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Afb. 01: Luchtfoto van het centrum van MaasbrachtDorp (circa 1976).
Rechtsboven het H. Hart-klooster (in gebruik als internaat), rechtsonder het Europlein, links de Molen-
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Deze studie behandelt de historische ontwikkeling der gezondheidszorg in de gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé &
Laak en Stevensweert; geplaatst tegen een lokale en regionale, historische achtergrond.
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Voorwoord:
L.S.;
Het is met bijzonder veel genoegen, dat ik ben gaan zoeken naar
de historie van de huidige gezondheidszorg in onze uitgebreide
gemeente Maasbracht (c.a.). Deze speurtocht leverde mij, mede
dankzij de bereidwillige medewerking van zeer vele amateurhistorici, ambtenaren, collegae uit de gezondheidszorg én enthousiaste Maasbrachtenaren, een schat aan informatie en fotomateriaal op, hetgeen in dit boekje, op chronologische wijze,
wordt gepresenteerd. Mijn dank voor ieders medewerking daaraan.
Moge deze verslaglegging een eerbetoon zijn, aan alle pioniers
in de gezondheidszorg, die met hun enorme inzet, bijgedragen
hebben aan het welzijn en de welvaart in onze dorpsgemeenschap(pen). Het was door hún doorzettingsvermogen, hún lange
werkdagen en hún beperkte middelen, dat ‘steen-voor-steen’ het
huidige systeem van gezondheidszorg werd opgebouwd; een
zorgcircuit waarin heden ten dage, alleen al hier-ter-plaatse, tientallen mensen, volcontinu werkzaam zijn.
Laten we daarom met veel respect terugkijken op de inzet en
prestaties van onze voorouders, maar ook bijzonder zuinig zijn
op deze verworven gezondheidszorg, want een goede gezondheid is ons grootste goed !

Drs. E.W.J. Ficken;
Huisarts te Maasbracht.

Pag. 7

Pag. 8

TUSSEN KRUIS EN AESCULAAP
De ontwikkeling der gezondheidszorg in Maasbracht.
Door de eeuwen heen zijn in deze streken altijd “werkers in de
gezondheidszorg” geweest; personen die zich bekommerden en
bekommeren om de gezondheidstoestand van de Maasbrachtenaren. Over hen gaat deze studie; over al diegenen, die zich bezighielden en nog steeds bezighouden, met het welzijn en de gezondheid van ons en onze voorouders.
Hoofdstuk 1: Invloeden vanuit noord en zuid.
Reeds de eerste bewoners van Maasbracht hechtten veel waarde aan hun gezondheid en het is waarschijnlijk die reden, waarom zij hun eerste kerkgebouw toewijdden aan de H. Gertrudis
van Nijvel.
Deze zorgzame patroonheilige leefde van 631-664 en stichtte
zelf reeds in 651 bij haar klooster te Nivelles een z.g. hospitium,
een soort gasthuis, waar zij en haar medereligieuzen, de
(verzwakte) reizigers en pelgrims, onderdak en verzorging boden. Na haar heiligverklaring werd haar hulp o.a. ingeroepen tegen allerlei lichamelijke kwalen en ziekten. Het is om deze reden, dat aan het
einde van de Middeleeuwen (11e, 12e
en 13e eeuw), vele parochiekerken (en
dorpsgemeenschappen) werden toegewijd aan deze Heilige Gertrudis van Nijvel; zo ook de hulpparochiekerk van
Maasbracht-Dorp en later de gemeente
Maasbracht zelf.
Van oudsher, zochten de bewoners van
deze streken, indien zijzelf niet in staat
waren om met eigen huismiddelen hun
Afb. 02: “Kwakzalver” door
verwondingen of ziektes te genezen,

Joseph Cuypers (1840).
(Gemeentemuseum Roermond)
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om hulp bij herboristen en kruidmeesters, of bij chirurgijns en
barbiers, in de omgeving.
Wij schrijven A.D. 1259, wanneer in de stad Roermond reeds
een “Hospitaal van de Heilige Geest” wordt gevestigd, waarschijnlijk op de hoek van de Munsterstraat/H. Geeststraat (óf aan
de Steenweg). Onder leiding van hun ‘meester’, zorgden de
“Broeders van de Heilige Geest” (behorend tot de orde van de
Hospitaalbroeders van de H. Geest (gesticht door de Franse ridder Guy de Montpellier)), voor de verpleging van zieken en de
verzorging van arme passanten. Deze verpleging geschiedde
toen nog in de kapel van dit hospitaal.
In 1278 volgde in Roermond de stichting van “’t Grote Gasthuis”,
op de hoek van Steenweg/Munsterplein, dat bestemd was voor
zieken en proveniers. Ook hier werden de zieken weer verpleegd
in de kapel, die toegewijd was aan St. Joris.
Wij schrijven reeds 1307, wanneer ook in Echt het eerste gasthuis wordt gesticht; gelegen op de locatie, waar thans de Gasthuissteeg op de Bovenstestraat uitkomt.
Wederom in Roermond werd daarna in 1482, ter uitvoering van
het testament van magister Doctor Johannes Pollart, de oprichting van een nieuw gasthuis gerealiseerd, het zogenaamde
“Pollartsgasthuis” aan de Schuitenberg. Dit gasthuis werd in
1594 weer samengevoegd met “’t Grote Gasthuis” aan de Steenweg, tot het zogenaamde “(Oud-)Manhuis” aan de Schuitenberg.
Tenslotte werd hier in 1674 ook nog een Koninklijk Militair Hospitaal aan toegevoegd.
Bij de voornoemde samenvoeging in 1594, werden echter de zieken uit de gasthuizen overgeplaatst naar het z.g.
“Sieckhuys” (voor pestlijders), nabij de Spoelpoort; alwaar de
verpleging geschiedde door de Celliten of Faliezusters, met hun
zwarte habijten, die al vanaf 1425 in Roermond werkzaam waren, vooral bij de pestlijders.
Vanwege de vele pestepidemieën, die ook Roermond geteisterd
hadden (1574, 1575, 1598 (1400 doden), 1615, 1619 en 1623),
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werd in 1623 het “Nieuwe Pesthuis” aan de Knevelgraafstraat
gebouwd. Dit was in navolging van het reeds in 1609 gebouwde
“Melaatsenhuis”, dat gebouwd was nabij “Kapel in ’t Zand”.
Op initiatief van de Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, Goswinus Frans Bors (geb. 06-09-1695), werden in 1738/1739, bij Keizerlijk Decreet, de verschillende gasthuizen te Roermond, samengevoegd tot het “Hospitael Generael”; de verpleging van
(katholieke) zieken en de verzorging van (katholieke) wezen, armen en ouden-van-dagen tot doel hebbend. Via de stedelijke
overheid, stond dit “Hospitael Generael” onder indirect Keizerlijk
toezicht vanuit Brussel (H.D.H. Aartshertogin Maria Elisabeth,
Gouverneur der Nederlanden, optredend namens Keizer Karel
VI). Na aanvankelijk, met 10-15 bedden, gestart te zijn, in het ouderlijk huis van Goswinus Frans Bors, op de hoek van de Markt/
Jesuïtenstraat; betrok dit “Hospitael Generael” in 1741 het Gouvernementshuis, het zogenaamde “Prinsenhof “, gelegen aan het
Munsterplein. Van opname alhier werden evenwel uitgesloten:
zwangere vrouwen, krankzinnigen, lijders aan besmettelijke ziekten en niet-katholieken. Aan deze instelling waren beroepshalve
verbonden: een arts (o.a. Protomedicus P. Kint), een chirurgijn
(o.a.: Mathias
Stuckgens en
Johan Schassel),
een apotheker
(Boursy) en een
verpleegster
(Françoise Pottevin). Tijdens de
Franse overheersing, werd de
naam van deze

Afb. 03: Het “Prinsenhof” (het voormalig Gouvernementshuis) te
Roermond. In gebruik als “Hospitael Generael” vanaf 1741 tot
(1858) 1931.
(foto: M.
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instelling gewijzigd in: “Hospice Civil”, later in:
“Burgerhospitaal” (in 1856 kreeg het complex pas zijn huidige
naam: “Het Roomsch-Catholique Godshuis” (R.C. Godshuis)).
Echte, universitair opgeleide en gepromoveerde “Doctores Medicinae”, waren in deze periode echter nog een grote zeldzaamheid. Hun geneeswijzen bestonden toen nog in hoofdzaak uit het
voorschrijven van zelfgemaakte kruiden, drankjes en zalfjes. De
oudst-bekende Doctore Medicinae te Roermond, is Mr. Jan Haeck (1512); de oudst bekende Apotheker: Gerardt Fabritius
(1600).
Na de bezetting van onze streken door de Franse legers
(1790/1794), kregen ook wij te maken met de Franse administratieve wet- en regelgeving. Uit de gegevens van de Franse
Volkstelling van 1796 (bij wet van “10 Vendémiaire” (2 oktober
1795)), bleken in Maasbracht 784 inwoners te verblijven (289 <
12 jaar; 495 > 12 jaar), verdeeld over 151 huishoudens met 133
kostwinners in de landbouw en 18 in overige beroepen, waarvan
1 als vroedvrouw (“sage femme”): de 70-jarige Ida Haes.
De in deze streken toen werkzame geneesheren (hoofdzakelijk
in de grotere steden), hadden meestal gestudeerd in steden als:
Düsseldorf, Franeker, Harderwijk, Köln, Leiden, Leuven of
Straβburg.
De “Gezondheidswetten” van de Bataafse Republiek (onder
Frans Regiem !) uit maart 1804, maakten een duidelijk onderscheid tussen deze academisch gevormde geneesheren, die hun
opleiding aan een Universiteit gevolgd hadden én de overige geneeskundigen, zoals daar waren: apothekers, chirurgijns, heelmeesters, herboristen, kruidmeesters en vroedmeesters. Deze
laatsten werden vanaf dat ogenblik verplicht tot het volgen van
een officiële opleiding tot: “Officier de Santé”, een volledige opleiding, compleet met stages en een staatsexamen.
Uit overlevering is bekend, dat na deze Franse bezetting van
Maasbracht en omgeving (1790/1794 tot 1813/1814), één universitair-opgeleide arts in deze streken is blijven wonen.
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Hoofdstuk 2: De eerste artsen in onze omgeving.
Vóór deze periode echter, moesten wij vanuit Maasbracht, voor
echte geneeskundige hulp, naar de dichtstbijzijnde grote steden,
onder andere Roermond. Daar waren in de 18e en 19e eeuw o.a.
chirurgijns én academisch opgeleide Doctores Medicinae en
(niet-gepromoveerde) artsen werkzaam.
Als Roermondse chirurgijns uit die tijd, kennen wij de reeds eerder genoemde:
M. Stuckgens (werkzaam van 1730-1740) en J.B. Schassel
(werkzaam in 1741; tevens apotheker), maar ook: P. La Force
(overleden in 1773); M. Nicolas (overleden in 1783); J. van Waegeningh (werkzaam van 1737-1788); D. Herborn (werkzaam in
1740); G.J. Welsch (geboren 1750; werkzaam van 1784-1793);
F.J. Rousseau (werkzaam van 1767-1793); G. Zipperlen
(overleden in 1793); Ph. Beijer (overleden in 1793); Chr. Beijer
(leefde van 1760-1793); J.W. de Cray (leefde van 1766-1805; tevens vroedmeester); P. van Uffelt (leefde van 1744-1810); F.Th.
de Cray (leefde van 1806-1841); J.Th. Plagky (overleden 1841);
J.B.F. Rousseau (leefde van 1773-1850); J.M. Peil (geboren
1775; werkzaam van 1810-1856); W. Maus (laatste chirurgijn te
Roermond; geboren 1804; werkzaam van 1853-1855).
Als Roermondse Doctores Medicinae en niet-gepromoveerde
artsen kennen wij:
G.B. van Dunghen (werkzaam van 1705-1727); dokter Seelen;
P. Kint (werkzaam van 1710-1745); G. Rijnshoven (werkzaam
van 1727-1729); F.W. Cordemont (werkzaam van 1709-1742; tevens apotheker); Munier (in 1743); Marieu (in 1743); F. Quisthoudt (geboren 1718; werkzaam van 1744-1777); A.J. Luijtgens
(geboren 1720; werkzaam van 1745-1747); J.G. Knapen
(werkzaam van 1747-1769); J. Joris (geboren 1715; werkzaam
van 1769-1774; tevens apotheker); J.R. du Pree (leefde van
1707-1787); B. de Laun (werkzaam van 1769-1770); N.M. Timmermans (geboren 1752; werkzaam van 1774-1783); F.J. van
Lierde (overleden in 1785); P. Leurs (werkzaam van 1770-1795);
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G.H. Huseman (geboren 1752; werkzaam van 1778-1809); C.F.
Smabers (geboren 1757; werkzaam van 1784-1805); H.G. Frencken (geboren 1752; werkzaam van 1807-1813); J.J. Wildt
(geboren 1758; werkzaam van 1793-1816, tevens chirurgijn en
vroedmeester); J.N. Leurs (geboren 1779; werkzaam van 18121813); P.M. Ketels (overleden in 1820; tevens chirurgijn en verloskundige); J.B.F. Rousseau (leefde van 1773-1850; tevens chirurgijn); Th. Scheyven (leefde van 1775-1826); Dr. J.F. Mertz
(geboren 1761; werkzaam 1790-1844); Carolus Th. Leurs
(geboren 1782; werkzaam van 1813-1856); Dr. Willem I. Leurs
(geboren 1794; werkzaam van 1820-1876); Dr. R.J. Buijs
(werkzaam van 1822-1830; tevens chirurg/verloskundige); Dr.
Th.J. van Halen (geboren 1803; werkzaam van 1834-1860; tevens chirurg/verloskundige); Dr. G.F. van Herkenrode
(werkzaam van 1835-1836; tevens chirurg/verloskundige); P.A.
Claus (geboren 1816; werkzaam van 1847-1887); L. Schieffer
(geboren 1825; werkzaam van 1858-1878); Dr. Carolus H. Leurs
(geboren 1828; werkzaam van 1853-1900; tevens chirurg/
verloskundige) en J.H. Haffmans (leefde van 1832-1888; tevens
oogarts).
Doch ook in onze nabijheid, hadden zich in die tijd reeds artsen
(en gepromoveerde Doctores Medicinae) gevestigd:
te Echt:
E. Slangen (geboren 1807; werkzaam van 1840-1864); J.H.
Trost (geboren 1810; werkzaam van 1840-1865); F.E. Fouquet
(geboren 1822; werkzaam van 1849-1854); waarna we terechtkomen bij de artsenfamilie Sonnen, waarover elders verder geschreven zal worden.
te Stevensweert:
M.F. Le Becque (geboren 1812; werkzaam van 1840-1864), J.H.
Bosser (geboren 1814; werkzaam van 1843-1848) en M.M.
Tendeijck (geboren 1823; werkzaam vanaf 1864).
te Linne:
C. Hinsen (geboren 1813; werkzaam van 1840-1864) en H.C.H.
Wevers (geboren 1834; werkzaam van 1860-1864).
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Hoofdstuk 3: Infectieziekten en hun gevolgen.
In navolging van de Franse bezetters, gaven ook de autoriteiten
van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, een wettelijke onderbouwing aan de opleiding van de werkers in de gezondheidszorg
(12 maart 1818). Ook zij maakten weer een onderscheid tussen
de academisch opgeleide geneesheren én de (plattelands-)
heelmeesters, de oog- en tandmeesters, de vroedmeesters, de
vroedvrouwen en de apothekers; die allen een provinciaal examen dienden af te leggen, na een opleiding aan een zogenaamde “Klinische School” (die o.a. gevestigd waren in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leiden en Maastricht). De
eisen voor de gezondheidswerkers in de steden, lagen evenwel
hoger, dan voor hen, die op het platteland werkten !
Ook gedurende de periode, dat Maasbracht onder Belgisch bestuur ressorteerde (1830-1839), werden door de Belgische regering diverse gezondheidswetten ingevoerd, o.a. de Belgische wet
inzake de Infectieziektebestrijding, gedateerd 18 juli 1831.
In onze streken, leefde de bevolking toentertijd in hoofdzaak van
de akkerbouw en veeteelt. Men groeide op binnen het solitaire
verband van zijn eigen familie, binnen gesloten dorpsgemeenschappen, waarbinnen de Rooms-Katholieke kerk een grote rol
speelde. Men was hierdoor ook sterk gebonden aan de natuur,
nuchter ten aanzien van het onbekende en “conservatief” in
meerdere opzichten. Men stelde geen hoge eisen aan het leven
en accepteerde ziektes en sterven, als een onvermijdelijk gebeuren. Ook op dit platteland, leefden de boeren even armoedig, als
de stedelijke fabrieksarbeiders. Denken we daarbij dan ook nog
aan het open riool en de openbare stortplaats, die de straten en
wegen vormden, het tekort aan privaten, het ontbreken van
kiemvrij drinkwater, de kleine, slecht geventileerde, donkere woningen én de ziektekiemen in voedsel en drinken; dan begrijpt de
lezer zeer goed, dat hierdoor ook hier het gevaar voor infectieziekten zeer groot was ! Het hoge sterftecijfer (22,6 pro mille/
jaar) is hiermede volledig verklaard, dat mede werd veroorzaakt
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door de hoge zuigelingensterfte (16 % van de kinderen overleed
namelijk in het eerste levensjaar !).
Toch konden, noch de academisch opgeleide geneesheren,
noch de heelmeesters, veel uitrichten tegen de vele infectieziekten, die heersten onder de verpauperde volksmassa, met zijn
zwakke lichamelijke weerstand (zowel in 1816/1817, als in
1845/1847, werden onze streken geteisterd door een ernstige
hongersnood; terwijl in 1848/1849 in heel Nederland een ernstige cholera-epidemie heerste, waarbij 23.267 doden te betreuren
vielen). Men kende toentertijd namelijk nog maar weinig ‘echte’
geneesmiddelen ! Gebruikt werd onder andere: kinine tegen malaria, ipecacuanpha tegen dysenterie, kwik tegen syfilis en digitalis tegen hartkwalen. Verder kende men toe ook al: bromiden,
salicylaten, morfine, cocaïne en narcotica.
Mede onder invloed van het nieuwe Franse klinische denken én
de natuurwetenschappelijke fysiologie uit Duitsland, verbeterde
echter langzamerhand ook de geneeskunde in Nederland. De
nieuwe generatie artsen zag ook duidelijk de relatie tussen het
maatschappelijk welzijn én de volksgezondheid. Een bekend pionier op dit gebied, was de Maastrichtse arts Dr. F.E. Fouquet
(1822-1908), die ook enkele jaren als arts in Echt had gewerkt
(1849-1854).
In 1849 volgde tenslotte de oprichting van de “Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde”, met het doel,
het niveau van de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.
Limburg telde op dat moment: 38 Doctores Medicinae, 6 stedelijke heelmeesters, 20 plattelandsheelmeesters en 4 militaire artsen.
Eind 1858, werd in Roermond, het “Louisahuis” geopend, voortgekomen uit de nalatenschap van Jonkvrouw Louisa de Pollart
(1810-1850) en ingericht in én bij het “R.C. Godshuis” (het voormalige Hospitael Generael). In dit nieuw ingerichte ziekenhuis/
verpleeghuis (met aanvankelijk 18 bedden), zorgden vijf
“Liefdezusters uit Tilburg”, o.l.v. Dr. Carolus Leurs (1828-1900),
voor de ernstig zieken uit Roermond (en soms voor die uit de
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omgeving). Met
name werden
hier personen
behandeld met:
infectieziekten,
botbreuken,
kneuzingen,
verwondingen
en verzweringen.
Afb. 04: Het “Louisahuis” te Roermond. Ziekenhuis/verpleeghuis,
voortzetting van het “Burgerhospitaal”. Gerealiseerd eind 1858, uit
de nalatenschap van Jonkvrouw Louisa de Pollart (1810-1850).

