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VAN ROCHUSHUIS TOT HyTEPS,
Elisabethplaats 30 in Gemert (1848-2017)
van het kruispunt met de RuijschenberghstraatVirmundtstraat - de uit de rooilijn weglopende
straatwand. Heel lang is het straatbeeld in het
centrum van het dorp gedomineerd door dit
monumentale geheel. Eeuwig zonde dat het aan
de sloophamer ten prooi is gevallen. Zo niet
het Rochushuis. Het staat er nog steeds en is
recentelijk gekocht door Jorlan Peeters, die er
zijn high-tech bedrijf HyTEPS in heeft gevestigd.
In het boekje vormt het Rochushuis weliswaar
de draaicirkel, maar in die draaiing passeren we
het Oudemannenhuis van Maria Lievens, zijn we
in 1874 aanwezig bij de eerste steenlegging van
het Gasthuis, en we wonen het aangaan van een
overeenkomst bij tussen het Armbestuur en de
“Vereeniging van Vrouwen”, waardoor de zusters
Franciscanessen uit het klooster Nazareth zich
gaan bemoeien met de verzorging van oude
mannen, vrouwen en andere hulpbehoevenden.
De uitbreiding van het Gasthuis met “Het Hoedje” leidt naar de volgende stap: de bouw van het
Rochushuis in 1905-1906. Vervolgens wordt
het straatbeeld ook nog verrijkt met een kapel
Er is een prachtig buukske uitgekomen, ge-
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