rijksveeteeltconsulent.
De voorzitter wijdde een algemeene beschouwing aan den economischen toestand van
veehouders en landbouwers waarna de heer M. Baetsen het jaarverslag uitbracht.
Dank werd gebracht aan de heeren ir. J. Timmermans en Jaspar, alsmede aan den eerevoorzitter den heer Mertens, burgemeester van Heythuysen. Het financieel verslag
sloot met een batig saldo as f 134.14.
De aftredende bestuursleden, de heeren J. H. Delhoofen en A. J. Mertens, werden bij
acclamatie herkozen.
Dit jaar zal de fokveedag gehouden worden op Woensdag 13 September a.s. te
Heythuysen. De verschillende commissies werden benoemd.
Als terrein werd gekozen een weiland van H. V. d. Winkel, gelegen langs den weg naar
Roggel, geheeten “Op de Walk.”
De sluitingsdatum van aangifte zal nog nader bekend worden gemaakt. Vermoedelijk zal
deze in de eerste helft van Augustus vallen, doch zaak is, dat men zijn vee zoo vroeg
mogelijk opgeeft, anders zou men moeten worden uitgesloten en dat geeft altijd
moeilijkheden.
Voorts werden de verschillende zaken geregeld, zoodat practisch de organisatie van
deze grooten Fokveedag in Midden-Limburg in wezen gereed is.
In bespreking kwam dan het punt om onder elkaar gebruik te maken van de verschillende
vereenigingsstieren.
Hieromtrent bleken diverse meeningen te bestaan. Van de bestuurstafel werd de
wenschelijkheid geopperd, om een algemeene regeling te treffen, voor het geval, dat
de eigen stier ziek is, of bij familieteelt.
Een definitief besluit werd nog niet genomen. In de afdeelingen zal de zaak eerst
besproken worden, om eventueel op de volgende vergadering een regeling te treffen.
5 juni 1939 BIJ HET TWEEDE LUSTRUM. KUNST EN LETTEREN.
Van de Harmonie St. Caecilia te Nederweert.
In den feestgids te dezer gelegenheid lezen wij naast een en ander omtrent de
geschiedenis van dit corps, 'n zeer interessante en leerzame want rijk aan groei, dat
de feestviering o.a. zal bestaan in 'n groot internationaal concours voor zang- en
muziekgezelschappen op Zondag 4 Juni, deelneming 12 gezelschappen, 'n volks- en
kinderfeest op a.s. Donderdag, en een groot Festival met zes deelneemsters uit den
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omtrek op Zondag 11 Juni. [...]
Ongeveer twee uur werd 't concours ingeluid door den heer Mertens, voorzitter van de
Regelingscommissie, die deelnemers, bezoekers en jury van harte welkom heette. Deze
laatste bestond uit de heeren Peters uit Amsterdam, Max Guillaume en ondergeteekende.
[...]
ELBERT FRANSSEN.
13 juni 1939 NEDERWEERT. TIENJARIG BESTAAN HARMONIE ST. CAECILIA.
De viering van het tweede lustrum der Harmonie St. Caecilia werd Zondag j.l. besloten
met een goed geslaagd festival, ondanks dat het weer in den namiddag tegenviel en het
aanhoudend regende. [...]
De voorzitter der Regelingscommissie, de heer A. J. Mertens, dankte elk gezelschap
afzonderlijk, terwijl tot slot van dit festival burgemeester van Uden aan de
deelnemende korpsen, commissieleden enz. nog eens extra dank bracht voor de
medewerking tot het welslagen [...]
8 juli 1939 BURGERWACHT.
De Burgerwacht Nederweert hield Donderdagavond in lokaal Van Roy een verplichte
algemeene vergadering. waarop van alle vendels leden aanwezig waren. Op deze
vergadering werd, na opening door den heer A. J. Mertens, voorzitter, eerst
voorlezing gedaan de notulen van de vorige jaarvergadering, alsmede een kort
overzicht door den secretaris van de strubbelingen, welke de Burgerwacht het
afgeloopen jaar en in 1939 heeft doorgemaakt, waardoor ze als het ware tot de zg.
slapende Burgerwachten was gaan behooren.