Hoofdstuk 4: De volksgezondheid bereikt een
hoger niveau.
Het is juli 1862, als zich in
Echt, definitief een arts zal
vestigen, die ook de gezondheidszorg in Maasbracht zal garanderen:
Doctor Maximiliaan M.A.H.
Sonnen sr., geboren in
1837 en afkomstig uit
Venlo. Hij was toentertijd
de enige arts tussen Roermond en Sittard en zijn
praktijkgebied had dus
een enorme omvang.
Afb. 05: Aankondiging van de
vestiging te Echt, in 1862, van
Dr. M.M.A.H. Sonnen.
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Aanvankelijk vestigde hij zich aan de Wijnstraat te Echt, verhuisde vervolgens naar de Bovenste-straat, om aan het eind van de
negentiende eeuw het thans nog bestaande woonhuis/
praktijkpand aan de Peijerstraat (thans nummer 35) te bouwen.
Zijn huisbezoeken legde hij bijna altijd te voet af, doch soms gebruikte hij daarvoor een koetsje.
Het was in deze periode, dat de infectieziekten ook in Limburg
weer genadeloos toesloegen. Tussen 1869-1871 heerste er tyfus
in Limburg, terwijl er tevens in 1871 ook nog een roodvonk- en
een pokkenepidemie datzelfde Limburg teisterden. Daarnaast,
stierf in diezelfde periode, ook nog eens 25,1 % van alle overledenen (sterftecijfer 21 pro mille), aan ziekten samenhangend met
tuberculose.
Ondanks de invoering van de “Wet op de Lijkbezorging” in 1869,
de invoering van de “Wet op de Besmettelijke Ziekten” in 1872
(waarbij de pokkenvaccinatie voor scholieren en leerkrachten
verplicht werd gesteld) én de invoering van de “Quarantainewet”
in 1877, werd Limburg in 1879 wederom geteisterd door een
roodvonkepidemie en tussen 1879-1880 ook weer door een tyfusepidemie.
Heel Limburg telde toentertijd (1875): 27 gepromoveerde Doctores Medicinae, 4 burgerartsen, 2 militaire artsen en 13 plattelands-heelmeesters. Deze geneesheren maskeerden hun eigen
onzekerheid en beperkingen vaak met een houding, welke gezag
uitstraalde, waardoor men niet met hen in discussie trad; doch
die daardoor vaak ook ‘ver’ van de bevolking ‘afstonden’ en wier
adviezen dikwijls ook niet eens werden opgevolgd. Tevens vond
men de raadplegingen van deze echte geneesheren vaak ook te
duur en nam men mede daarom vaak zijn toevlucht tot de natuurgeneeswijzen welke hier in deze streken, ingebed lagen in
de volkscultuur (kwakzalvers, wonderdokters, kruidenmengers,
helderzienden, piskijkers en handopleggers, bleven hier in de
grensstreken een grote aantrekkingskracht op de bevolking uitoefenen).
Pas in 1880, ontstonden de eerste bacteriologische inzichten, als
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verklaring voor de vele besmettelijke infectieziekten; hetgeen direct weer zijn invloed had, op de ontwikkeling en bevordering
van de gezondheidszorg. Tevens trad er ook een geleidelijke
verbetering van de welvaart van de bevolking op, mede door het
begin van de “Industriële Revolutie”, aanvankelijk in de steden,
later ook op het platteland. Met het hierdoor wegvallen van de
gesloten samenlevingsverbanden, ontstond een steeds belangrijker wordende rol, voor de openbare en particuliere liefdadigheidsinstellingen, zoals b.v. de armenzorg. Deze armenzorg,
werd o.a. uitgevoerd door het “Algemeen Burgerlijk Armenbestuur”, die, tegen een (te) lage vergoeding, een of meerdere armendokters aanstelde, die de gezondheidszorg, voor de armen /
minder-draagkrachtigen moesten waarborgen. Voor deze functies was echter vrij weinig belangstelling, omdat de gemiddeld
5000 niet-betalende (arme) patiënten, een (te) zware, extra praktijkbelasting betekenden, waar nauwelijks extra honorering tegenover stond. Vanaf 1890 ontstonden daarom, voor de minderdraagkrachtigen, de ziekenbussen, de doktersfondsen, de parochiële kassen en de fabrieksziekenfondsen, waarbij de financiële
lasten gezamenlijk gedragen werden.
Ter verbetering van de hygiënische leefomstandigheden vonden
tussen 1895 en 1900 in deze regio, te beginnen in Roermond,
diverse ontwikkelingen plaats; zoals de aanleg van openbare riolering, de installatie van een leidingnet voor drinkwatervoorziening en de opening van een gemeentelijk abattoir (met koelhuis)
te Roermond.
In 1900 vond in Echt de opening plaats van de nieuwbouw van
het “St. Antonius Gast- en Ziekenhuis”, dat daarbij ook nog eens
verplaatst was naar de hoek van de huidige Kreijerstraat/
Gasthuisstraat. In dit, in de volksmond geheten “Klösterke”, waren 18 zusters werkzaam. Deze zusterverpleegkundigen, behoorden tot de “Derde Orde van St. Franciscus”, met hun moederhuis in Illinois (U.S.A.). Ook hier in Echt, hielden zij zich bezig
met de verzorging en verpleging van circa 70 bejaarden en zieken in hun gasthuis/ziekenhuis.
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In datzelfde jaar
(1900), telde
heel Limburg nog
slechts 51 geneesheren: 4 gepromoveerde
Doctores Medicinae, 40 burgerartsen, 5 militaire
artsen en 2 plattelandsheelmeesters.
Afb. 06: Het nieuwe “St. Antonius Gast– en Ziekenhuis” te Echt.
Deze 51 genees- Gelegen op de hoek Kreijerstraat / Gasthuisstraat (opening in
1900).
heren, hielden
echter spreekuur
in maar 77 (grotere plaatsen) van de 123 Limburgse gemeentes.
Slechts 18 van deze 51 geneesheren, hielden ook een of meerdere spreekuren op het platteland. Tevens waren er in 1900,
slechts 55 vroedvrouwen in geheel Limburg.
Hoofdstuk 5: Aan het begin van een nieuwe eeuw.
Aan het begin van de twintigste eeuw, en wel in 1901, werd de
“Gezondheidswet” in Nederland ingevoerd. De reeds eerder opgerichte gemeentelijke gezondheidscommissies, werden hierbij
onder direct Rijkstoezicht geplaatst. Later zouden hieruit de Gemeentelijke, de Districts- en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (G.G.D. / D.G.D.) voortkomen.
Dat van overheidswege toenemende zorg aan de volksgezondheid werd besteed, blijkt bijvoorbeeld ook uit “De Statistiek der
Bedeelden van het Armenwezen te Maasbracht”. Hier staat bijvoorbeeld in boekjaar 1902 vermeld, dat van gemeentewege
zorg werd verleend aan 24 armen te Maasbracht. Zij werden
middels f. 240,00 direct financieel ondersteund, f. 15,00 werd uitgetrokken voor de honorering van de armendokter en de armenvroedvrouw, terwijl ook nog eens f. 675,00 werd uitgegeven aan
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de verpleging
van krankzinnigen in diverse gestichten.
In 1903 vestigde zich in
Linne de eerste religieuze
kloosterorde,
de Franse
“Zusters van
Afb. 07: Klooster te Linne, voor de Franse “Zusters van de aanbidde aanbidding der ge- ding der gerechtigheid Gods” (foto uit 1931).
rechtigheid Gods”; die aldaar, tot 1967, in de gezondheidszorg
werkzaam zouden blijven. Zij openden o.a. bij hun klooster een
kleine apotheek, waar men zowel adviezen, verbandmaterialen,
als zalven kon verkrijgen; doch zij bezochten en verzorgden bijvoorbeeld ook de Linner zieken aan huis.
Reeds vier jaar later, in 1907, kwamen zich ook de eerste religieuzen in Maasbracht vestigen: de eveneens uit Frankrijk afkomstige Augustijner Hospitaalzusters: “Les Soeurs Hospitalière à
Tréguier”. Ook zij waren vanwege de godsdienstvervolgingen,
weggevlucht uit Frankrijk. Uit oude documenten hebben wij nog
hun namen kunnen achterhalen. Deze acht pioniersters in Maasbracht waren: Marie Joséphine Le Varat, Jeanne Marie Adam,
Jeanne Marie Le Cain, Marie Angélique Lucas, Marie Daniel,
Mélanie Gouronnec, Alexandrine Le Ciec en Catherine Kerroux
(Moeder-overste). Zij begonnen niet alleen direct met een Bewaarschool in Maasbracht; doch kort daarna ook met ziekenverpleging, zowel nabij het nieuw gebouwde Klooster zelf, alsook
later bij de Maasbrachtenaren aan huis. De verpleegprijs in het
klooster bedroeg weliswaar 1 à 2 gulden/dag; doch zes bedden
waren gereserveerd voor de minder-draagkrachtigen uit Maasbracht.
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Het prachtige klooster
van deze religieuzen, is
in 1907, voor
de somma
van f.
28617,92,
gebouwd
door de
Maasbrachtse firma Gerard H. Krekelberg, naar Afb. 08: H. Hartklooster te Maasbracht (1907-1984). Bakermat van
de Maasbrachtse gezondheidszorg; ‘thuishaven’ voor drie religieuze
een ontwerp ordes: “Les Soeurs Hospitalière à Tréguier”, de “Zusters van de Godvan architect delijke Voorzienigheid“ en de “Zusters van Liefde van Jezus“.
Op de foto staan tevens: Jo Linssen, Harrie Maessen en Wiel MeeuCaspar
wissen.
(foto: J.
Franssen uit
Roermond.
Voor het gebouw staand (zie plattegrond pag. 21), bevond zich –
achter de hoge kloostermuur - in de linkervleugel (de oostelijkevleugel) het eigenlijke kloostergedeelte, met in de ontvangsthal
een prachtig “glas-in-loodraam”, voorstellende het “Alziend Oog
Gods”. Op de begane grond waren verder de refter en ontvangstruimtes gevestigd. Daarboven, op de eerste verdieping,
bevonden zich de zieken- en pensionkamers; terwijl de zusters
zelf, op de tweede verdieping, in zogenaamde “cellen” sliepen. In
de rechtervleugel (de westelijke vleugel) bevonden zich op de
begane grond, de bewaarschool en de keuken; daarboven op de
eerste verdieping de fraaie kapel met hoge glas-in-loodramen.
Rechts (westelijk) van het grote kloostergebouw lagen de bijgebouwen met o.a. de (poli)kliniek van de zusters.
Voor de medische zorg, was Maasbracht echter nog steeds
aangewezen op de in Echt woonachtige Dr. M.M.A.H. Sonnen;
die in 1909 ook in Maasbracht beëdigd werd als gemeentearts,
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Tekening 01: H. Hart-klooster te Maasbracht
(19071984).

Dorpstraat = de latere Kloosterstraat

o.a. ter verzorging van de armen
in Maasbracht, het toedienen van
verplichte vaccinaties én voor de
uitoefening van de doodschouw.
Vanaf 1910 kreeg hij echter ondersteuning van zijn zoon: doctor
Rudolph F.R.J. Sonnen (geb.3001-1881). Deze zou geleidelijk
aan de praktijk van zijn vader
over gaan nemen; doch was tevens als militairarts verbonden
aan het garnizoen te Roermond.
Afb. 09: Beëdiging Dr. M.M.A.H. Sonnen uit
Echt, als gemeente-arts te Maasbracht
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Legenda:
1. Ontvangsthal en gang klooster.
2. Lokaal kleuterschool.
3. Keuken.
4. Wasserij.
5.
6. Wachtkamer en spreekkamer.
7. Polikliniek / behandelruimte.
8. Ruimte met veevoederbak.
8’. werd later een bergruimte.
9. Koestal.
10. Varkenskot en kippenhok.
11. Personeelsruimte.
12. Mesthoop.
13. Hoenderhof.
14. Speelplaats.
15. Kloostertuin.
16. Regenwater-reservoir.
17. Overdekte recreatie-ruimte.
18. Waterput.
19. Waterpompen.
20. Gang met trap naar bovenverdieping / kapel.
21. Refter.
22. Ontvangstkamer.

In datzelfde jaar 1910 vond op initiatief van Jhr. Mr. Charles
Ruys de Beerenbrouck, de oprichting plaats van de:
“Vereeniging het Limburgsche Groene Kruis”. Door toedoen van
de Roermondse bisschop Mgr. J.H. Drehmanns natuurlijk op
R.K.-leest geschoeid; waardoor in deze provincie, direct een
breed draagvlak ontstond, zowel bij de vele kloosterordes, als bij
de bevolking. Deze ‘Vereeniging’ zou zich o.a. gaan bezighouden met: verbetering van hulp bij ziekte in het huisgezin, later uitgebreid met zuigelingenzorg en tuberculosebestrijding, weer later met: volks- en schoolbaden, kinder-uitzending, bevordering
drinkwatervoorziening, ziekenhuis-bouw en oprichting van sanatoria. De oprichting van deze provinciale Limburgse organisatie,
kwam eigenlijk voort uit het initiatief van Dr. Jacobus Penn, Geneeskundig Inspecteur én de oprichter van de (eerste) Provinciale (Noord-Hollandse) Vereniging “Het Witte Kruis” (met als symbool aanvankelijk een wit kruis in een rood veld; het omgewisselde embleem van het (Internationale) Rode Kruis). In 1904 werd
dit initiatief in Zuid-Holland gevolgd door de oprichting van de
“Zuid-Hollandsche Vereeniging “Het Groene Kruis”” (groen is namelijk de kleur van de hoop én de kleur van de geneeskundige
faculteit der universiteit). Beide verenigingen functioneerden op
volledig neutrale grondslag. In 1910 echter, volgde daarna in
Limburg, de oprichting van de “Vereeniging het Limburgsche
Groene Kruis”; in 1916 in Noord-Brabant gevolgd door de “R.K.
Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging “Het WitGele Kruis”” (naar de pauselijke kleuren); beide provinciale verenigingen waren hier echter op puur Rooms Katholieke leest geschoeid.
Hoofdstuk 6: De eerste wijkzusters.
De oprichting van deze provinciale vereniging, was buitengewoon belangrijk, aangezien op dat ogenblik, in 123 van de 171
Limburgse gemeentes, nog géén arts én ook géén vroedvrouw
gevestigd waren. Mede daardoor lag het sterftecijfer in Limburg
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nog op 18 pro mille (landelijk was dit reeds gedaald tot 13,5 pro
mille).
Vanaf 1910 vonden toen m.n. op initiatief van de lokale geestelijkheid én dankzij de medewerking van de plaatselijke kloosterordes, de oprichtingen plaats van de plaatselijke afdelingen van
de “Vereeniging Het Limburgsche Groene Kruis”.
In Maasbracht, werd de oprichting hiervan gestimuleerd door
Kapelaan Mart van Mulken en bij de officiële oprichtingsdatum
(21 juni 1911) werden reeds 193 leden geteld. Dezen betaalden
toen een jaarcontributie van f. 0,60/jaar. Mère Angèle van “Les
Soeurs Hospitalière à Tréguier”, had het beheer over een polikliniekje (in de volksmond “Het Ziekenhuisje” genoemd) en een uitleen-magazijn, waar ook medicijnen en verbandmiddelen werden
verstrekt. Vanaf 1913, werd door de genoemde zuster ook met
wijkverpleging aan huis gestart. Haar orde ontving daarvoor f.
100,00/jaar.
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), vestigde zich
in de gemeente Echt een tweede arts: Drs. Aloysius J.B.M. Stijns
(geb.: 21-04-1882 te Venlo).
In die periode, werkten de plattelands-artsen nog zeven dagen
per week, zonder onderlinge waarneem-regeling. Zij hielden
tweemaal daags spreekuur (zondags eenmaal) en ontvingen per
consult 60 cent (voor een huisbezoek 90 cent). Hun jaarinkomen
lag daardoor op circa f. 3000,00/
jaar; voor die tijd zeker niet buitensporig hoog (voor f. 1500,00
kon je bijvoorbeeld een leuke woning bouwen). Wel genoten zij in
hun dorp een hoog aanzien en
wel uit hoofde van hun kennis en
vakbekwaamheid.
Dokter Stijns begon zijn praktijk
in Echt aan de Berkelaarsweg 20,
later op de Bovenstestraat
Afb. 10: Nota van dokter A.J.B.M. Stijns
uit Echt, voor geneeskundige hulp
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18; doch ook hij liet in 1921 een nieuwe woning/praktijkpand
bouwen aan de Peijerstraat 86.
Gedurende deze zelfde periode, ging ook het Limburgse Groene
Kruis zijn activiteiten uitbreiden. In 1916 startte het een provinciale commissie voor tuberculosebestrijding, aansluitend in 1921
gevolgd door de opening van het “Sanatorium Hornerheide”. In
1917 startte deze kruisorganisatie vervolgens haar “Provinciale
Ontsmettingsdienst”.
Toch konden al deze preventieve maatregelen niet voorkomen,
dat Nederland in 1918 getroffen werd door de “Spaanse Griep”,
die helaas ook in Maasbracht vele mensenlevens eiste.
Van Rijkswege gestimuleerd, startte ook in 1918 de officiële
(rijks)opleiding tot “Wijkverpleegkundige”.
Het daaropvolgende jaar, in 1919, ging ook in Linne de plaatselijke Groene-Kruis-afdeling van start; met als wijkzuster Soeur
Ceçaire van de Franse “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid Gods”. Ook hier lag het initiatief weer bij de plaatselijke
pastoor, hierin mede gesteund door enkele onderwijzeressen uit
Linne. Over Soeur Ceçaire kan nog vermeld worden, dat zij in de
Eerste Wereldoorlog veel frontervaring had opgedaan met de
verzorging van gewonde Franse soldaten achter de linies. Ook in
Linne, stelde de kloosterorde voornoemd, ruimtes ter beschikking aan het plaatselijke Groene Kruis, zoals een behandelruimte
met wachtkamer én een uitleenmagazijn.
In ditzelfde jaar 1919 echter, vertrokken “Les Soeurs Hospitalière
à Tréguier” weer uit Maasbracht; het dorp zonder wijkzuster
achterlatend ! Alleen voor het uitleenmagazijn, werden enkele lekenvrijwilligsters gevonden; achtereenvolgens mej. Jos Frenken,
mevr. E. Grispen en mej. Jeanne Hermans. Deze dames zouden
tot 1923 deze taak op zich nemen.
Eveneens in 1919, vond tenslotte de oprichting plaats van de
“Centrale Ziekenkas van de Limburgse R.K. Werkliedenbond”.
Hieruit zou het latere “Centraal Ziekenfonds” (= C.Z.) voortkomen; thans nog aanwezig binnen de “CZ-groep”.
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Hoofdstuk 7: Over de verloskundige zorg in onze regio en
over nieuwe zusters.
We schrijven 1920 wanneer zich in Linne wederom een vroedvrouw vestigt: mevr. Maria H.W. Willems (geb. 31-01-1895 te
Roermond). Zij kreeg eveneens de aanstelling van armenvroedvrouw voor de gemeenten Herten, Linne, Maasbracht en Montfort.
In Maasbracht werd het toen leegstaande klooster in 1922 opgekocht
door de Beegdense pastoor Joannes
A. Geurts (geb. 08-01-1862 te Maasbracht). Deze was echter van huis uit
afkomstig uit Maasbracht. Voor deze
aankoop, had hij op 26 oktober
1922, de Stichting “JA GeurtsMaassen” opgericht, die tot doel had,
zowel het onderwijs, alsook de gezondheidszorg in zijn geboortedorp
te bevorderen (en wel zoveel mogelijk met behulp van kloosterzusters).
In november 1923 haalde hij daartoe
veertien “Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid” uit Steyl/Tegelen.
Deze zusters stonden onder leiding
van zuster Vincentia en zuster Ladis- Afb. 11: Pastoor J.A. Geurts (1862oprichter van de Stichting
la. Zuster Antonio nam de zorg voor 1936),
“J.A. Geurts-Maassen”
de Bewaarschool op zich en zuster
Elina de werkzaamheden voor het plaatselijke Groene Kruis.
Voor de door haar verleende wijkverpleging, ontving haar orde
circa f. 400,00/jaar. Door de plaatselijke bevolking werd zij echter
ook wel liefkozend, zuster “Lieëna”, genoemd.
In Linne, werd in 1925 de wijkverpleging overgenomen door zuster Françoise van de Franse “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid Gods”. Tevens sloot de Linner afdeling van het
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Groene Kruis, zich toen ook aan bij de “Nederlandse Vereniging
tot Tuberculosebestrijding”; waarvoor de wijkzuster een aanvullende opleiding moest volgen. Daarnaast begon men zich toen
ook steeds meer op de zorg voor kraamvrouwen, te richten.
Twee jaar later, in 1927, werd in Limburg, door de “Vereeniging
Het Limburgsche Groene Kruis”, gestart met de consultatiebureaus voor zuigelingen.
Kijken wij in die jaren naar de geneeskundige verzorging door
artsen in Maasbracht c.a., dan zijn Maasbracht, Ohé en Laak,
benevens Stevensweert, vooral aangewezen op de dokters uit
Echt (F.R.J. Sonnen en A.J.B.M. Stijns); Linne daarentegen,
was toendertijd voornamelijk aangewezen op dokter J.H.M. Meuwissen (geb. 1895), praktijkhoudend in St. Odiliënberg, doch ook
buitenspreekuren houdend te Linne en te Montfort.
Het is in deze periode, 10 juni 1928, dat mede door toedoen van
mevr. Galiart-Verjean - echtgenote van de toenmalige burgemeester - ook in Stevensweert (en waarschijnlijk toen eveneens
ook in Ohé en Laak) een afdeling van het Groene Kruis werd opgericht; mede gestimuleerd door de stichting van het klooster der
“Zusters Franciscanessen van Heythuysen”. Deze religieuzen
betrokken toen
met hun klooster
de voormalige woning van het echtpaar Houben - Galiart aan de Markt
te Stevensweert
(waarin thans gevestigd is, caférestaurant “’t Aod
Kloaster”). Naast
het onderwijs, ont-

