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Bij gelegenheid van zijn heengaan a1s gemeentesecretaris van
Genert roet ingang van 1 februari 1977 wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leefti.jd werd de heer J.A.L.M.van den
Broek benoernd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van Den Sroek 1s vanaf dê oprichting van onzè l{eenkuldekring in 1941 tot op heden bestuurslid van onze kring geweest. Op de afscheidsreceptie was het u-"en lang een komen en
gaan van taL van peïsonen, die de scheidende geroeentesecretaris
de hand klramen drukken en feliciteren.
Namens de redactie van Generts Heem willen ook wij ons bestuursfid gaarne gelukwensen met de koninklijke onderscheiding,
die hij mocht ontvangen.
GIT'IERT

IGIJGT EEN GEI'1EENTE-ARCHIVAR]S.

Al jaren en wederjaïen is er in Gemert gesproken over het aansteflen van êen gemeente-archivaris. In 195t was het zover , dat
er door de gemeenteraad een crediet was rritgetrokken on tljdelijk een kracht aan te stellen voor het inventariseren van
het oud archief in de kluis van Genert. Eet crediet werd echter
door G.S.niet goedgekeurd en zo bfeef aUes blj het oude.
In het Jubileutnnunneï van Generts Heen, nr.5O; Lentre 1973, bl'z.
22 pleítte Pater Loffefd opnieuriÍ voor een archivaris in Genert.
En nu is het dan zover. In de gemeenteraadsvergadering van 17
febr.j.1. is de heer L.C.J.M.Rouppe van der Voort net ingang
van 1 ju-ni 1977 tol archivaris van Geroert benoend.
Er is veel over gedelibereerd, naar uiteindelijk ÍÍerd het archief van Genert ook van hogerhand. zo belangrijk geacht, dat
men het verantwoord vond voor Geneat een eigen archivaris aan
te stellen. Eén van de rrurigste pl-eiters voor een eigen archivaris is ons bestuurslid, d.e heer J.van den Broek geweest, tot
februari van dit jaar gemeentesecretari-s van Geoert.
De heer Rouppe van.der Voort (45 3""r) is Bosschenaar van geboorte. Sinds 1964 houdt hij zi.ch in Wijk bi-j Duurstede o.&.
bezlg met het oud archief ter plaatse. We hopen, dat ook onze
Heenkundekring er t.z.t. profijt
van zaL hebben, dat we hier
1

een eigen archivaris hebben.
Gaarne van harte welkon in Gernert
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Redactie.