Ingevolge de nieuwe wettelijke voorschriften werden nieuwe statuten en huishoudelijk
reglement vastgesteld, zulks nà artikelsgewijze behandeling.
De verkiezing van een nieuw bestuur werd aangehouden totdat de Koninklijke
goedkeuring op deze statuten zal zijn verkregen en verklaarde het oude bestuur zich
bereid de loopende zaken tot
Wegens drukke werkzaamheden heeft inmiddels
Wegens drukke werkzaamheden heeft inmiddels de heer J. B. Kuepers ontslag gevraagd
als commandant, terwijl eerlang de benoeming van een nieuwen commandant verwacht kan
worden.
Besloten werd nog met een zestal vijftallen deel te nemen aan den kringwedstrijd te
Stramproy op 16 Juli a.s.
18 juli 1939 NEDERWEERT. FOK- EN CONTROLEVEREENIGING “VOORUIT”.
De Fok- en Controlevereeniging “Vooruit” hield Zondagmorgen een algemeene vergadering
in de Boerenbondszaal, teneinde ingevolge de statuten een beslissing te nemen, of de
vereeniging wederom voor een tijdvak van vijf jaren zal worden voortgezet.
De leiding berustte bij den voorzitter, den heer A. J. Mertens. Het bestuursvoorstel
om de vereeniging voort te zetten, werd wederom aangenomen, zoodat deze voor de
fokkerij zoo nuttige instelling blijft voortbestaan. Sinds de oprichting in 1919
heeft deze Fokvereeniging, waarbij ook de Fokkers van Ospel zijn aangesloten, bewezen
recht van bestaan te hebben en al zijn ook hier de noodige, “ups en downs” geweest,
momenteel werkt deze vereeniging goed en is voor de vooruitgang van den rundveestapel
onmisbaar te achten. Dat vele veehouders zulks nog niet in zien is jammer. De
aangeslotenen hadden van den voorzitter een extra dankwoord in ontvangst te nemen
voor hun volhouden en de bereikte goede resultaten.
Besloten werd om de in 1938 wegen het heerschen van mond- en klauwzeer uitgestelde
jongveekeuring, dit jaar te doen houden en wel op Kermis-Dinsdag des voormiddags,
zijnde 29 Augustus a.s.
Getracht zal worden aan deze keuring tevens een show der geitenfokvereeniging te
verbinden, teneinde hieruit te kunnen zien, wat deze fokvereeniging in haar ruim
éénjarig bestaan in het belang der kleine lieden heeft tot stand gebracht.
23 september 1939 NEDERWEERT. BOERENBOND.
Diverse nieuwe cursussen.
Door bemiddeling van den Boerenbond zullen binnenkort alhier een drietal cursussen
worden gegeven, n.l. een cursus in bijenteelt, pluimveeteelt en een cursus voor
bedrijfsleiders. Ongetwijfeld zal hiervoor de noodige animo bestaan, daar, zooals
steeds, van deze gunstige gelegenheden om zich verder te ontwikkelen door de boeren
en jonge boeren een flink gebruik wordt gemaakt. De leiding berust bij den heer A. J.
Mertens, hoofd der school alhier, alwaar men zich tot deelname vóór 1 October a.s.
kan opgeven.
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2 juli 1942 Veertig jarig onderwijzersjubileum van den heer A. J. Mertens
[inhoud niet bekend]
29 april 1955 A.J. Mertens, 'Kruisen en kapellen in het Weerterland', in: Het Kanton
Weert
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De Weerter Normaalschool I 1882-1915
door A.J. Mertens ofwel de uitkijkman in het weekblad de “Uitkijk” (circa 1955)
Met welwillende medewerking van de Raad der Gemeente Weert en speciaal met die van
burgemeester Ant. Coenen en wethouder F.J. Kneepkens kwam op 3 mei 1882 tot stand de
Rijksnormaalschool of zoals de officiële naam luidde: Rijksnormaallessen te Weert.
De grote promotor bij de oprichting van deze onderwijsinrichting was de Inspecteur
van het Lager Onderwijs te Roermond, wijlen Baron Louis Michiels van Kessenich. Ook
te Roermond en Venlo kwamen dergelijke instituten tot stand.