Afb. 12: Klooster te Stevensweert, waarin gehuisvest waren
de “Zusters Franciscanessen van Heythuysen” (1928-1944).
Voormalige woning van echtpaar Houben – Galiart.
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fermden deze zusters zich ook over de wijkverpleging en de uitleen van hulpmiddelen voor de thuisverpleging van gewonden en
zieken. Zuster Plechelmo deed dit vooral in Stevensweert; zuster
Everarda Kemp in Ohé en Laak. In het klooster zelf was echter
geen ziekenafdeling aanwezig. De uitleen van hulpmiddelen,
vond eerst plaats vanuit een kamer in de woning van veldwachter Strijbos, bij het gemeentehuis. Later werd dit een kamer bij
Jean Richter. Vervolgens kwam daarvoor een echt (nieuw gebouwd) wijkgebouwtje, naast de nieuw te bouwen onderwijzerswoning/kapelanie aan de Maaspoort. Voor het lidmaatschap van
het plaatselijke Groene Kruis, betaalde men in 1928 in Stevensweert: f. 1,00/jaar. Dit werd door de bestuursleden zelf, huis-aanhuis, opgehaald; meestal door mevrouw van Riet, omdat de
mensen háár niets konden weigeren.
Wanneer in 1930 ook in Maasbracht begonnen wordt met de
aanleg van de eerste openbare riolering, ter verbetering van de
hygiëne; is dat tevens hetzelfde jaar, dat de “Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid” deze gemeente weer verlaten (omdat
zij niet in de gelegenheid werden gesteld ook hier een R.K. meisjesschool te beheren).
Hoofdstuk 8: Roermond krijgt een echt ziekenhuis en Maasbracht …..
We spreken over 1930, als nog 17,1 % van de sterfgevallen veroorzaakt wordt door besmettelijke ziektes en zelfs 10,7 % door
tuberculose. Bij 21,3 % van de overledenen is de oorzaak zelfs
nog onbekend. Het is in die periode, dat ook de gemeente Maasbracht een overeenkomst sloot met het College van Regenten
van het “Louisahuis” te Roermond voor de uitvoering van de
“Wet op de Besmettelijke Ziekten”. Voor eventuele opnames was
het Gemeentebestuur f. 3,75/dag verschuldigd. Preventieve vaccinaties tegen besmettelijke ziekten, vonden toen echter nog
nauwelijks plaats. In 1931 bijvoorbeeld, werden in heel Maasbracht slechts 56 vaccinaties gezet, doch nog maar alleen tegen
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de pokken. De tuberculosebestrijding in onze regio werd in datzelfde jaar gedecentraliseerd naar het nieuw opgerichte Kringbureau voor T.B.C.-bestrijding te Echt (onderdeel van de
“Vereeniging het Limburgsche Groene Kruis”).
Afb. 13: R.K.
St. Laurentiusziekenhuis te
Roermond.
Opening op 1
mei 1931.

(foto: St.
Laurentiuszkhs.)

Onder auspiciën van Mgr. P.L. Driessen (1869-1930), werd toentertijd in Roermond een nieuw ziekenhuis gesticht: het “R.K. Laurentiusziekenhuis”, dat op 1 mei 1931 zijn deuren opende. De
verpleging aldaar geschiedde door de “Kleine Zusters van de H.
Joseph” uit Heerlen. (Het “Louisahuis” werd toen “Louisapension” voor betalende gasten én het “R.C. Godshuis” bleef actief voor bejaarden- en wezenzorg).
Doch gelukkig braken toen ook voor Maasbracht weer betere
tijden aan. Op 12 februari 1932, kwamen de “Zusters van Liefde
van Jezus” uit Schijndel, hun intrek nemen in het Maasbrachtse
H. Hart-klooster; om ook alhier weer de zorg op zich te nemen
voor het bijzonder onderwijs (de Bewaarschool, het Bijzonder Lager Onderwijs voor meisjes en het Naaischoolonderwijs), doch
tevens ook weer de zorg voor de plaatselijke ziekenverpleging.
Als eerste zusters kwamen vanuit Schijndel: zuster Petra v/d
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Doelen (moeder-overste),
zuster Wilfrida van Leeuwarden, zuster Franciscus
Cools, zuster Theodorine
Rovers, zuster Marie Gerardus Hek, zuster Martina
Kerstens en zuster Philibertha Leissen. De laatste
nam direct weer het
“ziekenhuisje” onder haar
hoede.
Afb. 14: Het “ziekenhuisje” in de bijIn datzelfde jaar, op 29
gebouwen naast het H. Hart-klooster te
maart 1932, vestigde zich
Maasbracht.
(tekening: Jac.
ook voor het eerst een
arts te Maasbracht, in wijk A (= Maasbracht – Dorp) op nummer
48: te weten drs. Theodoor van der Stok, welke afkomstig was
uit Leiden (geb. 01-01-1901
te Kapongan, Nederlands
Oost-Indië). Naast zijn praktijk opende hij ook tevens
een apotheek, voor de geneesmiddelenvoorziening.
Als gemeentearts, dus als
armendokter én zorg dragende voor het verstrekken
van vaccinaties en het verrichten van de doodschouw,
ontving hij van gemeentewege f. 65,00/jaar. Vanwege de
hogere verdiensten elders,
vertrok deze arts echter
reeds op 30 april 1933, naar
Maastricht.
Afb. 15: Beëdiging dokter T. v/der Stok,
als gemeente-arts van Maasbracht
(1933).
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In datzelfde jaar 1932, had het Gemeentebestuur van Maasbracht ook nog een conflict met de directie van het “St. Laurentiusziekenhuis” (te Roermond), omdat teveel inwoners uit deze
gemeente zich aldaar, op kosten van het Algemeen Burgerlijk Armenbestuur van Maasbracht (dus op kosten van de gemeenschap), lieten behandelen. Het Gemeentebestuur wenste daarover voortaan, vóóraf, door de ziekenhuis-directie, om machtiging te worden gevraagd.
24 Maart 1933 kreeg de Maasbrachter pastoor Goldschmidtz (als
voorzitter van de plaatselijke Groene-Kruis-vereniging) van de
Inspecteur voor de Volksgezondheid, het dringende advies om
ook in Maasbracht een consultatiebureau voor zuigelingen in te
stellen, met een gediplomeerd wijkverpleegkundige, dit, ter bestrijding van de nog immer (te) hoge kindersterfte in Limburg (die
toen nog de hoogste in heel Nederland was).
Hoofdstuk 9: Vroedvrouwen-perikelen en een eigen gasthuis.
Het was 10 oktober 1933, toen het Gemeentebestuur van Maasbracht, het gezamenlijke contract uit 1920 verbrak, dat het samen met de gemeentebesturen van Herten, Linne en Montfort
had afgesloten, met de vroedvrouw uit Linne: mevrouw Maria
H.W. Willems (geb. 31-01-1895 te Roermond), tot het uitvoeren
van de verloskundige armenzorg in deze vier gemeenten. Reden
voor deze contractbreuk was, haar minimale inzet voor de armen
te Maasbracht; afgezet tegen de hoge vaste jaarlijkse kosten van
f. 325,00/jaar, die de gemeente Maasbracht haar contractueel
verplicht was uit te betalen. Vele armen uit Maasbracht (zo dacht
het gemeentebestuur) ontvingen namelijk hun verloskundige
hulp van andere vroedvrouwen en artsen in de omgeving.
De gemeente Maasbracht, voerde daarop een enquête uit
(tussen 1931 en 1935), om te bepalen, wie de verloskundige
hulp aan haar eigen inwoners geboden had / bood.
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Vroedvrouw H.B.E. Indemans uit Echt had niet gereageerd naar het gemeentebestuur;
Vroedvrouw G. Joosten uit Wessem deed hier resp. 03, 04, 04, 04, 03 bevallingen;
Vroedvrouw G. Lafleur uit Linne
deed hier resp. 08, 06, 04, 00, 04 bevallingen;
deed hier resp. 00, 00, 07, 08, 04 bevallingen;
Vroedvrouw Fr. Receveur uit Echt
Doctor Sonnen uit Echt
deed hier resp. 07, 02, 04, 04, 08 bevallingen;
Dokter Stijns uit Echt
had niet gereageerd naar het gemeentebestuur;
Dokter v/d Stok uit Maasbracht
deed hier resp. 01,03, 01 bevallingen (tot mei
1933);
Vroedvrouw H. Wilms/Willems uit Linne
deed hier resp. 35, 37, 40, 34, 31 bevallingen.

Dienovereenkomstig kreeg mevrouw (Janssen -) Wilms uit Linne,
in 1935, de eerste aanstelling van ‘Gemeentevroedvrouw’ voor
de armenzorg te Maasbracht; doch thans echter met een vergoeding op verrichtingen-declaratie ( f. 10,00/bevalling). Reeds op 1
september 1936 echter, stapte de gemeente over op mevrouw
Hubertina B.E. (Smeets -) Indemans uit Echt (geb. 30-11-1903 te
Echt) en benoemde haar daarop weer tot ‘Armenvroedvrouw’ te
Maasbracht.
Tevens zagen wij toendertijd ook in Linne een nieuwe religieuze
wijkzuster verschijnen: zuster Cecariënne, ook weer uit het
klooster van de “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid
Gods”. Zij zou daarop de wijkzorg in Linne behartigen van 1936
tot 1941.
De medische zorg in de gemeente Echt kreeg in die jaren uitbreiding in de persoon van dokter Thomas Wackers (geb. 15-071907 te Maasniel), die zich in 1936 vestigde aan het Bovenste
Eind 6 te Echt. Later liet hij een woonhuis/praktijkpand bouwen
aan de Peijerstraat 109. Na zijn praktijkoverdracht in 1946 aan
dokter Herman Spinhof ging dokter Thomas Wackers zich verder
specialiseren als uroloog.
1936 was ook nog het jaar, dat de “Vereeniging het Limburgsche
Groene Kruis”, overging tot de oprichting van een georganiseerde kraamzorg in de provincie Limburg.
Maasbracht en Beegden werden datzelfde jaar, op 26 maart
1936, echter getroffen door een zwaar verlies: het overlijden van
hun dorpsgenoot en pastoor: Joannes A. Geurts (geb. 08-01Pag. 33

1862 te Maasbracht). De erfenis van zijn liefdewerk, de “Stichting
J.A. Geurts (-Maassen)”, werd daarop op 19 juni 1936, overgenomen door de “Zusters van Liefde van Jezus” uit Schijndel, nadat zij enige bedenktijd genomen hadden, in verband met de op
deze erfenis rustende lasten en schulden.
De tenuitvoerbrenging van de erfenis, hield in, dat in de voormalige ouderlijke woning van wijlen pastoor Geurts, een zogenaamd
‘gasthuis’ gerealiseerd diende te worden. Voordat de laatste bewoners van dit huis op 06 november 1937 daaruit vertrokken en
men met de verbouwing kon beginnen, startten de zusters reeds
met de kraam-, zieken(t.b.c.)- en bejaardenzorg in hun eigen
kloostergebouw. Op 2 december 1936, werd aldaar als eerste
baby’tje (van een schippersvrouw uit Lith) geboren: Maria Johanna van Maren. De eerste zieke bejaarde die daar werd opgenomen was mevrouw J.M. Welters-Clout, die aldaar ook -na een
liefdevolle verzorging- in datzelfde klooster overleed op 29 maart
1937.
Na een intensieve verbouwing van het grote herenhuis, waar wijlen pastoor Geurts als kind had gewoond, werd op 6 november
1937, door de “Zusters van Liefde van Jezus”, het “St. Jozefgasthuis” voor kraamvrouwen, zieken en bejaarden, te Maasbracht
geopend
en ingezegend
door pastoor
G.W.H.
Knops.

Afb. 16: St. Jozef-gasthuis te Maasbracht, waar de zorg verleend werd
door de “Zusters van Liefde van Jezus” (1937-1945).
(foto: J.
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Tekening 02: St. Jozef-gasthuis te Maasbracht
(1937-1945).

De leiding in dit gasthuis berustte bij Zuster Elise, met assistentie
van de zuster-verpleegsters Helena-Marie en JohannaCapistrana. De eerste pensiongast die hier werd opgenomen,
was natuurlijk de dienstbode van wijlen pastoor J.A. Geurts. Zoals op de plattegronden zichtbaar is, waren op de begane grond
de dienstruimtes voor de zuster-verpleegsters gevestigd; verbleven de pensiongasten, de kraamvrouwen, de baby’s en de zieken op de eerste verdieping én sliepen de zuster-verpleegsters
zelf op de tweede verdieping, direct onder het dak.
Ook in Linne werd in 1938 begonnen met een consultatiebureau
voor zuigelingen, waartoe de Linner wijkverpleegkundige, zuster
Cecariënne, wederom een speciale bijscholing diende te volgen
én de C.B.-artsen (voor deze bureaus) uit Roermond moesten
komen. De gemeente Linne, was wat betreft zijn medische verzorging toen namelijk nog steeds aangewezen op dokter J.H.M.
Meuwissen uit St. Odiliënberg (geb. 1895 te Echt).
Datzelfde jaar, bood de “Vereeniging het Limburgsche Groene
Kruis”, de Limburgse gemeentebesturen aan, om de realisatie
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van een schoolartsendienst ter hand te nemen. Deze vereniging,
was in 1940 reeds zo omvangrijk geworden, zowel in ledental
(reeds 60.000 gezinnen in Limburg waren erbij aangesloten),
alsook in takenpakket, dat de plaatselijke Groene-Kruisafdelingen zich bundelden in acht districten.
Hoofdstuk 10: Wereldoorlog II.
Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog, verloor ook Linne
zijn arts. Dokter J.H.M. Meuwissen uit St. Odiliënberg, werd bij
zijn praktijkuitoefening door een tragisch misverstand, door de
grensbewaking te Vlodrop dood geschoten. Hij zou aldaar worden opgevolgd door dokter Harrie H.C. Stapert (geb. 1913); die
in 1943 weer werd opgevolgd door dokter Jo M.J.H. Deumens
(geb. 01-02-1912), beiden gevestigd te St. Odiliënberg, doch ook
beiden weer praktiserend in Linne en Montfort. In de periode
1940-1945, verbleef ook een zekere dokter Moreau in Linne, die
bij de bevrijdingsacties in 1945 de Maas is overgestoken, naar
de Engelse bevrijdingszone op de westelijke Maasoever.
Vanwege de naderende oorlogsdreiging, werd in Maasbracht de
bezetting van het H. Hart-klooster en het St. Jozef-gasthuis, terug gebracht van 13 naar 9 zusters (6 in het klooster en 3 voor
het gasthuis).
Tijdens de Duitse invasie op 10 mei 1940, werd ook in Maasbracht, rondom het St. Jozef-gasthuis zwaar gevochten; doch de
zusters bleven trouw zorgen voor een zwaar zieke jongen, die
daar bij hen lag opgenomen. Later die dag, werden allen uit het
St. Jozef-gasthuis geëvacueerd, naar het H. Hart-klooster, alwaar ook het Duitse leger enkele ruimtes geconfisceerd had. Het
St. Jozef-gasthuis werd daarna gebruikt voor de verzorging van
gewonde Nederlandse en Duitse soldaten. Hulp werd daarbij
verleend door de twee zusterverpleegsters, door een RodeKruis-soldaat en door een Duitse militaire arts. De behandelde
verwondingen varieerden van een schotwond in de arm, tot een
verbrijzeld bekken. Later op die dag, werden alle gewonden op
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transport naar Duitsland gezet. Twee Nederlandse (Ben Wuisman en Evert Tra) en twee Duitse militairen, die alhier gesneuveld waren, werden op het R.K. Kerkhof naast de St. Gertrudiskerk begraven.
De daarop volgende maand, juni 1940, werden alle negen zusters gevraagd, om te assisteren in het ‘ziekenhuisje’ bij het H.
Hart-klooster, bij de algehele tyfusvaccinatie van de hele Maasbrachter bevolking.
Enkele maanden later, in september 1940, werd de, ook in
Maasbracht werkzame dokter Aloysius M.L. Stijns te Echt, opgevolgd door zijn aanstaande schoonzoon: dokter Joseph J.
Henrichs, afkomstig uit Bandoeng (Nederlands Oost-Indië).
Het daarop volgende jaar, vond ook in Linne een ‘wisseling van
de wacht’ plaats; alwaar de wijkzorg werd overgenomen door
zuster Alice van de “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid
Gods”.
Ook in Stevensweert, is dan de zorg voor de wijkverpleging
overgenomen en wel door zuster Antonilla van de
“Franciscanessen van Heythuysen”.
Eindelijk - in 1941 - vond na 36 jaar touwtrekken tussen diverse
belanghebbende groeperingen, eindelijk de invoering plaats, van
de “Wet op het Ziekenfondsbesluit”.
In Maasbracht, kwam na de schorsing der gemeenteraden, in
opdracht van het Nazi-regime, een NSB-Burgemeester, de heer
Kluytmans, in het bestuur der gemeente. Deze had vaak problemen met onze plaatselijke zusters, omdat deze -in opdracht van
het Moederhuis te Schijndel- ‘s mans zwangere echtgenote geweigerd hadden op hun kraamafdeling in het H. Hart-klooster.
Overigens trok dat jaar, de gehele ‘bezetting’ van het H. Hartklooster (6 zusters), in, bij hun collegae in het St. Jozef-gasthuis,
om elkaar te steunen en te helpen in die zware oorlogsperiode.
Ook behoorde tot deze groep, de nieuwe Maasbrachter wijkzuster: zuster Vincenza Nijhof (geb. 24-09-1913).
Het is in deze moeilijke oorlogsperiode, dat Maasbracht veel
steun kreeg door de komst van een eigen arts: dokter Antoine L.
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H. Engels (geb. 18-01-1915 te Helden-Panningen). Hij had gestudeerd
in Leiden (1933-1936) en Amsterdam (1936-1941). Bij zijn komst naar
Maasbracht, begon hij zijn praktijk, in
december 1941, op kamers bij de familie Krekelberg aan de Hoofdstraat.
Zijn eerste assistente aldaar, was
Betty Krekelberg (geb. 26-05-1924).
Dokter Engels verzorgde in die oorlogsjaren een groot praktijkgebied,
dat ook de dorpen Linne, Montfort,
Stevensweert en Wessem omvatte;
waarbij alle visites (ruim 40 per
dag !) met zijn Austin Morris werden
afgelegd. ’s Morgens hield hij van
Afb. 17: Dokter Antoine L.H. Engels
(1915-1981).
07.00 tot 10.30 uur spreekuur in
Maasbracht; vervolgens tweemaal
per week, buitenspreekuren in Linne, Montfort en Stevensweert
(alwaar hij het “wachthuisje” aan de Maas daarvoor gebruikte).
De lange werkdag eindigde daardoor soms pas om half elf ’s
avonds (soms zelfs later).
Het is overigens ook dankzij deze arts, dat vele Maasbrachtenaren ontkwamen aan de verplichte ‘Arbeitseinsatz’ in NaziDuitsland; hij deed dit, zowel door het afgeven van “Verklaringen
van Besmettelijke Ziekte”, als het ingipsen van (gezonde) ledematen óf het laten verkleuren van urinemonsters door Methyleenblauw.
In augustus 1942, ontkwam het Maasbrachtse St. Jozefgasthuis, ternauwernood aan een ramp, nadat een neerstortend,
brandend oorlogsvliegtuig, het gasthuis maar net miste en aan
de overkant van de Maas terechtkwam.
Halverwege de Tweede Wereldoorlog, nam in Linne, mevrouw
Elisabeth P. Goertz - v/d Sterren (geb. 26-01-1918), vroedvrouw
sedert 1941, de verloskundige praktijk “Linne-MaasbrachtMontfort” over van haar voorgangster, mevrouw Janssen Pag. 38

