-1HET OUDEVROUWENHUISKE AAN HET

HOEKJE

Zoals men kan lezen in hêt in septenber 1977 verschenen boekje
"100 jaar be jaaïdenzorgrr , bestond er in het Gemert van 1869 een
zogeheten "oudenannenhuisrt, gelegen op de plaats waar later in
1874 de eerste steen gèlegd zou rÍorden voor de bour,r van het
gasthuis. Sedert augustus 1877 lÍeïden daar zowel oude nannen
als ook oud.e vroulíen ter verzorgj-ng opgenonen. Kennelijk waren
in die tijd de Gemertse oude mannen behoeftiger van aaïd dan dê
oude v-xoul,ren van Gemert omdat er uit de periode van vóól 1877
niets bekend is van een "oudevrouwenhuisrt.
Toch zou een omstreeks 'l9JO gesloopt huisje, gelegen aan het
Eoekje als I'oudevrouwenhuiskel te boek gesteld kunnen ]íorden
zoaLs nen kan opnêken uit de tekst van de Lieronder afgedrukte
brief die werd aangetroffen in het Sissclroppelijk Archief te
rs-Eertogenbosch (nap R.K.Armbestuur Genert).
Deze brief, ged.ateerd te Genert op J augustug 1929 werd verzonden namens het R.K.ParoctriaaL Annbes tuur van Genert en was geadresseerd aan Mgr.A.tr'.Dlepen de bisschop van Den Bosch. De inhoud luidde aLs volgt:
llonseigr].eur.
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Eet R,K.P.Árnbestuur van Genert is door aankoop in 1876 eigenaar geworden van een huisje net twee woningen aan het hoekjê
te Gernert; bekend onder sectie Ï No.20B, waarin de verplichting
van !-rouÍelijke behoeftigen, niet van den Àrmen trekkende per-

te doen 1 onen.
Dlt huis, dat zoo het al niet onbewoonbaar verklaard. is, toch
in staat is om onbewoonbaar verklaard te r'Íorden, ligt nidden in
een eigendon deï Gemeente, waarin Schoolhuis en tuin en Jongens

soneo

school l1ggen.

Door den aangroei der Gemeente en door het zevend"e feerjaar
noet de School word.en uitgebreid, en is de Oemeente met ons in
onderhandeling getreden, on van ons dit huisje net achterplaats
oveï te nenen tot afbraak.
Wij hebben daarvoor behoudens nadere goedkeuïing èene verggeding gevraagd van ;Ê 6O0r- en ïÍil-fen de eï in wonende twee oude
vrouïen opnenen in het Gasthuis, waartoe ten tijde der Stich-
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De oudere Genertenaren kunnen zich het oudevrouwenhuiske aan
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Kort na het schrijven van het R.K. P.Aïnbestutrr in augustus 1929
heeft nen van het 3lsdom de gevraagde Soedkeuring gekregen ên
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Ad Otten

de verzameLing t'krante-lnipsels-Genert " r aangelegd door Peter l,athouwêïs en verzaneld uit de in Helnond veÏschenen courant "De Zuid-Willensvaart" )
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Genert Wo. 27-4-'1881
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D";"d d"""" g"t*"t" heeft aan den heer J'v'Hasselt te Rotterdan vergunning verleend on bij eventueelen aanleg van den
Stoontramwég's-Éertogenbosch-Veghel-He1nond, voor zooveel nogeli-jk te beschikken over de grond dezer geneente '
Gernert Za.
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'
d. Di""ctie van den Stoontran ! s-Ilertogenbos chV"lC""" g"dr"ht
-a1 er eerstdaags
een proefrit worden genaakt tussen
Heliond
Vechel, Erp en Genert.
Genert Za. 5-5-188:.

G-i""dtÍ, """ G"tert naar Vechel- werd Dinsd'ag geopend'Uit
alte huizén wappeïde d.e Nationale vlag. De tram werd ingehaald
door de trarmonió van hier. De heer M.G.van Kernenade r lid der