Het Rijk trachtte met deze Normaallessen te bereiken het stimuleren van daarvoor
geschikte jongelui tot de studie voor “hulponderwijzer”. Er dreigde nl. gebrek te
ontstaan aan leerkrachten voor het lager onderwijs. Tot nu toe moest in de behoefte
daaraan worden voorzien door de bestaande Rijkskweekscholen; voor Limburg was die
gevestigd te Maastricht.
De gemeente Weert stelde voor de huisvesting van de Rijksnormaallessen voorlopig de
lokalen van de eerste openbare school, de zogenaamde Stadsschool, beschikbaar, met
verwarming en verlichting. Deze was gelegen aan de Langpoort en is als gevolg van de
aanleg van de singels verdwenen. Oorspronkelijk werden de lessen gegeven op
vrijdagnamiddag en de gehele zaterdag; later werd dit uitgebreid met dinsdag en
woensdag.
Toen de Stadsschool niet meer beschikbaar was zijn de lessen verplaatst naar het huis
waar nu de firma van Erp gevestigd is; nog later naar het vroegere hotel de Roos in
de Beekstraat. Afzonderlijke lessen werden ook gegeven op de bovenzalen van café
Reemers op de Markt en van de Harmoniezaal boven het latere Vlaaihuis. Het aanhoudend
verplaatsen was zeker niet bevorderlijk aan de goede resultaten van het onderwijs.
De opening van de Rijksnormaallessen vond plaats op 3 maart 1882 met 21 kwekelingen.
Als eerste directeur trad op de heer Hub. van Rooy, hoofd der school te Neeritter.
Toen in 1907 het 25-jarig bestaan feestelijk werd herdacht had de school 250
geslaagden toegevoegd aan het onderwijzerscorps in de zuidelijke provincies. Wel een
bewijs dat de school in een behoefte voorzag. Tot de eerste leraren behoorden –
behalve de directeur – dr. L. Voorzanger te Roermond, J.A. Crüts te Thorn, P. Peeters
te Stramproy, M. Verstraeten en R.J.H. van den Eynden uit Weert en M. Gielen te
Wessem. De lessen in nuttige handwerken werden gegeven door mevrouw C. BeelenLamerichs uit Baexem. Het aantal vrouwelijk kwekelingen was in die tijd betrekkelijk
gering.
Na het bedanken van de heer Crüts werd deze vervangen door de heer A.M. Mertens te
Grathem die in 1904 overleed. Hij werd opgevolgd door zijn zoon H.J. Mertens, meer
bekend onder de naam Jerome Mertens. De heer F.A. Stroux uit Stramproy kwam in de
plaats van de heer Peeters, terwijl als nieuwe leerkrachten werden benoemd de heren
J. van Heuven te Beegden en J.J.C. Ament te Tungelroy. De laatste promoveerde in 1905
tot Rijkszuivelconsulent in de provincie Limburg.
In 1897 trof de school een zware slag. De eminente eerste directeur, de Hub. van
Rooy, overleed. In zijn plaats werd benoemd de heer M. Verstraeten, hoofd der
Stadsschool. De overledene werd als leraar opgevolgd door H.J. Steegmans, hoofd der
school te Leveroy, later te Heythuysen.
Omstreeks 1900 werd het aantal leervakken uitgebreid met gymnastiek en tekenen. Als
gymnastiekleraar trad op de heer H.D. van der Maas uit Roermond, later opgevolgd door
de heer A. Steyns uit Venlo. Nieuwe leerkrachten kwamen de plaats van de ouderen
innemen. Zo traden als docenten op de heer W. Mintjens, hoofd der school te
Neeritter, A.J. Mertens, hoofd der school te Kelpen, F.C. van Hoorn, hoofd der school
te Budel en G. Geuskens, hoofd der school te Nederweert. In 1904 werd de school
uitgebreid met een zogenaamde voorbereidende klasse. Als hoofd hiervan werd
aangesteld één der eersten geslaagden van de Normaalschool, de heer Paul Driessens te
Neeritter. Later heeft deze zich gevestigd te Weert; aan hem heeft de tegenwoordige
Paulusstraat haar naam ontleend.