Wilms. In Linne en Montfort hield zij
vervolgens spreekuur in het GroeneKruis-gebouw; in Herten, Koningsbosch, Maasbracht en Stevensweert, werden de a.s. moeders, per
fiets (!), thuis bezocht.
Aangezien onze Maasbrachtse
“Zusters van Liefde van Jezus”, allen
huisden in het St. Jozef-gasthuis,
werd op 19 augustus 1943, het H.
Hart-klooster te Maasbracht ter beschikking gesteld aan het Tweede
Noviciaat der “Paters Redemptoristen”.
Eind 1944, kreeg ook Maasbracht,
onder de druk van de oprukkende
geallieerde troepen, met steeds gro- Afb. 18: Vroedvrouw Elisabeth P.
tere problemen te maken. Allereerst Goertz – v/d Sterren (1918-1984).
werd op 18 september 1944, de elektriciteitsvoorziening naar het
dorp afgesloten.
Catastrofaal was echter het moment, dat de Nazi’s, op 30 september 1944, alle 239, in de haven van Maasbracht aanwezige
schepen, tot zinken brachten. Evenzoveel schippersgezinnen
werden die dag zowel beroofd van hun huisvesting, als van hun
enige bron van inkomsten. Gastvrij werden zij echter opgenomen, zowel bij de inwoners van Maasbracht-Dorp, alsook in de
Brachterbeek. Vanzelfsprekend stelden zowel de zusters in het
St. Jozef-gasthuis, alsook de paters in het H. Hart-klooster, ook
hun onderdak ter beschikking.
De maand oktober 194, was een maand van zware geallieerde
granaatbeschietingen op/over Maasbracht, waarbij iedereen
(ook de zusters en hun patiënten) moest schuilen in de kelders.
De vele gewonden werden bezocht en verzorgd door onze
Maasbrachtse arts, dokter Engels, en zijn wijkverpleegster, zuster Vincenza. Betty Krekelberg en Peer Joosten vervoerden met
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de Rode-Kruis-wagen van Frits Puts de gewonden naar het St.
Laurentius-ziekenhuis in Roermond. Bij deze zware beschietingen raakte onze eigen St. Gertrudiskerk onherstelbaar beschadigd; maar ook het St. Jozef-gasthuis en het H. Hart-klooster
werden zwaar getroffen. Het was bij de beschietingen van 22 oktober 1944, dat ook Montfort door 14 bommen getroffen en verwoest werd. Voor Stevensweert was de toestand inmiddels onhoudbaar geworden en het dorp moest daarom onverwijld en
volledig evacueren. Dat gold ook voor de zusters
“Franciscanessen van Heythuysen”, die wij weer zullen ontmoeten in het Duits Franciscanenklooster “St. Ludwig-college” te
Vlodrop, hetgeen ook hún evacuatieadres werd.
Vanwege de telkens wisselende frontlinie en de zware beschietingen in dit gebied, richtte de Groene-Kruis-afdeling te Linne, in
november 1944, een noodlazaret in, voor gewonden en kraamvrouwen, die Roermond niet meer konden bereiken. Alleen al in
die periode, vielen in Linne, door de beschietingen, 21 doden.
Ook in november 1944 gingen de beschietingen op Maasbracht
gewoon door en vielen er op de 4e november alleen al 6 doden
(5 Maasbrachtenaren en 1 Duitse soldaat) en 16 gewonden. Deze kregen allen in
het St. Jozefgasthuis hun medische verzorging.
Vanwege de onhoudbare situatie
en de oprukkende frontlinie, kregen op 6 november 1944, ook
Brachterbeek,

Afb. 19: Huize “Krekelberg” aan de Dorpstraat te Maasbracht,
alwaar dokter Engels zijn eerste praktijkruimte had (19411945).
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Echt, Linne en Maasbracht een evacuatiebevel; voor evacuatie
naar Montfort, St. Joost, St. Odiliënberg of Friesland (via Düren
(D)). Door toedoen van dokter Engels, mochten circa vijftig zieken en ouden-van-dagen, onder verzorging van veertien zusters
(zowel tien “Zusters van Liefde van Jezus” uit Schijndel, alsook
vier “Zusters van St. Jozef” uit Amersfoort), twee paters Redemptoristen, enig mannelijk personeel, bakker Sef Joosten sr.,
een slager en een boer, in de kelder van het H. Hart-klooster blijven. Dokter Engels zelf, met zijn Rode-Kruis-helpers Jan
Mestrom en Wielke Puts, bleven voorlopig in de kelder van huize
Krekelberg. Doch de 20e november, moesten ook zij gaan schuilen in de kloosterkelders. In deze evacuatieperiode, werden in
deze kelders drie baby’s geboren (waarvan er een vrijwel direct
overleed). Naast deze geboortes, werd in de kloosterkelders ook
afscheid genomen; kort na elkaar op 3 en 4 december 1944, van
de oude bakker Sef Joosten, de oude Jacq. Schulpen sr. en oudpastoor van de Venne.
Tussen de beschietingen door, pendelde dokter Engels - op de
fiets ! - tussen Maasbracht en Montfort, om ook de evacués te
Montfort zo goed mogelijk te helpen. Daar was het inwoneraantal
door de vele evacuaties inmiddels opgelopen van 1200 inwoners
normaal, tot 4000 bewoners in november 1944. De dokter hield
daartoe op ongeregelde tijdstippen, spreekuur bij ‘meester’
Schers. Verder was in Montfort namelijk geen enkele arts aanwezig. De zieken- en gewondenverzorging aldaar, werd verder
namelijk uitgevoerd door de broers Jan, Thieu en Wiel Mestrom,
vrijwilligers, die bij de woning van ‘meester’ Hecker
(hoofdonderwijzer aan de Lagere School te Montfort), aan de
Linnerweg, een zogenaamde ‘Gewondenpost’ hadden ingericht.
Tijdens deze trips van dokter Engels, tussen Maasbracht en
Montfort, gelukte het hem een keer, om in een gecamoufleerde
Rode-Kruis-wagen, tegelijk met de zieke zuster Constantia van
“St. Jozef uit Amersfoort”, ook twee Joodse gezinnen weg te
smokkelen.
December 1944 werd triest afgesloten, toen op de 28e december
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de kloosterknecht Gerard Mestrom,
door een Duitse soldaat werd dood
geschoten, nadat deze bij een controle geen geldige identiteitspapieren kon tonen.
9 Januari 1945 moesten ook de
overgebleven 20 zieken, 14 zusters en 2 paters, het H. Hartklooster te Maasbracht verlaten en
evacueren naar het Duits Franciscanenklooster “St. Ludwig-college”
te Vlodrop. In dit klooster verbleven
in het noodziekenhuis, in de voorste rechtervleugel, circa 400 patiënten uit Dieteren, Echt, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert en Susteren. De medische
en verpleegkundige zorg werd hier Afb. 20: “St. Ludwig-college” te Vlodrop. Evacuatie-hospitaal ten tijde van
verleend door Doctor F.R.J. Sonde bevrijding 1944/1945.
nen uit Echt en een veertigtal zusters uit Amersfoort (4), Echt (19), Maasbracht (10) en Stevensweert (9), o.l.v. zuster-verpleegster Marie-José uit Echt.
Dokter Engels betrok, na zijn verplichte vertrek uit Maasbracht,
woonruimte in Montfort bij de familie Mooren en hield toen een
geregeld spreekuur, bij ‘meester’ Schers te Montfort. Door de
Nazi’s gedwongen moest hij ook in de frontlinie gewonde Duitse
soldaten gaan verzorgen, terwijl hij daarnaast ook nog zelf een
afdeling voor besmettelijke zieken had ingericht in het Montforter
klooster.
Ondanks de evacuaties, bleven de Maasbrachtenaren ook in
Montfort en Vlodrop geen beschietingen bespaard. Op 21 januari
1945 werd het “St. Ludwig-college” in Vlodrop zwaar beschoten
(terwijl voor de overbrenging van de 400 patiënten, langs de vier
trappen naar de kelders, slechts 4 brancards beschikbaar waren); terwijl op 22 januari 1945 ook Montfort weer enorm beschoPag. 42

ten werd, vele doden en gewonden tot gevolg hebbend.
24 Januari 1945 ten slotte, werden zowel Maasbracht als Montfort, eindelijk door de Engelse geallieerden bevrijd. Helaas mocht
Wieske Simons, een van de Rode-Kruis-medewerkers uit Maasbracht, deze bevrijding niet meer meemaken; hij overleed op 21
februari 1945, in het St. Ludwig-college te Vlodrop.
Hoofdstuk 11: Bevrijd Nederland herstelt zich.
Het was reeds 4 februari 1945, toen ook de familie Krekelberg en
dokter Engels weer terugkeerden in ‘Huize Krekelberg’, in bevrijd
Maasbracht, dat echter in één grote puinhoop was veranderd.
De “Zusters van Liefde van Jezus” echter, moesten een week later, op 12 februari 1945, de 13e stichtingsdag van hun communiteit in Maasbracht, nog in bezet gebied, in het St. Ludwig-college
te Vlodrop, vieren. Alleen zuster Franciscus had al die 13 jaren,
constant in Maasbracht vertoefd.
Nadat de familie Krekelberg en dokter Engels hard gewerkt hadden aan de herinrichting van woning en praktijk; moesten de inwoners van Maasbracht-Dorp, op 5 maart 1945, opnieuw evacueren, ditmaal in opdracht van het Amerikaanse leger. Thans
werd een tijdelijk onderdak gevonden bij de familie Hannen in
Brachterbeek.
Het was inmiddels april 1945 toen iedereen, thans definitief,
mocht terugkeren naar Maasbracht-Dorp.
Toen ook de “Zusters van Liefde van Jezus” op 11 april 1945 terugkeerden in hun H. Hart-klooster, bleek dat het St. Jozefgasthuis reddeloos verloren was als gevolg van de zware beschietingen van 1944. Zij besloten toen vier kamers van hun
klooster in te richten voor kraamvrouwen-, zieken- en bejaardenzorg. Hier verbleef onder andere ook nog jarenlang de oudste inwoonster van Maasbracht: mevrouw Maria Klerckx-Eykelberg.
Nadat het St. Jozef-gasthuis nog enkele jaren diende voor noodhuisvesting van het grote, maar dakloze schippersgezin Kleinstra; werd het pand in 1947 verkocht aan de St. GertrudisPag. 43

parochie,
in verband
met de
nieuwbouw
van de parochiekerk.
Het was 5
september
1947, toen
de straten
en wegen
in Maasbracht,
Afb. 21: Het “St. Jozef-gasthuis na de bevrijding. Onbruikbaar als ziekechte naenhuisje of verpleeginrichting.
(foto: J.
men kregen. Werd voor die datum gesproken van (Maasbracht-) Dorp
(straat) A, nummer … . Na die datum sprak men van Hoofdstraat, e.a..
Hoofdstuk 12: Ontwikkeling van de wijkverpleging in Maasbracht (1945-2000).
Na de Tweede Wereldoorlog, kwam de wijkverpleging niet meer
zo op gang, zoals voor deze oorlogsperiode.
In mei 1945 kon de Groene-Kruis-afdeling te Stevensweert een
groot gedeelte van het patronaatsgebouw gaan gebruiken, doch
stromend water en een toilet ontbraken daar aanvankelijk echter.
Noodgedwongen moest men daarom toen toch weer ‘tijdelijk’ zijn
toevlucht nemen tot het oude wijkgebouwtje, naast de onderwijzerswoning/kapelanie aan de Maaspoort. Vervolgens toch nog
even in het ‘patronaatsgebouw’ aan de Singelstraat-West
(waarbij de zogenaamde ‘boxenruimte’ op het podium was opgebouwd); totdat de nieuwbouw van het Groene-Kruis-gebouw
(1955) gereed kwam, op de locatie waar het herenhuis van
‘Meester Deswijzen’, aan het Jan van Steffeswertplein (nr. 10Pag. 44

11) had gestaan.
Het is in deze jaren, dat in Stevensweert, de bestuursleden zelf,
huis-aan-huis, de
contributie kwamen ophalen, hetgeen meestal geschiedde door
mevrouw van
Riet, omdat de
Afb. 22: Bestuur Groene-Kruis-afdeling “Stevensweert”, bij de mensen haar niets
opening van het nieuwe wijkgebouw in 1955, aan het Jan van
konden weigeren.
Steffeswertplein 10-11.
Aangezien ook de
“Zusters Franciscanessen van Heythuysen”, na de bevrijding,
niet meer terugkeerden naar Stevensweert; werd daarom in mei
1945 mevrouw Pesgens uit Susteren gevraagd, de wijkverpleging in Ohé en Laak en Stevensweert, op zich te nemen. In deze functie werd zij vervolgens nog opgevolgd door mejuffrouw
Smeets; die op haar beurt weer werd
gevolgd door mejuffrouw Elisabeth=M.C.E. Laugs (geb. 03-04-1917).
De jaarcontributie voor het lidmaatschap van het Groene Kruis, bedroeg
toen f. 3,00/jaar.
Ook in Maasbracht moesten de religieuzen op 1 mei 1949, door gebrek aan
zuster-verpleegsters, de wijkverpleging
staken. De laatste religieuze wijkzuster
hier, was zuster Vincenza Nijhof (geb.
24-09-1913). Het “wijkgebouw” moest
daarom toen ook verhuizen, van het
“ziekenhuisje” bij het H. Hart-klooster,
naar de oude kapelanie van de St. Ger- Afb. 23: Zuster Vincenza Nijhof,
de laatste religieuze wijkverpleegster in Maasbracht (1940-
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trudisparochie, aan
de Hoofdstraat.
Achtereenvolgens
werd de wijkverpleging in Maasbracht
toen uitgevoerd
door een groot
aantal verschillende wijkverpleegsters, doch telkens
voor korte tijd. Zo
werkten alhier: mejuffrouw Elisabeth=M.C.E. Laugs
(geb. 03-04-1917),
van 1 mei tot 15
september 1949;
mejuffrouw E.M.
Verlaan (geb. 1404-1923), van15
september 1949 tot
15 maart
1950;mejuffrouw
W.G.E. Voorbrood
(geb. 17-04-1924),
Afb. 24: Aankondiging terug-trekking zuster-verpleegsters uit van 15 maart 1950
de wijkzorg te Maasbracht (brief van vicares zuster Marie
tot 1 juni 1951;
Theresia, d.d. 25 mei 1948).
mejuffrouw E.M.
Verlaan (geb. 14-04-1923), van 01 juni tot 17 juli 1951; mevrouw
J.H. Cuypers uit Vlodrop (geb. 06-11-1916), van 17 juli 1951 tot
1 april 1955. Deze frequente wisselingen, werden mede veroorzaakt, door de zware arbeidsomstandigheden, de slechte honorering en ontbrekende oude-dags-voorziening. Elke wijkverpleegster verdiende toen circa f. 2000,00/jaar. Een dezer wijkverpleegkundigen, mevrouw E.M. Joosten – Verlaan, vertelt over deze
periode: “Mijn eerste patiënt woonde in St. Joost, in de
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Afb. 25: De oude
kapelanie aan de
Dorpstraat te Maasbracht; vanaf 1949 in
gebruik als GroeneKruis-gebouw.
(foto: J. Smeets)

