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rrEen Generts eeuw:'
Eieivoor verwijs l-k naar miin brochure
;;;;t; (1948),-tn het kort: Het Sinderseind heeft inder-

daad Èen roemruchtig verleden.Van 1619 tot 1649 haddenVande
r-rii l"t Bosch verjaágde Doninicanen hler een klooster' kerklà64 tot 1794 stond in het Binderselnd een protestants doorje en prediiant enwoning. Beroend is-vooral' dezê stïaat

áat hiàr de bakernat ligt van het Doofstomneninstituut' GeJ
durende:i2 iaren bracht Conreetor van Seek hier d'oofstonnen
li;"""; .runio"g" overbevolklng rnoest het instituut in 1e;i0
veiplaatst h/orden naar Sj-nt l{ichielsgestel '
in 1829 stierf op het Bindêrseind' ][evr'de \rled'lorret'vroe'
ger rentmeesteÍeese van het Kasteelt moeder van d'e Gouveri"ot "t" Brabant r d'ie een grote ro1 speefde in de katholieke
ênancipatie.
j'ntrèfn ig4S deden de tr'ranciscanessen van Oirsehot haar
dat
sindsde in deze buurt in het huis van de fam'Borretn
van
dien is uitgegroeid tot êen klooster en scholen-complext
de
huiaaluit ve.l zegen over Gemert ls uitgegaan tot op
dag.
dige
=itfereoreren
we ten s]-otte het feitr d'at in 1912 een drukkeri" j en uitgeverij werd gevestigd in deze buurt: een cultuurfaátor van betekenis voor Gemert en omstreken'
c's'sp'
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EËN NIEUI,/ BOEKJE OVER O.L.\T.Opw
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onze lezers wel bekerrd is, heeft mên
herjaar
raet diverse nanifestaties
Handelrr
dit jur" "?50 trganelrr,
rrHandelrris
dan
ouder
750
iaar;
later
àacyri. le naan
zo zeker'
of de bedevaart ook 750 iaar bestaan hèeít'is niet
in het
die
Asseldonk,
van
Silvester
Voo" a" Kapucijn ?ater
vast'Hij
we1
het
staat
woontr
Handel
Kapucijneniloout"" op
naar aanleiding van "710 iaar Handelrt een boekje van
van Han""i.t""i
1z lt^ar., waarin hij de geschiedenis van O'l"Vrouw
de kapel
van
de
bedevaartrbouw
van
Áef behanáelt , Oorsprong
rectoren'
verschillende
de
de ontwíkkeling van de bedevaart,
mooie
de wonderen enz,ko*nn succesievelijk aan de ord'e'Enige
geschrepieteit
veel
met
fotors verluchten het boekje' dat
ven is en mooi is uitgegevàn. In de kapel van Handel" ls het

zoaG- aan-Ee meeste
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