Intussen had ook op dit gebied het bijzonder onderwijs vorderingen gemaakt. In Echt
kwam een bijzondere meisjes- en een jongenskweekschool tot stand. De laatste is later
overgeplaatst naar Roermond. Deze inrichtingen waren dagscholen met
internaatsvoorziening, wat vele voordelen had. Geleidelijk aan werden de
normaallessen overbodig. Als curiositeit halen we aan dat, toen in 1907 de
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Rijksnormaalschool haar zilveren feest vierde en het feestcomité aan de gemeente een
bijdrage van f 50 vroeg ter bestrijding der kosten, deze werd geweigerd.
Toch had de stad Weert en haar omgeving rijkelijk geprofiteerd van de voordelen aan
het bezit van deze school verbonden. Kortzichtigheid op het gebied van culturele
zaken was toen reeds een helaas veel voorkomend verschijnsel en vertoont tot heden
toe haar nawerking in deze streken.

De Weerter Normaalschool II 1882-1915
2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370

Op 1 mei 1915 werd de Weerter Normaalschool opgeheven. De leraren kwamen op
wachtgeld; het waren de heren M. Verstraeten, directeur, leraar kennis der natuur en
tekenen, P. Damen uit Maarheeze, leraar Nederlandse taal, G. Geuskens, leraar
aardrijkskunde, Kruytzer te Neeritter, leraar Frans, Jerome Mertens, leraar fysica en
zingen, A.J. Mertens, leraar vaderlandse geschiedenis, H.J. Steegmans, leraar
pedagogiek, P. Stroux, leraar wiskunde en A. Steyns, leraar gymnastiek. Van deze
leraren is nog alleen in leven de heer A.J. Mertens, wonende te Weert.
Voor het streekgebied Weert was de opheffing een slag. Hoeveel leerkrachten deze
school in de 33 jaar van haar bestaan afgeleverd heeft is ons niet bekend. We
schatten het op ongeveer 400. Bovendien hebben velen die het niet tot een eindexamen
gebracht hebben, toch aanzienlijk geprofiteerd van de genoten lessen en soms voorname
functies in de maatschappij bekleed.
Merkwaardig is dat in die periode zo weinig vrouwelijke kwekelingen aan deze school
hun opleiding hebben genoten. Voor een gedeelte zal dit wel toe te schrijven zijn aan
de verre afstanden die meestal te voet moesten worden afgelegd. De meeste jongelui
kwamen van de dorpen rond Weert tot van Beegden en Heel toe, afstanden van 3 tot 4
uur gaans en dit tweemaal per week v.v.
Vooral in de wintertijd was dit een bijna onmogelijke opgave. Eerst toen de fietsen
in zwang kwamen was deze moeilijkheid vrij gauw opgelost.
In ieder geval heeft het Land van Weert in hoge mate geprofiteerd van deze
studiegelegenheid en hebben tal van geslaagden een betrekking als hoofd der school of
als hoofdonderwijzer in deze streek gevonden. Ook de provincie Brabant heeft een
groot aantal afgestudeerden tot zich getrokken: zo stonden in Budel, Oirschot,
Nuenen, Boekel en Hooge Mierde Weerter normalisten aan het hoofd van een school.
Anderen hebben ver van huis een betrekking gezocht tot in Noord-Holland en Overijsel
toe, terwijl een niet gering aantal het onderwijs in het voormalig Nederlands Oost
Indië heeft gediend.
Sommigen zijn opgeklommen tot hogere functies op onderwijsgebied; een drietal heeft
het gebracht tot inspecteur bij het lager onderwijs hier te lande of in Oost-Indië;
anderen zijn bij het middelbaar onderwijs of de ULO-school terecht gekomen. Een niet
gering aantal is overgeheveld naar het land- en tuinbouwonderwijs en naar het
technisch onderwijs.
Van de leraren hebben sommigen zich verdienstelijk gemaakt door het schrijven van
leerboekjes voor de lagere school. De heer Crüts te Thorn was schrijver van taal- en
rekenboekjes, de heer A.J. Mertens te Nederweert stelde naast een volledige reken- en
taalserie tal van werkjes samen voor het lager land- en tuinbouwonderwijs. Van de
hand van de heer Verstraeten verscheen bij de fa Emm. Smeets te Weert een zeer
verdienstelijk uitgevoerde kaart van de provincie Limburg.