buurt, waar nu
het kerkhof ligt.
Ik wist St. Joost
toen helemaal
nog niet te liggen. ‘Zuster’
Laugs en ik, besloten maar te voet te gaan, want het was niet
ver. En zo liepen wij samen, over een vrij slechte grindweg, het
dorp uit. Het was een
zeer warme dag in september 1949. Wij hebben
daar toen een oud vrouwtje gewassen en liepen
daarna weer terug naar
Maasbracht-Dorp. Bij de
Rijksweg aangekomen,
vroeg mijn collega: “Vind
je het erg om alleen verder te gaan ?”; want zij
woonde toen nog in Echt.
Totaal uitgeblust kwam ik
thuis; de voeten compleet
stuk gelopen. Dat was
toen mijn eerste dag als
wijkverpleegster in Maasbracht. Dat een lekeverpleegster hier ter
Tekening 03: Groene-Kruis-gebouw te Maasbracht
plaatse, in de ogen van
(1949-1956).
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de bevolking, eigenlijk een non diende te zijn, bleek uit de verbaasde uitroep van een meisje van acht jaar, die tegen haar
moeder riep: “Mam, de wijkzuster vrijt met Sefke van de bekker !”. Een vriendin van mij, uit de verpleegsters-opleiding in het
ziekenhuis te Venray, kwam als wijkverpleegster in Maarheeze
terecht. Zij woonde daar op een piepklein kamertje in het Groene-Kruis-gebouw, betaalde kostgeld aan een gezin met vijf kinderen, alwaar zij twee jaar lang elke dag gehakt at. Zij verdiende
daar circa 200,00 hfl./maand en heeft er zelfs alleen bevallingen
gedaan. Wijkverpleging werd in die jaren geassocieerd met weinig salaris en vooral met ongehuwd blijven. Niet erg aantrekkelijk
dus !”
Ook in Linne, ontwikkelde het
Groene Kruis zich
verder en kon de
plaatselijke afdeling reeds in 1953,
het nieuwe wijkgebouw aan de
Marktstraat 5 openen; dat vervolgens in 1967 nogmaals uitgebreid
en gerenoveerd
Afb. 26: Groene-Kruis-gebouw te Linne. In gebruik van 1953zou worden.
In 1952 werd van 1997.
Rijkswege verplicht, dat alle pasgeborenen gevaccineerd zouden
worden tegen de difterie, kinkhoest, tetanus en polio. De uitvoering van dit Rijksvaccinatie-programma in Limburg, werd gecoördineerd door de Provinciale Entadministratie, ook weer een onderdeel van het Provinciale Limburgse Groene-Kruis; doch de
uitvoering geschiedde op de consultatiebureaus van de plaatselijke Groene-Kruis-afdelingen. Datzelfde jaar, initieerde deze Provinciale organisatie ook nog, de oprichting van een regionaal
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Kraamcentrum van het Groene-Kruis in Roermond én de oprichting van een Stichting Bevolkingsonderzoek voor Tuberculosebestrijding, waarvan de uitvoering zou geschieden door de Districts-Consultatiebureaus van het Groene-Kruis.
Een groot aantal van al deze activiteiten, werd voor een deel betaald door het lidmaatschapsgeld (f. 6,00/jaar) van de leden van
de plaatselijke afdelingen, dat in die tijd, meestal zondags na de
H. Mis geïnd werd; in Maasbracht b.v. in de oude kapelanie aan
de Hoofdstraat en in Brachterbeek in het patronaatsgebouw aan
de Kerkstraat.
In Maasbracht vonden daarna vervolgens weer twee wisselingen plaats in de functie van plaatselijke wijkverpleegkundige.
Van 1 april tot 1 september
1955 was dit mevrouw Hennekens; waarna vervolgens
gedurende bijna negen jaar,
deze functie uitgevoerd zou
worden door ‘zuster’ Elisabeth=M.C.E. Laugs (geb.
03-04-1917), zoals zij bij de
bevolking genoemd werd,
hoewel zij eigenlijk geen reAfb. 27: Wijkverpleegkundige ‘zuster’ Laugs
ligieuze was !
(met bril), tijdens de Sinterklaas-viering van de
Haar toen vacante functie in plaatselijke Groene-Kruis-afdeling.
Ohé en Laak en Stevensweert, werd achtereenvolgens eerst opgevuld door mevrouw Elisabeth Ernst (van 1 oktober 1955 tot 1 september 1972), vervolgens door mevrouw Angel Moors-Dijks (geb. 21-03-1930) (van 1
september 1972 tot 1 maart 1990).
Op 22 januari 1956, kon ook de plaatselijke Groene-Kruisafdeling in Maasbracht (met inmiddels 475 leden), het oude
wijkgebouw in de oude kapelanie aan de Hoofdstraat verlaten en
een splinternieuw gebouw aan de Brachtertuinen betrekken. Dit
pand was ontworpen door architect Krekelberg uit Maasbracht
en voor een bouwprijs van f. 48.000,00 gebouwd, door de aanPag. 49

Afb. 28: Groene-Kruisgebouw te Maasbracht.
Ingebruikname 1956.

nemers Teeuven en
Looyen uit Weert.
Ook dit wijkgebouw
werd reeds in
1961/1962 al weer
uitgebreid.
In Linne, vond in
1958 alweer een wisseling plaats bij de
wijkverpleging en was er gelukkig alweer een zuster-verpleegster
van de “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid Gods”, die
deze taak op zich wilde nemen. Zuster Hubertina namelijk en deze zou in deze functie actief blijven, tot 1967 !
Op 19 februari 1964, nam in Maasbracht ‘zuster’ M.C.E. Laugs
(geb. 03-04-1917) afscheid van ‘haar’ Groene-Kruis. Zij zou aldaar worden opgevolgd
door mevrouw Christien
Meuwissen (geb. 08-071912), afkomstig uit Linne.
Dat ook de “Zusters van
Liefde van Jezus”, hoewel niet meer actief in de
wijkzorg, toch nog sterk
betrokken waren bij het
welzijn van de Maasbrachter bevolking,
bleek uit hun initiatief tot
oprichting van het
K.S.C.C. te Maasbracht, op 26 juli 1966.
Dit zou onder leiding van
Afb. 29: Eerste K.S.C.C.-gebouw te Maasbracht
zuster
(1966-1981).
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Agnetha de Reijer (geb. 02-06-1920) komen te staan. Zij benutte
hiervoor de oude kosterswoning van de St. Gertrudis-parochie,
aan de Hoofdstraat 34.
Naar aanleiding van een enquête door het Groene-Kruis te
Maasbracht vond op 1 augustus 1966 de officiële oprichting
plaats van de “Algemene Bond van Bejaarden en Gepensioneerden”, o.l.v. hun eerste voorzitter, de heer Birk (op 23-04-1981
zou deze vereniging haar naam veranderen in de “Vereniging
van Ouderen Maasbracht” (V.O.M.)).
Het is reeds 1967 wanneer ook in Linne, bij de uitbreiding van
het Groene-Kruis-gebouw (waarin inmiddels ook tandarts Houbiers spreekuren is gaan houden), de laatste religieuze wijkzuster, zuster Hubertina, vervangen wordt door een leek: mevrouw
Anemiek Joosten (geb. 1951). Hiermede staakten tenslotte ook
in Linne, de “Zusters van de aanbidding der gerechtigheid Gods”,
hun jarenlange activiteiten in de ziekenzorg.
In Maasbracht was op 1 juni 1969, de werkdruk voor de wijkverpleegkundige inmiddels zo hoog geworden, dat er de aanstelling
volgde van een tweede wijkverpleegkundige, in de persoon van
mevrouw Mia C.E. Kessels (geb. 02-12-1930). De Maasbrachter
Groene-Kruis-afdeling schreef namelijk in diezelfde maand (05
juni 1969), haar 1000ste lid in ! De wijkverpleegkundigen in alle
dorpen hielden zich dan inmiddels al bezig met een zeer uitgebreid zorgpakket: zuigelingen-, peuter- en kleuterzorg, vaccinaties, uitzending van zwakke kinderen naar tehuizen, moederzorg,
tuberculosebestrijding, reumabestrijding, ziekenverpleging thuis,
uitleen verplegingsbenodigdheden, het afleggen van overledenen, preventief werk, enz..
Op 1 november 1969 was ook voor Stevensweert het moment
aangebroken, dat ook haar Groene-Kruis-afdeling een fraaie
nieuwbouw kon betrekken: een allround wijkgebouw aan de Wilhelminalaan 3-5 te Stevensweert.
Vanaf 1970, gingen de 135 plaatselijke Groene-Kruisverenigingen in Limburg (welke feitelijk bestuurd werden door
niet-deskundige vrijwilligers), samenwerken in 22 Regionale
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Groene-Kruis-verenigingen, welke
van overheidswege wél erkend
werden als geregistreerde kruisorganisaties, omdat deze door leidinggevende beroepskrachten (z.g.
hoofdwijkverpleegkundigen) zouden worden aangestuurd. Tevens
kwamen er toen ook wijkziekenverzorgenden in dienst van de Regionale Groene-Kruis-verenigingen.
De plaatselijke besturen, hielden
echter wel het beheer over het onAfb. 30: Het oude Groene-Kruisroerend goed (de wijkgebouwen).
gebouw te Stevensweert, aan het Jan
In Linne, kwam op 01 januari 1972
van Steffeswertplein. In gebruik van
wederom een nieuwe wijkverpleeg1955 tot 1969.
(foto: J.H.M. Richkundige, mevrouw Els Deckers
(geb. 22-04-1933), die wijkverpleegkundige A. Joosten hier opvolgde.
Ook in 1972 startte het Provinciale Limburgse Groene-Kruis, met
de opleidingen voor leidsters van “Meer-Bewegen-VoorOuderen”; waaraan voor onze regio mevrouw Toos Caris - van
Montfort deelnam. Zij startte in 1974 in Maasbracht, met haar
cursussen “Meer-Bewegen-Voor-Ouderen”. Later, in 1975, breidde zij e.e.a. uit met cursussen “Volksdansen-Voor-Ouderen”. Dit
alles onder de “paraplu” van het Groene-Kruis, alwaar zij ook bestuurslid van was. Naast de noodzakelijke lichaamsbeweging
voor de 65-plussers, was ook het onderlinge sociale contact voor
de deelnemers erg belangrijk.
In 1975 besloten, op initiatief van Jacq Stassen (de toenmalige
gemeentesecretaris van Ohé en Laak), de Groene-Kruisafdelingen van Stevensweert en Ohé en Laak, om samen te fuseren. Hij zou later ook de eerste voorzitter worden van deze gefuseerde Groene-Kruis-afdeling.
Ter ondersteuning van wijkverpleegkundige mevrouw E. Deckers
te Linne, werd aldaar op 01 januari 1975 ook nog als wijkPag. 52

verpleegkundige aangetrokken, mevrouw Claartje E.M.A.
Smeets (geb. 23-11-1951); die tevens ook ondersteuning zou
geven in Maasbracht.
Het was echter al 01 januari 1977, toen ook in deze regio, de
“Regionale Vereniging Het Groene Kruis Oostelijk MiddenLimburg” werd gerealiseerd, waarvan o.a. Echt c.a., Linne,
Maasbracht, Montfort, Ohé en Laak en Stevensweert, deel uit
gingen maken. Wijkverpleegkundige mevrouw E. Deckers (geb.
22-04-1933) werd hiervan hoofdwijkverpleegkundige. De jaarcontributie voor de leden van het Groene-Kruis, bedroeg toen al
f. 15,00/jaar.
In Linne, werd mevrouw E. Deckers (wegens promotie tot hoofdwijkverpleegkundige), reeds op 01 januari 1977 opgevolgd door
mevrouw Ria La Haye (geb. 14-11-1947), in de functie van wijkverpleegkundige.
Tevens werd op 01 juni 1977, te Maasbracht (met toen al 6930
inwoners, waarvan 1421 niet-katholiek), mevrouw Ria HoubenRoebroeks aangesteld als de eerste wijkziekenverzorgster, daarmee de taak van de wijkverpleegkundigen aanzienlijk verlichtend. Datzelfde jaar werd op 01 augustus 1977, óók in Maasbracht, wijkzuster Pia Te Velde (geb. 14-08-1925) de opvolgster
van wijkverpleegkundige Chr. Meuwissen. Pia Te Velde, was afkomstig uit een schippersfamilie en kende daardoor met name
de problematiek van de (oud-)schippers die in Maasbracht woonden. Zij volgde haar verpleegkundige opleidingen in Eindhoven
en Sittard én na voltooiing van de Sociale Academie werkte zij
eerst als wijkverpleegkundige in Pey-Echt, daarna in Maasbracht.
Op 01 november 1979 werd in Ohé en Laak en Stevensweert,
ook een nieuwe wijkverpleegster aangesteld, mevrouw Gertie
A.H.H. Hinsen - Evers (geb. 18-01-1950); dit ter ondersteuning
van mevrouw A. Moors - Dijks.
Het was in 1980, dat het kruiswerk ingrijpende veranderingen onderging, als gevolg van de overgang naar de A.W.B.Z.. Tevens
werd de sector “Tuberculosebestrijding”, toen overgedragen
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aan de nieuw op te richten Ba.G.D. “Midden-Limburg”.
Het was augustus 1981, na het overlijden van de Maasbrachtse
arts A. Engels -die altijd de consultatiebureaus verzorgd had- dat
het Groene-Kruis, voor Maasbracht, een volledig opgeleide consultatiebureauarts aantrok in de persoon van mevrouw Maria J.
Kusters - ten Beitel (geb. 20-09-1949). Zij startte aldaar met de
overname van de zuigelingenconsultatiebureaus, alwaar aanvankelijk zonder afspraaksysteem werd gewerkt, waarbij zij soms
wel 30 zuigelingen op één middag zag.
Op 01 januari 1982, kwam in Linne, wederom een nieuwe wijkverpleegkundige, toen ook mevrouw R. La Haye binnen de
“Regionale Vereniging Het Groene Kruis Oostelijk MiddenLimburg” promotie maakte. De nieuwe collega van mevrouw
C.E.M.A. Smeets, werd toen wijkverpleegkundige mevrouw Gerrie Boots (geb. 21-11-1959).
Op 01 januari 1983 nam
in Maasbracht, dokter Elly Kuiper - Stoop (geb.
09-08-1957), een eveneens officieel opgeleid
consultatiebureauarts, de
verzorging van de consultatiebureaus voor peuters
en kleuters over. In mei
1992, bij het vertrek van
haar collega Maria Kusters - ten Beitel, zou zij
Afb. 31: Consultatiebureau-arts mevrouw E. Kuiper
– Stoop, aan het werk in het Groene-Kruis-gebouw
beide consultatiebureaus
te Maasbracht (1988).
(foto: J.
alleen gaan verzorgen;
zowel die voor zuigelingen, als die voor peuters en kleuters.
01 november 1985, volgde de aanstelling van wijkverpleegkundige mevrouw Ger M.W. Driessen (geb. 24-05-1962), voor zowel
de gemeentes Linne als Maasbracht.
Het was 01 juni 1986 toen in Maasbracht, een nieuwe wijkziekenverzorgende werd aangesteld: mevrouw Jeanne M.G.
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Linssen (geb. 24-02-1954) uit Melick. Zij was in deze functie de
opvolgster van mevrouw R. Houben-Roebroeks.
Stevensweert en Ohé en Laak, kregen 02 februari 1987, nog
een nieuwe wijkverpleegkundige, in de persoon van mevrouw
A.M.E. Evers (geb. 18-04-1960).
Op 01 september 1987 vond ook in Linne weer een wisseling
plaats, alwaar de functie van wijkverpleegkundige werd overgedragen van mevrouw G. Boots, op mevrouw Yvette Vosbeek (in
samenwerking met mevrouw C. Smeets).
Vanaf datzelfde jaar 1987, vond opnieuw een grote reorganisatie
plaats bij het Provinciale Limburgse Groene Kruis. De 22 Limburgse districten (met 135 plaatselijke, zelfstandige verenigingen
en vanaf 1970 samenwerkend in 22 Regionale Verenigingen),
werden omgevormd tot 5 grote Districtsverenigingen (o.a. het
District Midden-Limburg), onder de koepel van een sterk afgeslankt Provinciaal Samenwerkingsverband (van het Limburgse
Groene Kruis), dat de 5 districten moest ondersteunen. Het was
echter al 01 januari 1990, toen in Midden-Limburg deze reorganisatie volledig geëffectueerd was en de vier Regionale GroeneKruis-verenigingen (Oostelijk Midden-Limburg, Roermond, Thorn
& Leudal-kwartier en Weert) gefuseerd waren tot het nieuwe District “Midden-Limburg”.
Op 01 augustus 1988 werd in Maasbracht, wijkverpleegkundige
mevrouw P.
Te Velde, opgevolgd door
mevrouw Rita
de Kleyn –
Hermans (geb.
18-01-1952).
Afb. 32: Plaatselijk
afdelingsbestuur en
medewerkers van
de Groene-Kruisafdeling te Maasbracht (1987).
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Zij zou deze functie in Maasbracht, negen jaar uitvoeren, waarna
zij in de zogenaamde ‘avondzorg’ ging werken.
Op 01 juli 1994 werden geleidelijk, alle lokale Groene-Kruisafdelingen opgeheven, wat betreft hun zorgactiviteiten. Die werden daarna volledig ondergebracht bij de overkoepelende
“Stichting Thuiszorg Midden-Limburg”. Deze stichting ging daarop zorg dragen voor: gezinszorg, gezondheidscursussen, jeugdgezondheidszorg(de consultatiebureaus voor zuigelingen, peuters en kleuters), kraamzorg, kruiswerk, uitleen van hulpmiddelen, voedings- en dieetadvisering en wijkzorg. Alle personeelsleden van de oude organisaties, kwamen bij deze overkoepelende
stichting in dienst. Wederom bleven de plaatselijke afdelingsbesturen, nog enige tijd functioneren, voor het beheer over het onroerend goed (de wijkgebouwen), totdat dit geleidelijk aan allemaal verkocht zou worden.
Aansluitend, vond in april 1996, ook de opheffing plaats van het
Provinciaal Samenwerkingsverband: Het Limburgse Groene
Kruis. Hiermee werd een belangrijk tijdsvak afgesloten.
Reeds in 1997 volgde toen ook de opheffing van de plaatselijke
Groene-Kruis-verenigingen in Linne en Maasbracht; naast de
sluiting van het wijkgebouw in Linne. Een jaar later, in juni 1998,
volgde ook de sluiting van het wijkgebouw aan de Wilhelminalaan 3/5 te Stevensweert.
Naast de inkrimping der “servicepunten”, kwam toch ook weer
personeelsuitbreiding, in de persoon van wijkverpleegkundige
Wendy L.P. Thomassen (geb. 11-09-1973) en Maud H.C. Gehlen uit Brachterbeek (geb. 13-03-1973), die resp. in 1996 en
1999 in dienst kwamen voor de gemeente Maasbracht. Het wijkgebouw te Maasbracht, gelegen aan de Brachtertuinen 2, wordt
thans (juni 2001) nog steeds gebruikt door de afd. Jeugdzorg
van de “Stichting Thuiszorg Midden-Limburg” en zal in de loop
van 2002 vervangen worden door een nieuw te bouwen gebouw
aan de Kruisweg te Maasbracht.
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Hoofdstuk 13: Ontwikkeling van de huisartsenzorg in Maasbracht (1945-2000).
Na terugkomst van zijn tweede evacuatieperiode (bij de familie Hannen in
Brachterbeek), opende dokter Antoine
L.H. Engels (geb. 18-01-1915 te Helden-Panningen) in april 1945 een nieuwe praktijkruimte in het pand Dorpstraat 13 te Maasbracht en betrok hij,
na zijn huwelijk met Vera Hermans (21
augustus 1947), een woonhuis aan de
Raadhuisstraat. Aanvankelijk gold voor
hen beiden de zevendaagse werkweek,
met spreekuren van 07.00-10.00 uur, ’s
middags buitenspreekuren in Linne,
Montfort en Stevensweert, met daarbij
Afb. 33: Dokter Antoine
nog zo’n 20 à 30 visites per dag, op
L.H. Engels (1915-1981).
een hem ter beschikking gestelde
Eysink-motorfiets, waardoor hij ’s avonds meestal pas rond
22.30 uur klaar was. Zo’n motorfiets was overigens een zeer gewild object, want toen monteur Reuten van Fa. Houben, na een
servicebeurt, een proefrit met deze motorfiets maakte, raakte hij
deze kwijt bij een M.P.-controle. De motorfiets werd in drie weken tijd ‘afgejakkerd’, waarna deze ergens in West-Nederland
werd teruggevonden. Na de motorfiets, ontwikkelde dokter Engels zich als een echte autoliefhebber en kwamen er voor gebruik in de praktijk, achtereenvolgens: een oude, grijze Adler (die
soms ‘s ochtend door de jongens uit de Kromstraat aangeduwd
moest worden), een witte Chevrolet, een Chevrolet-cabriolet
(waarvan hij het dak in het dorp beslist niet opendeed, omdat hij
dat voor een arts niet gepast vond), een V.W.-kever, drie V.W.
Karman Gia’s, vervolgens vier Peugeot’s en tenslotte een Citroen “Lelijk Eendje”. Vanwege zijn koude voeten in deze auto, ruilde hij dit exemplaar alweer ras in voor een Peugeot. Hoewel altijd goed gemotoriseerd, bleef het dorp Wessem,
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door het onvermijdelijke veerpont over de Maas, voor hem altijd
een moeilijk bereikbaar praktijkgedeelte !
Aangezien dokter Engels altijd apotheekhoudend was geweest,
moest hij in het begin ook altijd de medicijnen meenemen. Zeker
in de eerste praktijkjaren kon hij daarbij volstaan met zes grote
flessen, vol zelf gemaakte pillen; die hij in zijn auto meenam naar
de buitenspreekuren en op z’n visiterondes. Met deze zes soorten pillen kon hij vrijwel alle patiënten helpen.
In die tijd gold zijn praktijk, met circa 10.000 patiënten, als de
grootste van geheel Limburg; waar hij, samen met zijn vrouw,
dus ook bijzonder hard voor moest werken.
Na enkele jaren gewoond te hebben aan de Raadhuisstraat (en
gewerkt te hebben vanuit de praktijkruimte aan de Hoofdstraat
13), betrok het echtpaar Engels - Hermans, in 1951, een ruimere
villa aan de Havenstraat 2 te Maasbracht; met zowel ruimere
mogelijkheden voor hun praktijk, als apotheek. Dit geheel gescheiden van het ruimere woongedeelte, waar ook de kinderen
inmiddels opgroeiden.
Assistentie in zijn praktijk, heeft hij - naast zijn echtgenote - achtereenvolgens gehad van: Bertha Schulpen - Brouwers, Toos
van Kruchten (uit Linne), Mariet Hendriks (uit Thorn), Odiel de
Renet - Kehrens (uit Stevensweert), Gertie Evers - Reijnen (uit
Herten) en Ria Pennings - Nelissen (uit Koningsbosch).
Naast zijn werk als behandelend arts, verzorgde dokter Engels in
die tijd, ook alle consultatiebureaus voor zuigelingen, peuters en
kleuters (bij het plaatselijke Groene-Kruis) én gaf hij EHBOlessen aan gemotiveerde belangstellenden.
Het was 1 mei 1951, toen ook Linne weer een eigen arts kreeg,
in de persoon van dokter Leonardus W.H. Mooren (geb. 02-091920). Hij begon hier in 1951, met de overname van het praktijkdeel “Linne-Montfort”, van collega Jo Deumens uit Posterholt;
waarna hij in 1956 ook het praktijkgedeelte “Linne” van collega
Engels kon overnemen. Tevens begon ook hij in Linne als Consultatiebureauarts bij de plaatselijke Groene-Kruis-afdeling,
waarvan hij tevens ook medisch-adviseur werd.
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Afb. 34: Consultatie-bureau
te Linne, door dokter L.
Mooren en zuster Hubertine
(1951).

