-rlederi zoaf tegenoet k!Ía.n aan behoeften en noden di-e er onder
bejaarden of andere behoeftigen konden bestaan.
De oudere Genertenaren kulnen zich het oudevrouwenhuiske aan
t'het huukske " nog wel herinnexenr en wanneer men hiernaar informeert dan kriigt rnen steevast te horen dat de betreffend-e
"wulningskes neve nistgr Vriens den bovennister"heel erg klein,
bouwvallig en bijzonder laaggedakt waren. Ook één vari de laatste bewoonsters 1s onder de biinaam ithet snillingsketr bij vêfen
bekend gebleven.

Kort na het schïijven van het R.K.P.A::nbestuur in augustus 1929
heeft nen van het Sisdon de gerrraagde goedkeuring gekregen en
werd het rtoudvrouwenhuisker!, bestaande uit 2 woningen, aan de
geneente verkocht on gesloopt te worden en plaats te bieden
vooï de uitbrelding val de konschool.
Ad Otten

VAN DEN

TRAM

de verzamellng "krante-imipsels-Genert " , aangelegd door Peter l,athouweïs en veïzameld uit de in Helnond vercourant "De Zuid-Willernsvaarttt )
(
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Gernert Wo. 27 -4-1A41 .
De raad áezer gemeente heeft aan den hssa J.v.Hassel-t te Rotterdam vergunning verleend on bij eventueelen aanleg van den
Stoomtramreg rs-l{ertogenbosch-Veghel-He1mond, voor
gelijk te beschi-kken over de grond dezer geneente.

zooveel

mo-

Gemert Za. 21-4-1843.
Volgens gedacht de Directie van den Stoontran I s-HertogenboschHelnond zal er eerstdaags een proefrit worden gernaakt tussen
Vechel-, Erp en Gernert.
Gernert Za.5-5-1881'
De tïamlijn van Genert naar Vechel werd Dinsdag geopend.Uit
alfe huizen wapperde de Nationale vlag. De tram terd ingehaald
door de harrnonie van hier. De heer M.G.van Kernenade, lid der
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Genert Za. 10-'1 2-1 887 '
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Genert Za. 18-2-1888'

DetranheeftwedereenoffeÏgeëischt.Ditrnaal1Íasheteen
ei enveloppen d'ie in d-en avond
Amsterdansch koopman irr---p.pi"t
en don genoeg in de
van woensdag vê.rr hier "alr'vutr'et r^landel-de

-7 liJn.van den tram te looPen.ts
avonds half zeven vertrekt, haa]de
De tram, welke van hier
den nan in tusschen Erp en Vechel en dooï wel-ke xeden is onbekend, of de nan doof of in gedachten verdiept was, naar bleef
voortwandelen, en schijnt zich niet te storen aan het naderend
onheil,. De trarn is in vol-le vaatt, op enkele neters ziet de
nachinist het offeï der tram ten prooi en nlettegenstaande de
machinist net alle kracht stopt, mocht het niet meer baten. De
afstand was te kort, de man '*erd. overrêden. Vreeselijk verninkt
werd hi-j opgenolnen en ziin lijk naar Erp vervoerd.
Gemert Di- 21-4-1891 .
ver"trekt
tt t""r
'" tfdd"cs orn 2.10 van hieï nêar VechelFalie'r
""fk"
een'
Dijk
heïberg
bii de
"de
had zaterdag op den Kokschen
ongeval met betrekkeliik goeden afloop. 0p een draai ontrnoette
dezelve 2 net lange houten beladene karren. 0f nu het paaÏd van
een der voerlieden schrikte, ofwel de tran door den voernan
niet in tijds werd opgenerkt is onbêkend d.och de laatste twee
rijtuigen der traro werden door het uistekende hout zeer gehad-e ruiten der beide rijtuigen, een 1e en een 2e klasse'
.r"t d
"tr
totaal verbríjze1d. Welk gezic}rt de passaglers opzetten, toen
zij door dien glasregen bedolven werden laat zich bêgrijpen'
Zij kwarnen echter roet den schrik vrlj behafve een eerste klas
rijaend heer, die nln of Ineer aan het hoofd varwond rnrerd' De
conducteur deed d.e tram naar hier terugriiden on de politie van
het vooïgevallenê kennis te geven, zodat na de pauze van een
half uur de reis hernornen werd.
Genert Za. 3-1 0-1 891 .
T."wrjl Z""d"g""ond de bakker J.Janssen uit het nahurlge Mortel
van dón in beweging zijnden tran l^rilde springen orn zijn pet' dle
was afgewaald, op te rapen stïuikelde hj.i en kwan zodanig net
zijn hoofd op den traro terecht dat hlj zijn bewustzi-in verloor'
De dokteï constateerde een inwendlge bloeding in het hoofd'i ziin
toes l-and vÍas zeer bedenkelijk.

Handel Do. 22-9-1a92 '
Dinsdag arriveerde alhier per extra tran van de Stooratranweg
maatschappij's-Hertogenbosch-Helnond eene processie uit Alem
en Kerkdriel en Empel.