Eén der oudste van de nog levende normalisten van Weert is de heer J.H. Delhoofen,
gepensioneerd hoofd der school te Heel. Ook hij heeft zich verdienstelijk gemaakt
door het schrijven van werkjes op het gebied van het lager onderwijs en het
landbouwonderwijs.
De heer L.L. Mertens, hoofd der school te Nunhem, is bekend door zijn propaganda voor
het behoud van het streekschoon; hij heeft de aandacht gevestigd op de waarde van het
Leudal als natuurreservaat. Daarnaast heeft hij zich grote verdiensten verworven voor
de drankbestrijding, het floraliawerk en de volkszang. De bundels liederen, die hij
onder de titel “de Leeuwerk” heeft uitgegeven, zijn bij de ouderen generatie nog in
ere. Nadien is van de Limburgse volkszang niet veel meer overgebleven. Jerome Mertens
te Grathem is de grote propagandist geweest voor de verspreiding van de motorkennis.
Hij is één der eersten die in midden-Limburg met motor- en autorijden begon. Als
deskundige op dit gebied heeft hij velen persoonlijk voorgelicht of door zijn
talrijke artikelen in de vaktijdschriften de Auto, Autoleven en de Motor- en
Autokampioen. De vader van de onderwijzersfamilie Mertens, hoofd der school te
Grathem, heeft zich bekendheid verworven door de studie van het midden-Limburgsdialect. Onder auspiciën van professor J.H. Kern te Leiden verscheen in het
tijdschrift “De Volkstaal” een uitgebreide studie over dit onderwerp.
Andere oud-Weerter normalisten hebben zich toegelegd op populaire geschiedschrijving
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en studie van de plaatselijke folklore. Zo verscheen van de hand van de heer J.H.
Brunenberg, hoofd der school te Leuken-Weert, een verdienstelijke monografie over
zijn geboortedorp Ell. Met de heer J. Henkens, stadsarchivaris van Weert, stelde de
heer A.J. Mertens een leesboek samen getiteld “Schetsen uit het Land van Weert”. En
niet vergeten moet worden het voortreffelijke werk van S.H. Winkelmolen, oud-hoofd
der school te Budel over deze plaats.
Naast al het voorgaande hebben velen medewerking verleend op journalistiek terrein,
zowel in de plaatselijke pers als in vaktijdschriften.
In de periode van de eeuwwisseling was er vooral in de agrarische streken van Limburg
en Brabant behoefte aan vakontwikkeling. Een niet gering aantal van de afgestudeerden
van de Normaalschool behaalde de akte lager land- en/of tuinbouwonderwijs en vestigde
zich op de dorpen. Deze zogenaamde land- en tuinbouwonderwijzers hebben enorm veel
bijgedragen tot de opkomst van het platteland. Allerwegen werden land- en
tuinbouwcursussen en speciale cursussen opgericht om de jeugdige plattelanders op te
leiden tot vakbekwame boeren en tuinders. Zelfs vele ouderen hebben van deze lessen
nog kunnen profiteren. In woord en geschrift hebben de land- en tuinbouwonderwijzers
prachtig werk verricht en het verenigingsleven op onze dorpen gestimuleerd.
We zullen geen namen noemen, doch in de gedachtenis van vele oudere plattelanders
leven ze nog voort als onvergetelijke pioniers,die weer en wind, modderige wegen en
ongeschikte leslokalen met onvoldoende verwarming en verlichting hebben getrotseerd
om het platteland uit zijn achterlijke staat op te heffen.
We eindigen met een anekdote, één der oud-leerlingen overkomen. Zijn naam was Jan
Verreck uit Budel. Toen deze examen deed als onderwijzer in Maastricht stelde de
voorzitter van de examencommissie hem de vraag: Hoe is je naam? Prompt volgde daarop:
Verrek, meneer. Natuurlijk ontstond enige consternatie, maar door tussenkomst van
enkele heren examinatoren werd het pijnlijke geval op bevredigende wijze spoedig
opgelost. Toen Jan Verreck zijn diploma had behaald heeft hij veiligheidshalve zijn
naam laten veranderen. Naar we vernamen is bedoelde onderwijsman later naar de
zakenwereld overgegaan. Hetzelfde is met verscheidene anderen het geval geweest.
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