Aansluitend, in september 1956, kon
dokter H. Hanrath,
het praktijkgedeelte
“Montfort” van collega Engels overnemen en startte hij aldaar een eigen praktijk in het dorp Montfort.
“Het Eiland-in-de-Maas” (Ohé en Laak en Stevensweert) kreeg
pas weer een eigen arts in 1958, toen dokter Jan Gijsen (geb.
22-08-1928) zich aldaar vestigde en in 1962 het praktijkdeel
“Ohé en Laak en Stevensweert”
van collega Engels overnam én
zich met zijn praktijk vestigde in
het pand “De Borcht” aan de
Singelstraat-West 11 te Stevensweert.
Nadat zich in de omliggende
dorpen ook artsen hadden gevestigd, ontstond de mogelijkheid van samenwerking in de
avond-, nacht- en weekeindediensten, waardoor ook de
dorpsartsen eens een avond / Afb. 35: Huize “De Borcht” te Stevensweert
(1951). Dokterswoning van 1958 tot 1987.
weekeinde vrij waren.
Ook in 1958, vestigde zich in
Maasbracht dokter A.C. van Rooij, wonend en praktijkhoudend
op Hoofdstraat 72. Door de omstandigheden gedwongen, vertrok
hij reeds in 1962 naar Boxtel, om daar zijn werk als arts voort te
zetten.
Reeds in augustus 1963 vond in Stevensweert een wisselingPag. 59

van-de-wacht plaats, toen dokter J. Gijsen, zijn praktijk overdroeg aan collega Henricus v/d Wouw (geb. 21-03-1928); een
praktijk die dan inmiddels naast Ohé en Laak en Stevensweert,
ook Roosteren omvatte. Dokter v/d Wouw (die zich eveneens
vestigde in Huize “De Borcht” aan de Singelstraat-West) werd bij
zijn werk trouw ondersteund door zijn echtgenote Miep, die zijn
vaste assistente was geworden. Naast zijn werk als arts, bekleedde dokter v/d Wouw ook zeer vele bestuursfuncties bij de
K.N.M.G., de L.H.V., het Provinciale Groene Kruis, enz.. Voor
zijn werk als consultatiebureauarts, hield hij, geassisteerd door
wijkverpleegster Ernst, in Ohé en Laak zitting in het plaatselijk
Gemeentehuis (alwaar zich ook het uitleen-depot van de plaatselijke Groene-Kruis-afdeling bevond) en in Stevensweert, in het
wijkgebouw aan het Jan van Steffeswertplein.
In 1971, ging dokter A. Engels (te Maasbracht) samenwerken
met zijn neef, dokter Dolf=A.C.H.M. Meewis (geb. 13-06-1922),
die aan collega Engels gevraagd had, of hij (als voormalig
schoolarts) bij hem in de huisartspraktijk kon komen werken.
Dokter Meewis betrok toen aanvankelijk een woonhuis in het Hagenaarpark.
In 1972, (her)openden beide artsen, dokter Engels en dokter
Meewis, samen
weer het praktijkpand aan de
Hoofdstraat 13
te Maasbracht;
alwaar ook hun
apotheek weer
werd gevestigd.
Zij werden in
hun praktijk

Afb. 36: Huisarts-apotheek van de dokters Engels / Meewis, met
de assistentes mevrouw de Renet – Kehrens (staand) en mevrouw Pennings – Nelissen (zittend) (1981).

Pag. 60

geassisteerd door Odiel de Renet - Kehrens (uit Stevensweert)
en Gertie Evers - Reijnen (uit Herten), die 16 januari 1979 werd
opgevolgd door Ria=M.M.E.A.. Pennings - Nelissen (geb. 11-091957)(uit Koningsbosch).
Hoewel dokter Engels sr., zijn werk altijd met bijzonder veel plezier had gedaan, omdat hij, zoals hijzelf altijd placht te zeggen,
met “zijn hamer-en-sikkel” (zoals hij z’n reflexhamer en stethoscoop zelf noemde), zoveel ‘zelf’ kon doen; stond het hem thans
tegen, dat zijn vak steeds verder werd ‘uitgekleed’. Steeds meer
patiënten werden naar de specialisten ‘getrokken’, de huisarts
raakte de verloskunde kwijt en zijn vak werd steeds meer een
‘praatvak’, door allerlei psychische en sociale problemen, die op
zijn bureau werden ‘gedeponeerd’, doch waar eigenlijk anderen
zich mee bezig dienden te houden.
Ook in Linne, volgde toen spoedig een associatie, doordat dokter Leonardus W.H. Mooren zich op 10 september 1973 associeerde met dokter Jan C.M. van Helden (geb. 20-06-1941).
Het was 1980, toen een van de zonen van dokter Antoine Engels
sr., het tweetal Maasbrachtse artsen kwam versterken ! Het was
zijn zoon Ron G.A. Engels (geb. 21-08-1951), een volledig opgeleid / gespecialiseerd huisarts (zoals dat sindsdien verplicht was,
om zich als huisarts te mogen vestigen), die zich, met zijn vader
en diens neef, in 1980 associeerde.
Kort daarna, was het echter een zeer trieste dag, niet alleen voor
zijn gezin, maar voor geheel Maasbracht, toen op 24 april 1981
de oude dokter Antoine Engels sr., veel te jong, op 66-jarige leeftijd, binnen drie weken, na een hartinfarct overleed. “Jean le Médecin” (zoals hij zichzelf graag noemde), een goed gehumeurd,
enthousiast mens, maar bovenal een bekwaam en doortastend
huisarts, wás niet meer.
Op 01 januari 1983, kozen in Maasbracht, de beide achterblijvende artsen, ieder voor een eigen praktijkvoering. Huisarts
R.G.A. Engels, bleef in het praktijkpand aan de Hoofdstraat 13
werken; dokter A.C.H.M. Meewis verhuisde naar een woonhuis/
praktijkpand aan de Parklaan 6.
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Reeds in 1984, koos huisarts R.G.A. Engels, voor een nieuwe
associatie, dit keer met zijn vroegere studievriend, de eveneens
tot huisarts opgeleide Cees T.A.M. Janssen (geb. 13-12-1953).
Beiden zetten zij toen de praktijk voort aan de Hoofdstraat 13 te
Maasbracht.
Anderhalf jaar later, 01 juli 1985, koos ook dokter A.C.H.M. Meewis, voor een associatie, ook met een nieuwe huisarts, te weten
Erik W.J. Ficken (geb. 05-06-1954), met het doel, op termijn, deze praktijk aan hem over te dragen (dit zou geschieden op 30 juni 1988). Zij hielden, vanaf die datum, samen praktijk aan de
Parklaan 6 te Maasbracht.
Beide panden: Hoofdstraat 13 (dokter Engels en dokter Janssen)
en Parklaan 6 (dokter Ficken), zijn anno 2001 nog steeds in gebruik als huisartspraktijk.
Datzelfde jaar, op 01 oktober 1985, koos dokter L.W.H. Mooren
te Linne, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, voor overdracht van zijn praktijkdeel aan een jonge huisarts - die zelfs zijn huisarts-opleiding in Stevensweert had genoten - de heer Adri R.J. Schilderman (geb. 19-12-1953).
Ook in Stevensweert, vond kort daarna een praktijkoverdracht
plaats, toen op 01 januari 1987, dokter H.J.A. v/d Wouw, zijn
praktijk overdroeg aan huisarts Bob=R.L. Kornelis (geb. 01-011958). Deze opende in juli 1988 een fraai praktijkgebouw met
apotheek, aan de Singelstraat-West 1a te Stevensweert, van
waaruit hij de gemeentes Ohé en Laak, Roosteren en Stevensweert goed kon verzorgen. Tot november 1987, was hij ook zelf
woonachtig in Stevensweert, doch verhuisde toen naar een rustige straat in Ohé en Laak.
Pas in juli 2001, zou zich wederom een nieuwe huisarts vestigen
in deze regio. Die maand, kwam mevrouw Marion C.S. Kemp
(geb. 25-03-1966) in Linne, om het praktijkdeel van dokter
J.C.M. van Helden over te nemen en samen met collega A.R.J.
Schilderman, de gezondheidszorg in Linne te behartigen.
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Hoofdstuk 14: Ontwikkeling van de verloskunde in Maasbracht (1945-2000).
Direct na de bevrijding, werd door de “Zusters van Liefde van Jezus”, in hun H. Hart-klooster aan de Dorpstraat te Maasbracht,
ook weer een speciale kamer voor kraamverpleging ingericht.
Reeds in 1946
echter, begon
vroedvrouw
C.A.M. PutsScheepers (geb.
19-04-1915) een
eigen kraamkliniek “St. Joseph”,
op de hoek Dorpstraat/
Raadhuisstraat.
Het was augustus
1948, toen de
37: Vroedvrouw mevrouw C.A.M. Puts – Scheepers (met
“Zusters van Lief- Afb.
bril), oprichtster van de Kraamkliniek “St. Joseph” te Maasde van Jezus”,
bracht (in gebruik van 1946 tot 1960/1966.
(daarom ?) dan
ook stopten met de kraamverpleging in hun H. Hart-klooster, nadat zij daar ruim 1000 kraamvrouwen geholpen hadden bij hun
bevallingen én met de nazorg, zowel in het St. Jozef-gasthuis,
als in het H. Hart-klooster.
Na ruim 14 jaar hard in haar kraamkliniek gewerkt te hebben,
droeg mevrouw Puts-Scheepers deze in 1960 over aan de dames Hendrika P.M.I. Verstappen (geb. 05-08-1915), die vroedvrouw van beroep was en die samenwerkte met mevrouw Neeltje Bot (geb. 15-12-1914), een voormalig zusterverpleegkundige,
die aansluitend de opleiding tot kraamverzorgster had gevolgd.
30 December 1966, openden de dames Verstappen en Bot te
Maasbracht hun nieuw gebouwde kraamkliniek aan de Tegelveldstraat 34 (thans huisnummer 26). Het pand op de hoek
Hoofdstraat/Raadhuisstraat, verloor daarmee zijn taak in de gePag. 63

zondheidszorg. Deze nieuwe kraamkliniek, zouden de dames
Verstappen en Bot blijven beheren, tot de sluiting op 01 maart
1979.
Aardig is het, hoe over deze ontwikkelingen in de verloskundige
zorg in Maasbracht, door twee inwoners verteld wordt.
Mevrouw H. Walstock – Alberts (geb. 27-12-1912) vertelt: “15
November 1944 werd mijn zoon Twan geboren in het St. Jozefgasthuis. Ik herinner mij nog, hoe de oude dokter Engels en zuster Vincenza Nijhof mij daarbij hielpen. De kraamkamer was boven en wat ik mij nog goed
herinner, was het behang
met sjablonen als pakjes
shag. In 1947, werd onze
zoon Jack geboren in het
H. Hart-klooster. Ditmaal
was er alleen een van de
zusters, die daarbij hielp.
Onze dochter Fien, werd in
1949, in de kraamkliniek
van mevrouw Puts –
Afb. 38: Nota voor Fam. Linssen – Creemers,
Scheepers geboren, die navan de Kraamkliniek “St. Joseph” (2 juli 1949).
tuurlijk zelf bij die bevalling
hielp.”
Het tweede relaas, wordt verteld door mevrouw A.G.H. Janssen Bemont (geb. 12-09-1929). “Bij ons op de hoek van de Hoofdstraat en de Raadhuisstraat was de kraamkliniek van Maasbracht gevestigd, die werd beheerd door de dames Verstappen
en de Bot. Zij hebben mij bij twee bevallingen bijgestaan. Regelmatig ging ik daar op controle; of ze kwamen bij je thuis, om te
kijken of alles nog goed ging, daar ze zo bezorgd om je waren.
Als de bevalling begon, hoefde je maar te roepen, dan waren ze
zo bij je. Ze bleven bij je, tot de bevalling achter de rug was en
de kraamhulp kwam. De nazorg was zeer goed. Ze kwamen regelmatig naar mij en de baby kijken of alles goed ging en brachten soms wat lectuur mee. Ze letten er dan ook op, dat er bij de
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baby en mij niet gerookt werd, want op dat punt waren ze zeer
streng. Ik ben altijd zeer tevreden geweest over de beide dames
en dankbaar, voor alles wat ze voor ons gedaan hebben.”
Het was 01 november 1984, toen verloskundige Aty E.W.R.M.
Viguurs (geb. 10-11-1960), in Linne, de verloskundigenpraktijk
overnam van mevrouw E.P. Goertz - van de Sterren, die kort
daarvoor, op 10 oktober 1984, op 66-jarige leeftijd !, was overleden. Zij nam een praktijkgebied over, dat toen al omvatte; de gemeentes / dorpen Herkenbosch, Herten, Koningsbosch, Linne,
Maasbracht, Maria-Hoop, Melick, St. Odiliënberg, Posterholt en
Vlodrop. De weekeinde-diensten, verdeelde zij echter met haar
collega Lilian Custers in Grathem.
Na bijna 12 jaar haar praktijk in Linne alleen gerund te hebben,
besloot zij op 01 juli 1996, tot een associatie met mevrouw Marij
H.W.J.L. Hansen - Smeets (geb. 31-07-1938), die reeds sedert
1962 als solistisch verloskundige in Echt werkzaam was. Tevens
werd op diezelfde datum ook nog lid van deze maatschap van
verloskundigen: mevrouw Tanja Oeyen (geb. 23-11-1971) uit
Vlaanderen. Gezamenlijk openden zij daarop een nieuw praktijkpand aan de Maasbrachterweg 76a te Linne. Het totale praktijkgebied omvatte toen: de gemeentes / dorpen: Dieteren, Echt,
Herkenbosch, Herten, Koningsbosch, Linne, Maasbracht, Maria-Hoop, Melick, Ohé en Laak, Roosteren, Stevensweert, St.
Odiliënberg, Susteren, Posterholt en Vlodrop.
Ruim vier jaar later, op 01 augustus 2000, ging mevrouw
M.H.W.J.L. Hansen - Smeets, na 38 jaar als verloskundige gewerkt te hebben, met pensioen. Haar plaats in de
“Verloskundigenmaatschap Linne-Echt” werd toen ingenomen
door de dames Cilia W. Kusters - Maas (geb. 22-11-1961) en
Saskia E.J. Wolfs (geb. 30-03-1973).
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Hoofdstuk 15: Ontwikkeling van de fysiotherapie in Maasbracht (1956-2000).
Het was reeds 1956, toen ook in Maasbracht de eerste praktijk voor fysiotherapie werd geopend en wel door de heer
H.J.G.H. Puts (geb. 27-03-1914), echtgenoot van de eerder genoemde vroedvrouw
mevrouw C.A.M. Puts-Scheepers, in wier
kraamcentrum “St. Joseph” hij enkele
ruimtes inrichtte voor zijn fysiotherapeutische behandelingen. Zijn opleiding had hij
genoten aan het bekende opleidingsinstituut “Koolen” te Heerlen. Overigens had hij
ook nog behandelruimtes ingericht in Haelen en Roermond, dit vanwege de zeer
Afb. 39: Maasbrachts eerste
grote omvang van zijn werkgebied.
fysiotherapeut: de heer H.J.
In 1970 nam zijn dochter, mevrouw Jean- G.H. Puts (1914-1997).
ne A.J.A. van Dijk-Puts (geb. 20-07-1947),
in Maasbracht, de fysiotherapiepraktijk van haar vader over. De
praktijk was inmiddels verplaatst naar de Molenweg 31a. Naast
Maasbracht, omvatte haar praktijkgebied toen ook nog de dorpen: Ittervoort, Linne, Montfort, St. Joost, Stevensweert, Thorn
en Wessem. Zij begon aanvankelijk als solist, maar nam spoedig
enkele medewerkers in dienst, o.a. op 01 juli 1975 Johannes
H.L. Helwegen (geb. 30-07-1950).
Reeds op 01 augustus 1974, vestigde zich ook in Linne een fysiotherapeut, de heer Frits=G.J.H.M. Nijssen (geb. 02-05-1945),
die reeds sedert 1973 een fysiotherapiepraktijk had in MerumHerten. Hij hield in Linne aanvankelijk spreekuur in het GroeneKruis-gebouw. Tevens bekwaamde hij zich ook in de acupunctuur. Assistentie in zijn praktijk heeft hij in de loop der jaren gehad van: zijn vrouw Margriet Nijssen (1974-1978), mevrouw Marianne Munich (1978-1988), de heer Ger Teluy (1979-1988), mevrouw Thérèse Bormans (?-1988), de heer Bert Munnecom
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(1987-), de heer Ger Schreurs (1987-), mevrouw Marion Creemers-Reitsma (1989-), de heer Ferd Serton (1991-), mevrouw
Christel Vossen (1998-), en mevrouw Floortje Winckel (2000-).
Op 01 januari 1979 besloot mevrouw Jeanne A. van Dijk-Puts,
haar fysiotherapiepraktijk aan de Molenweg 31 a te Maasbracht,
volledig over te dragen aan de heer Johannes H.L. Helwegen
(geb. 30-07-1950). Deze was namelijk reeds sedert 01 juli 1975
bij haar in dienst. Zelf bleef mevrouw J.A. van Dijk - Puts, als fysiotherapeute, werkzaam te Montfort. Ter ondersteuning vroeg
de heer Helwegen, in oktober 1979, aan zijn collegafysiotherapeute, mevrouw Maria Smeets (1979-), om hem in zijn
praktijk voor fysiotherapie te komen helpen.
Tevens vestigde zich op 1 februari 1979 ook nog als fysiotherapeut te Maasbracht, de heer Jos H.M. Boderie (geb. 24-121955). Aanvankelijk hield hij praktijk in zijn woning aan de Stevensweerterweg 52 (in de huiskamer en in de keuken; later in de
verbouwde garage); vanaf 01-02-1988 in een woonhuis/
praktijkpand aan de Stevensweerterweg 68. Vanaf het begin
werd ook hij geassisteerd door zijn vrouw Antoinette M.H. Boderie-Caris (1979-), terwijl hij op 01-10-1981 associeerde met Jos
van Halbeek (geb. 20-04-1956), die gespecialiseerd was in kinderfysiotherapie. De praktijk werd vervolgens later ook nog ondersteund door mevrouw Monique P. v/d Wetering (1989-) en
Hannie M.H.C.M. Koopman (1996-).
Ook fysiotherapeut Johannes H.L. Helwegen te Maasbracht,
koos in 1981 voor associatie, om de werkdruk te verlichten. Hij
associeerde toen namelijk met Jan J.M. Peters (geb. 14-011956), die reeds sedert 1978 een praktijk voor fysiotherapie te
Wessem had. Samen vormden zij de “Praktijk voor Fysiotherapie
Maasbracht-Wessem”.
Ook Stevensweert kreeg toen een eigen fysiotherapiepraktijk en
wel in 1981, toen zich aldaar vestigde, de heer Jan-Willem
C.A.M. van de Griendt (geb. 03-05-1953), aan de MolenstraatNoord 7. Tot diens verzorgingsgebied behoorde natuurlijk het hele “Eiland in de Maas” (Ohé en Laak en Stevensweert).
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Het was in 1982, dat in Maasbracht, door de fysiotherapeuten
Helwegen en Peters, aan de Wilgenlaan 6, een nieuwe praktijkruimte geopend werd. Zij kregen alhier achtereenvolgens assistentie van: Mevrouw Maria M.M. Smeets (1979-), de heer Jo
T.M. Levels (1982-), de heer Pieter W.T. Waasdorp (1993-), mevrouw Petra C. Melis (1994-), mevrouw Emmie M. Wagemans
(1994-), mevrouw Mariëlle C.G. Smeets (1997-) en de heer John
A.G. van Bussel (2000-).
In 1990, werd in Linne een tweede praktijk voor fysiotherapie geopend, door de heer Wiek=L.H.G. Vaassen (geb. 19-09-1963),
die zijn praktijkruimte opende aan de Grotestraat 24. Vanaf 1 december 2000 werd hij daar ondersteund door mej. A. Vaassen
(geb. 06-01-1971).
Op 01 juni 1991, maakte Maasbracht kennis met een nieuw
soort oefentherapie, door de komst van Caesartherapeute Anja
Stijnen (geb. 27-04-1961). Zij verplaatste toen haar eigen praktijk, van de Wijnstraat te Echt, naar de Hoofdstraat 48 in Maasbracht. Vanaf 1998, was zij daarbij tevens werkzaam, als erkend
bedrijfsoefentherapeut.
Hoofdstuk 16: Ontwikkeling van de tandheelkunde in Maasbracht (1963-2000).
Hoewel de opleiding tot tandarts reeds in 1877 in Utrecht mogelijk was, werden de tandheelkundige verrichtingen eerst in 1941
opgenomen in het Ziekenfondsbesluit. De eerste tandarts vestigde zich echter pas in oktober 1963 in Maasbracht. Voor die tijd,
kon men zich vervoegen bij een, in Echt of Roermond, gevestigd
tandarts. Weliswaar waren ook enkele artsen in staat tot extracties of mondheelkundige behandelingen, doch voor conserverende tandheelkundige behandelingen, voor protheses of voor orthodontie, moest men echter naar een tandarts elders.
Dat was vanaf oktober 1963 niet meer nodig, toen tandarts Walter van Beurden (geb. 04-12-1915), zich vestigde op de Zuidsingel 30 (met zijn spreekkamer op de eerste verdieping). Voor die
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tijd was hij werkzaam geweest
aan de Universiteit van Utrecht
en bij de Krijgsmacht. Zijn
nieuwe praktijkgebied (ruim
7000 vaste patiënten) strekte
zich uit over Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert en Wessem. Zijn spreekuren waren soms zo druk, dat
de patiënten in een lange rij
moesten wachten vanaf de
trap tot op het trottoir. In 1973
verhuisde hij naar een nieuw
woonhuis/praktijkpand aan de Afb. 40: Tandarts W. van Beurden, sedert
Parklaan 3 te Maasbracht. Hij 1963 praktijkhoudend aan de Zuidsingel te
was echter tevens ook actief in Maasbracht.
de preventieve school-tandverzorging, waartoe hij met een
schooltandartsenbus, de scholen in de regio Echt eo, bezocht.
In december 1966, kreeg ook Linne zijn eigen tandarts, in de
persoon van tandarts Bob=J.J.G.M. Houbiers (geb. 08-09-1928),
die spreekuren ging houden in het Linner Groene-Kruis-gebouw.
Aansluitend, opende hij op 1 juli 1968, een woonhuis/
praktijkpand op de hoek van de Kalverstraat/Suikerdoossingel te
Maasbracht. Daarmee verlichtte hij enigszins de enorme werkdruk van zijn collega van Beurden. Vanuit deze praktijk verzorgde ook hij de dorpen: Linne, Montfort, Ohé en Laak, St. Odiliënberg, Stevensweert en Wessem.
Op 1 december 1979 kreeg Maasbracht nogmaals uitbreiding
met een tandartspraktijk, ditmaal gesticht door tandarts Eddy=F.E.M.I. Nieuwenhuis (geb. 04-08-1953) en gevestigd aan de
Echterstraat 55.
Linne verkreeg in 1980 een nieuwe, fulltime tandartspraktijk,
door de vestiging van tandarts Jozef van den Born (geb. 1945),
afkomstig uit Nijmegen.
Na Linne, kreeg een jaar later, ook Stevensweert, zijn eigen
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tandartspraktijk en wel in 1981, met de komst van tandarts mevrouw D.M.M. Erens (geb. 22-03-1955).
Op 12 februari 1982, vond in Maasbracht, de eerste overname
van een tandartspraktijk plaats. Tandarts Mathieu P.M. Theunissen (geb. 09-02-1956 te Stevensweert !), nam de tandartspraktijk over, van zijn collega W. van Beurden. Hij opende zijn eigen
eerste praktijkruimte aan de Battenweg 12 te Maasbracht, doch
reeds in 1987, verhuisde hij naar een nieuw woonhuis/
praktijkpand aan de St. Joosterweg 8.
Zes jaar later, 01 januari 1988, ging ook tandarts J.J.G.M. Houbiers te Maasbracht, associëren, met tandarts John A.D.M.
Maessen (geb. 02-09-1962); met als doel een volledige praktijkoverdracht op termijn, welke op 01 augustus 1993 geëffectueerd
werd. De parttime-praktijk in Linne werd daarop in augustus
1998 gesloten.
Kort daarop, op 01 januari 1989, opende in Maasbracht, ook
tandarts mevrouw Lily=E.M.T. Janssen - Koenders (geb. 07-021958), echtgenote van huisarts C.T.A.M. Janssen, een eigen
tandartspraktijk bij hun woning, aan de Breerstraat 3 te Maasbracht.
Het was april 1990, toen tandarts F.E.M.I. Nieuwenhuis te Maasbracht, zich associeerde met Humphrey J. Robinson (geb. 0903-1963); waarna zij samen hun praktijk voerden aan de Echterstraat 55. Op 04 november 1991, nam tandarts H.J. Robinson,
ook de praktijk over van collega mevrouw D.M.M. Erens, die toen
vertrok uit Stevensweert. Hij zou daar parttime werkzaam blijven
aan de Veldstraat-Oost 3; doch vanaf januari 2001, vertrok hij uit
Maasbracht en ging hij fulltime in Stevensweert werken, waar hij
in april 2001 een nieuwe praktijkruimte aan de Brouwerstraat
opende.
Kort daarop, vond ook in Linne, een wisseling van tandarts
plaats, toen na het overlijden van tandarts J. van den Born, in
november 1995, diens praktijk werd overgenomen door Jeroen
C.R. Streppel (geb. 22-10-1965). Deze zou vanaf dat ogenblik
praktijk voeren, aan de Breeweg 21 te Linne.
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Hoofdstuk 17: Ontwikkeling van de logopedie in Maasbracht
(1980-2000).
Met de komst van huisarts Ron Engels in Maasbracht, verkreeg
het dorp in 1980 ook zijn eerste logopediste: mevrouw Wilma Engels – Brüning (geb. 01-08-1957), die ook haar spreekuren hield
in de artsenpraktijk aan de Hoofdstraat 13.
Datzelfde jaar, in maart 1980, startte in Maasbracht eveneens
ook de echtgenote van tandarts Nieuwenhuis, mevrouw Marianne L.A. Nieuwenhuis-van Kauwen (geb. 04-06-1956), als logoacoupediste, met een zelfstandige logopediepraktijk, ook op de
Echterstraat 55.
Na 12 jaar praktijkvoering, staakte 01 mei 1992, mevrouw W. Engels -Brüning, haar werk als logopediste in Maasbracht en
droeg haar praktijk over aan mevrouw Yvonne Wolters - Wilbrink
(geb. 17-06-1968). Deze voerde haar praktijk te Maasbracht, ook
vanuit de huisartsenpraktijk aan de Hoofdstraat 13; doch bleef
tevens verbonden aan het Bijzonder Onderwijs te Simpelveld.
Enkele jaren later, 01 juli 1996, stopte ook mevrouw M.L.A. Nieuwenhuis - van Kauwen, haar werk als logopediste in Maasbracht
en ook zij droeg haar praktijk over aan mevrouw Yvonne Wolters
- Wilbrink.
Hoofdstuk 18: De geneesmiddelenvoorziening in Maasbracht (1945-2000).
Tot 01 januari 1982, zorgden de huisartsen in Linne, Maasbracht en Stevensweert, zelf voor de verstrekking van hun geneesmiddelen (zie hoofdstuk 13). Op die datum echter, vond er
in Maasbracht een grote verandering plaats. De apotheek van
de huisartsen Engels jr. en Meewis, werd overgenomen door een
gespecialiseerd apotheker, drs. Hans=J.P.T.G. Dohmen (geb.
01-04-1954). Naast de apotheek, nam hij ook de apothekersassistente, mevrouw Ria=M.M.E.A. Pennings - Nelissen
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Afb. 41: Huisartsapotheek van
dokter Engels/
Meewis, met de
assistentes
mevrouw de Renet – Kehrens
(op de rug) en
mevrouw Pennings – Nelissen
(1981).

(geb. 11-091957) over.
Zij beiden
gingen zorg
dragen voor
de geneesmiddelenvoorziening in Maasbracht.
Reeds op 16 april 1982, verhuisde de apotheek naar een speciaal daarvoor ingericht pand, gelegen aan de Molenweg 29a te
Maasbracht (de voormalige winkelruimte van de firma Rieter). De
heer Dohmen ging daarna zelf boven zijn apotheek wonen, om
een optimale dienstverlening “na de officiële sluitingstijd” te garanderen.
Zeventien jaar later, op 01 januari 1999, moesten ook de Linner
huisartsen afstand doen van hun apotheek en opende de heer
J.P.T.G. Dohmen een drogitheek, annex uitdeelpost, in de huisartsenpraktijk te Linne. De totale bezetting van zijn apotheek
“Maasbracht”, omvatte toen reeds 12 apothekersassistenten (4
fulltime en 8 parttime), naast 2 drogisterijmedewerkers.
Ohé en Laak en Stevensweert, hebben echter altijd de geneesmiddelen kunnen ontvangen via de eigen huisartspraktijk, welke
in Stevensweert gevestigd was/is.
Hoofdstuk 19: Andere pioniersactiviteiten van de zusters.
Dat ook de “Zusters van Liefde van Jezus”, hoewel niet meer actief in de wijkzorg, toch nog sterk betrokken waren bij het welzijn
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van de Maasbrachter bevolking,
bleek uit hun initiatief tot oprichting van het K.S.C.C. te Maasbracht, op 26 juli 1966, onder leiding van zuster Agnetha de Reijer (geb. 02-06-1920). Zij benutte
hiervoor de oude kosterswoning
van de St. Gertrudis-parochie,
aan de Hoofdstraat 34.
Aansluitend, zorgden de zusters
mede, voor de oprichting op 12
augustus 1967, van het R.K. Internaat voor Schipperskinderen in
Maasbracht, aanvankelijk gevestigd in het voormalig hotel “De
Rotonde”, met aan het hoofd zusAfb. 42: Zuster Agnetha de Reijer, vanaf
ter Séraphique van de “Zusters
werkzaam voor het K.S.C.C. te
van Liefde van Jezus”. Zij begon 1966
Maasbracht.
hier met 12 schipperskinderen,
welke alhier huisvesting en onderwijs kregen aangeboden.
Wel moesten deze zelfde zusters te Maasbracht, in 1968, helaas hun zorg voor ouderen in het H. Hart-klooster staken, wegens gebrek aan
inzetbare religieuzen. Datzelfde jaar
verhuisden daarom
de acht resterende
“Zusters van Liefde

Afb. 43: Voormalig hotel
“De Rotonde” (links), aan
de Brouwerstraat te
Maasbracht. Achtereenvolgens: hotel, internaat,
klooster en thans restaurant.
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van Jezus”, op 15 juli 1968, naar het voormalig Hotel “De Rotonde”; waardoor zuster Séraphique, met reeds 4 x 20 kinderen,
haar intrek kon nemen in het voormalig H. Hart-klooster. Lang
hoefden de “Zusters van Liefde van Jezus” daar echter niet te
blijven wonen, want reeds op 15 juli 1969, verhuisden zij opnieuw, naar hun nieuwe ‘twee-onder-een-kap-kloostertje’ aan de
Hoofdstraat 36-38. Hier woonden daarna nog: zuster Louisa
Bernts, zuster Agnes Marie Broeder, zuster Séraphique van Helvert, zuster Relindes de Koning, zuster Agnetha de Reijer, zuster
Immacula Scheepers, zuster Hermine Schutte en zuster Johanna Marie Swanenberg.
Naast hun nieuwe kloosterwoning(en) te Maasbracht, werd op
28 augustus 1981, de nieuwbouw van het K.S.C.C. “Maasbracht”
geopend. Zuster Agnetha de Reijer (61 jaar !), had ook daarvan
weer de leiding. Zij zou deze drukke werkzaamheden uit blijven
voeren, tot haar pensionering, op 01 augustus 1983; toen de
heer Sjra=G.M.H. Peters, haar zware taak over zou nemen.
30 oktober 1991, treurde Maasbracht wederom, toen het dorp
afscheid moest nemen van de laatste vier “Zusters van Liefde
van Jezus”, die op die dag, terugkeerden naar 's-Hertogenbosch
of naar het moederhuis te Schijndel. Afscheid werd toen genomen van: zuster Louisa Bernts, zuster Cornelia Creemers, zuster
Agnetha de Reijer en zuster Johanna Marie Swanenberg.
Hoofdstuk 20: Andere ontwikkelingen in Maasbracht.
Het was 1975, toen in Maasbracht de “Stichting Huisvesting Bejaarde Schippers” werd opgericht, door industrieel Sieb Houben
(voorzitter), ondersteund door burgemeester Dries Ewalds, George Hermans, Joep Packbier en Cor Schoenmakers. Hun doelstelling was, de totstandkoming, van een categoraal bejaardenhuis voor oud-schippers, in Maasbracht.
Na een periode van “stilstand”, werd deze stichting op 20 juli
1978, nieuw leven ingeblazen door de komst van de nieuwe
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burgemeester Jan Vaes. Door zijn lobby bij het Ministerie van
C.R.M., kwam toestemming voor een bejaardenhuis met 60 bedden. Vervolgens wist deze bestuurder, op provinciaal niveau, ook
nog 40 aanleunflats geaccordeerd te krijgen. Tevens verkreeg hij
toestemming, dat een gedeelte van de huisvestingsmogelijkheden van dit categoraal bejaardenhuis, ook voor niet-varende
Maasbrachtenaren gebruikt zou mogen worden.
Het was echter al 1 maart 1983, toen de “Stichting Huisvesting
Bejaarde Schippers”, het “Dokter Engelsoord” opende. Een modern bejaardenhuis met 60 bedden en 40 aanleunflats. Eigenaar
van het hele complex was de woningvereniging “Roerstreek” uit
Posterholt. Het complex en de straat, kregen de naam van wijlen
dokter Antoine Engels, die zoveel betekend had voor de Maasbrachtse gemeenschap. Als eerste directeur werd benoemd de
heer Frits Schenk, die geassisteerd werd door het hoofd verzorging, mevrouw Wilma Brassé.
Na jarenlang een zelfstandig bestaan geleid te hebben, dwongen
de landelijke ontwikkelingen tot opheffing van de “Stichting Huisvesting Bejaarde Schippers”, op 01 juli 1999, en werd het
“Dokter Engelsoord” opgenomen in de stichting “Het Land
van Gelre en Gulick”, dat verpleeghuizen en
verzorgingscentra in heel Midden-Limburg exploiteert.
Met veel pijn in
het hart en tranen in de ogen,
zagen de
Afb. 44: Sloop van het H. Hart-klooster, gelegen aan de
“Zusters van
Kloosterstraat te Maasbracht. Bakermat van onze Maasbrachtse gezondheidszorg.
(foto: Fotoclub
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Liefde van Jezus” en vele Maasbrachtenaren met hen, in januari
1984 hun “H. Hart-klooster”, in een grote hoop puin veranderen.
Nadat het R.K. Internaat “De Maasvaart” in 1983, een groot en
modern nieuw complex had betrokken op de hoek van de Stevensweerterweg/Boegstraat, had men - na 77 jaar - voor de
voormalige kloosterruimtes, geen bestemming meer gevonden.
Sloop was het enige lot, wat dit mooie gebouw, met z’n rijke historie, nog restte.
Datzelfde jaar, 1984, kozen 28 Midden-Limburgse gemeentes,
waaronder ook Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert, voor de oprichting van de Basisgezondheidsdienst
(Ba.G.D.) “Midden-Limburg”, met als doelstellingen: Algemene
Gezondheidszorg (o.a. infectieziektebestrijding, S.O.A.bestrijding, tuberculosebestrijding, enz.), Bedrijfsgezondheidszorg voor het overheidsapparaat, Jeugdgezondheidszorg
(voorheen Schoolartsendienst Kring Echt (14 gemeentes) en De
Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis (14 gemeentes)), Schoollogopedie, enz..
Hiermee, verdween dus ook de Schoolartsendienst Kring “Echt”,
waarbij o.a. ook aangesloten waren de gemeentes Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert. De aldaar werkzame
schoolartsen (de heer Martin Davelaar en mevrouw M. Hautermans – Pagen) én schoollogopedisten (de heren G. Griensen en
P. Wersch, benevens mevrouw C. Simons – Peters) hadden tót
die tijd, de ontwikkeling en de gezondheidstoestand van de gehele schoolgaande jeugd, tussen 4 en 19 jaar, in de 14 aangesloten gemeentes, nauwgezet begeleid.
Vanaf 1998 zou de naam van Basisgezondheidsdienst “MiddenLimburg”, gewijzigd worden in G.G.D. “Midden-Limburg”, hetgeen staat voor Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
“Midden-Limburg”, als onderdeel van de gewestelijke taken.
01 januari 1991, is voor de gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé
en Laak en Stevensweert, een gedenkwaardige dag, omdat zij
vanaf die datum niet meer als zelfstandige gemeentes bestaan,
maar, gezamenlijk, als fusiegemeente Maasbracht, verder de
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toekomstige uitdagingen aan zullen gaan pakken.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat, naast de besproken beroepskrachten en organisaties, ook talloze vrijwilligers(organisaties) in al die jaren actief waren, op het gebied van de
gezondheidszorg. Te denken valt hierbij o.a. aan de E.H.B.O.verenigingen (opleiding EHBO en plaatselijke hulpverleningen),
de plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
(opleiding Jeugd-EHBO, Welfareactiviteiten, Rode-Kruis-Colonne
voor rampenbestrijding zoals tijdens W.O. II en de watersnood,
vakantieprojecten en boottochten voor langdurig zieken, waarbij
Maasbracht jarenlang de thuishaven was voor het Limburgse
Rode-Kruis-schip: het M.S. Prins Maurits), “De Zonnebloem” (sociale activiteiten voor chronisch zieken, gehandicapten
en zorgbehoeftige ouderen), enz..
Slotwoord
Moge deze verslaglegging een eerbetoon zijn, aan alle pioniers
in de gezondheidszorg, die met hun enorme inzet, bijgedragen
hebben aan het welzijn en de welvaart in onze dorpsgemeenschap(pen). Het was door hún doorzettingsvermogen, hún lange
werkdagen en hún beperkte middelen, dat ‘steen-voor-steen’ het
huidige systeem van gezondheidszorg werd opgebouwd; een
zorgcircuit waarin heden ten dage, alleen al hier-ter-plaatse, tientallen mensen, volcontinu werkzaam zijn.
Laten we daarom met veel respect terugkijken op de inzet en
prestaties van onze voorouders, maar ook bijzonder zuinig zijn
op deze verworven gezondheidszorg, want een goede gezondheid is ons grootste goed !
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Verklarende woordenlijst:
Avondzorg = Afdeling van de thuiszorg (wijkzorg), die in de avonduren
(dus na ‘kantoortijd’), in de thuissituatie verpleegkundige
handelingen komt verrichten.
A.W.B.Z. = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, middels welke bijzondere voorzieningen in de gezondheidszorg worden gefinancierd, zoals kruiswerk, RIAGG, verpleeginrichtingen,
enz..
Ba.G.D. = Basisgezondheidsdienst, met taken op het gebied van de algemene gezondheidszorg.
Barbier = Iemand die haren knipte en baarden schoor, doch ook geneeskundige handelingen verrichtte, vooral aderlatingen.
Bedrijfsoefentherapeut = Therapeut(e) die opgeleid is, om werknemers
(en werkgevers) van bedrijven, middels oefentherapie, te begeleiden en te oefenen in
een optimale en gezonde werkhouding(en).
Categoraal = Voorziening, welke bestemd is, voor een specifieke
groep mensen. B.v.: een categoraal ziekenhuis, alleen
voor mensen met een longziekte; een categoraal bejaardenhuis, alleen voor oud-schippers en hun partner; enz..
C.B.-arts = Arts, met speciale opleiding, voor het uitvoeren van werkzaamheden op consultatiebureaus voor zuigelingen, peuters en kleuters.
Chirurgijn = Wondheler of heelmeester.
Consultatiebureaus = Instellingen, met als doel, middels frequente controles, lichamelijke afwijkingen of ziekten, in een
vroegtijdig stadium vast te stellen.
Deswijzen, Meester = Voormalig hoofdonderwijzer te Stevensweert, die
aan het Jan van Steffeswertplein, een van de
oudste woningen van Stevensweert bewoonde,
een Herenhuis uit 16?9. Helaas werd dit bij de
bevrijding in 1944/1945, zodanig beschadigd, dat
men het gebouw daarna heeft moeten(?) slopen.
D.K.W. = Duits automerk.
Drogitheek = Een gecombineerde drogisterij en “uitdeelpost” van een
apotheek, waar echter geen recept-bereidingen ter plaatse worden gemaakt.
Extracties = Het uittrekken van tanden of kiezen.
Gasthuis = Inrichting voor ziekenverpleging.
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Geneeskunde = Wetenschap die zich bezighoudt met het ontstaan en
de geneeswijzen van ziekten.
Geneeskunst = Bekwaamheid om te genezen.
Heelmeester = Beoefenaar van de operatieve (snijdende) geneeskunst.
Herborist = Kruidenzoeker.
K.S.C.C. = Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor Rijn- en Binnenvaart.
Kanunnik = Wereldlijk geestelijke, die deel uitmaakt van het Kapittel
van een Kathedraal.
Kapittel = De gezamenlijke geestelijken, in dienst bij een Kathedrale
kerk.
Kraamverpleging = Verpleging van moeder en pasgeborene, tijdens en
na de bevalling.
Kruidendokter = Iemand die de geneeskunst beoefent, door het voorschrijven van geneeskrachtige kruiden.
Kruidmeester = Iemand die de geneeskunst uitoefent, door het voorschrijven van geneeskrachtige kruiden.
Kwakzalver = Een persoon, die onbevoegd, een minderwaardige geneeskunde uitoefent. Soms met de bijbedoeling, om
goedgelovige mensen, “geld uit de zak te kloppen”.
Logopedie = Onderricht in het zuiver spreken en het juiste gebruik van
de stem.
M.P. = Military Police (Korps Militaire Politie).
Magister = Een noviceleermeester.
Orthodontie = De tandheelkunde, die gericht is op de vorming van een
regelmatig gebit.
Proveniers = Pensiongasten, die een levenslang onderhoud genieten.
Sanatorium = Herstellingsoord voor chronisch zieken.
S.O.A. = Seksueel overdraagbare aandoeningen, zijn ziektes welke
door geslachtsverkeer overgebracht kunnen worden.
Tréguier = Franse plaats, in de landstreek Bretagne, gelegen aan de
Golf de Saint-Malo.
Vroedmeester = Mannelijke verloskundige.
Vroedvrouw = Vrouwelijke verloskundige.
Wijkverpleegster = Functionaris, met de opleiding van verpleegkundige, die in de thuissituatie, een uitgebreid aantal verpleegkundige handelingen kan verrichten.
Wijkziekenverzorgster = Functionaris, met de opleiding van ziekenverzorgende, die in de thuissituatie, een beperkt
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aantal verpleegkundige handelingen kan
verrichten.
Ziekenfondsbesluit = Nederlandse wet uit 1941 en 1966, ten doel hebbende, de onder de wet vallende verzekerden,
een doeltreffende geneeskundige verzorging te
verstrekken, alsmede kraamzorg bij bevallingen.
Verzekerd zijn de werknemers in de zin van de
“Ziektewet”, met een loon beneden de verzekeringsgrens, alsmede bepaalde groepen bejaarden
en uitkeringsgerechtigden. De wet kent ook mede-verzekerden, zoals partners en kinderen tot
27 jaar (zonder eigen inkomen). In grote lijnen
betreft de verzekering: huisartsenhulp, specialistenhulp, verloskundige-hulp, geneesmiddelenverstrekking, verpleging en behandeling in een
ziekenhuis (gedurende één jaar). Sommige verstrekkingen, zijn de laatste jaren echter overgeheveld naar de A.W.B.Z. (zie aldaar).
Zonnebloem, De = Vrijwilligersorganisatie die het sociale isolement
van chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoeftige ouderen wil doorbreken, door middel van
huisbezoeken, winkeluitstapjes, verzorgde vakanties, enz..
Zusterverpleegkundige = Gediplomeerd verpleegster, die lid is van een
religieuze orde.
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WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WERKZAAM TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
werk

Soeur Ceçaire, ZAGG
Mère Angèle, SHaT
Zr. Elina, ZvGV
Zr. Françoise, ZAGG
Zr. Plechelmo, FvH
Zr. Everarda Kemp, FvH
Zr. Philibertha Leissen,
ZvL
Zr. Cecariënne, ZAGG
Zr. Antonilla, FvH
Zr. Vincenza Nijhof, ZvL
Zr. Alice, ZAGG
Pesgens, Mevr. ?
Smeets, Mevr. ?
Laugs, Mevr. M.C.E.
Verlaan, Mevr. E.M.
Laugs, Mevr. M.C.E.
Voorbrood, Mevr.W.G.E.
Verlaan, Mevr. E.M.
Cuypers, Mevr. J.H.
Hennekens, Mevr. ?
Laugs, Mevr. M.C.E.
Ernst, Mevr. E.
Zr. Hubertine, ZAGG
Meuwissen, Mevr. Chr.
Joosten, Mw. A.
Kessels, Mevr. M.C.E.
Deckers, Mevr. E.
Moors-Dijks, Mevr. A.
Smeets, Mevr. C.E.M.A.
La Haye, Mevr. R.
Te Velde, Mevr. P.
Hinsen-Evers, Mevr. G.
Boots, Mevr. G.
Driessen, Mevr. G.M.W.
Evers, Mevr. A.M.E.
Vosbeek, Mevr. Y.
Kleyn-Hermans, Mw.R.d
Thomassen, Mevr. W.L.P.
Gehlen, Mevr. M.H.C.

Linne
??-??-1910 ??-??-1925 ?
?
Maasbracht
21-06-1911 ??-??-1919 ?
?
Maasbracht
??-11-1923 ??-??-1930 ?
?
Linne
??-??-1925 ??-??-1936 ?
?
?
Stevensweert
10-06-1928 ?
?
Ohé & Laak
10-06-1928 ??-10-1944 ?
?
??-??-1963 Maasbracht
12-02-1932 ?
?
Linne
??-??-1936 ??-??-1941 ?
?
Stevensweert
?
??-10-1944 ?
?
24-09-1913 ??-??-1940 30-04-1949 ??-??-1976 Maasbracht
Linne
??-??-1941 ??-??-1958 ?
?
?
Stev.wrt/O&L
??-05-1945 ?
?
?
Stev.wrt/O&L
?
?
?
Maasbracht
03-04-1917 01-05-1949 14-09-1949 ?
Maasbracht
14-04-1923 15-09-1949 14-03-1950 Stev.wrt/O&L
01-10-1955 ?
03-04-1917 ?
Maasbracht
17-04-1924 15-03-1950 30-05-1951 ?
Maasbracht
14-04-1923 01-06-1951 16-07-1951 Maasbracht
06-11-1916 17-07-1951 30-03-1955 ?
Maasbracht
01-04-1955 31-08-1955 ?
?
Maasbracht
03-04-1917 01-09-1955 31-03-1964 ?
Stev.wrt/O&L
01-10-1955 ??-??-1972 ?
?
??-??-1958 ??-??-1967 ??-??-1987 Linne
?
Maasbracht
08-07-1912 01-04-1964 31-07-1977 ?
Linne
??-??-1951 ??-??-1968 31-12-1971 Maasbracht
02-12-1930 01-06-1969 31-07-1992 Linne/O.M.L.
22-04-1933 01-01-1972 01-04-1993 Stev.wrt/O&L
21-03-1930 01-09-1972 29-02-1990 Linne/Maasbr.
23-11-1951 01-01-1975 Linne/O.M.L.
14-11-1947 01-01-1977 Maasbracht
14-08-1925 01-08-1977 31-07-1988 Stev.wrt/O&L
18-01-1950 01-11-1979 Linne
21-11-1959 01-01-1982 01-08-1987 ?
Linne/Maasbr.
24-05-1962 01-11-1985 Stev.wrt/O&L
18-04-1960 02-02-1987 Linne
24-11-1963 01-09-1987 01-12-1990 ?
Maasbracht
18-01-1952 01-08-1988 31-12-1996 Maasbracht
11-09-1973 01-07-1996 Maasbracht
13-03-1973 01-06-1999 -
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Einde
werk

Overleden Vestigingsplts

(HUIS)ARTSEN WERKZAAM TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
praktijk

Einde
praktijk

Overleden Vestigingsplts

Franse arts
Slangen, E.
Trost, J.H.
Becque, M.F. le
Hinsen, C.
Bosser, J.H.
Fouquet, F.E.
Wevers, H.C.H.
Sonnen, Dr. M.M.A.H.
Tendeijck, M.M.
Sonnen, Dr. F.R.J.
Stijns, Drs. A.J.B.M.
Meuwissen, Drs. J.H.M.
Stok, Drs. T. v/der
Wackers, Drs. T.
Stapert, Drs. H.H.C.
Moreau, Drs. ?
Henrichs, Drs. J.J.
Engels, Drs. A.L.H.
Deumens, Drs. M.J.H.
Mooren, Drs. L.W.H.
Gijsen, Drs. J.
Rooij, Drs. A.C. van
Wouw, Drs. H.
Meewis, Drs. A.C.H.M.
Helden, Drs. J.C.M. van
Engels, Drs. R.G.A.
Janssen, Drs. C.T.A.M.
Ficken, Drs. E.W.J.
Schilderman, Drs. A.R.J.
Kornelis, Drs. R.L.
Kemp, Drs. M.C.S.

?
1813 ?
?
?
Echt eo. ?
??-??-1807 ??-??-1840 ??-??-1864 ?
Echt
??-??-1810 ??-??-1840 ??-??-1865 ?
Echt
??-??-1812 ??-??-1840 ??-??-1864 ?
Stevensweert
??-??-1813 ??-??-1840 ??-??-1864 ?
Linne
??-??-1814 ??-??-1843 ??-??-1848 ?
Stevensweert
??-??-1822 ??-??-1849 ??-??-1854 ??-??-1908 Echt
??-??-1834 ??-??-1860 ??-??-1864 ?
Linne
??-??-1837 25-07-1862 > 1910
?
Echt
??-??-1823 ??-??-1864 ?
?
Stevensweert
30-01-1881 ca. 1910 05-06-1957 05-06-1957 Echt
21-04-1882 ??-??-1915 ??-09-1940 ??-09-1940 Echt
??-??-1895 ?
??-02-1940 ??-02-1940 St. Odiliënberg
01-01-1901 29-03-1932 30-04-1933 14-03-1970 Maasbracht
15-07-1907 ??-??-1936 ??-??-1946 19-09-1981 Echt
??-??-1913 11-05-1940 ??-??-1943 ?
St. Odiliënberg
?
??-??-1940 ??-??-1945 ?
Linne
?
??-09-1940 > 1970
> 1970
Echt
18-01-1915 06-01-1942 24-04-1981 24-04-1981 Maasbracht
01-02-1912 ??-??-1943 ??-??-1984 18-02-1988 St. Odiliënberg
02-09-1920 01-05-1951 30-09-1985 Linne
22-08-1928 ??-??-1958 ??-07-1963 09-09-2000 Stevensweert
19-06-1926 ??-??-1958 ??-??-1962 Maasbracht
21-03-1928 ??-08-1963 31-12-1986 Stevensweert
13-06-1922 ??-??-1971 30-06-1988 Maasbracht
20-06-1941 10-09-1973 30-06-2001 Linne
21-08-1951 ??-??-1980 Maasbracht
13-12-1953 ??-??-1984 Maasbracht
05-06-1954 01-07-1985 Maasbracht
19-12-1953 01-10-1985 Linne
01-01-1958 01-01-1987 Stevensweert
25-03-1966 01-07-2001 Linne

APOTHEKERS WERKZAAM TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
werk

Dohmen, Drs. J.P.T.G.

01-04-1954 01-01-1982 -
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Einde
werk

Overleden Vestigingsplts
-

Maasbr./Linne

VROEDVROUWEN/VERLOSKUNDIGEN WERKZAAM
TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
praktijk

Einde
praktijk

Overleden Vestigingsplts

Haes, Mevr. I.
Willems, Mevr. M.H.W.
Lafleur, Mevr. G.
Receveur, Mevr. F.
Indemans, Mevr. H.B.E.
Joosten, Mevr. G.
Goertz, Mevr. E.P.
Puts-Scheepers, Mw. C.
Verstappen, Mw. H.P.M.
Hansen-Smeets, Mw. M.
Viguurs, Mevr. A.E.W.
Oeyen, Mevr. T.
Kusters-Maas, Mw. C.
Wolfs, Mevr. S.E.J.

??-??-1726 < 1796
?
?
Maasbracht
31-01-1895 ??-??-1920 ?
?
Linne
?
< 1931
?
?
Linne
?
< 1931
?
?
Echt
30-11-1903 < 1931
> 1936
?
Echt
?
?
< 1931
?
Wessem
26-01-1918 01-02-1943 10-10-1984 10-10-1984 Linne
19-04-1915 ??-??-1946 ??-??-1960 17-07-1999 Maasbracht
05-08-1915 ??-??-1960 01-03-1979 ?
Maasbracht
31-07-1938 ??-??-1962 31-07-2000 Echt
10-11-1960 01-11-1984 Linne
23-11-1971 01-07-1996 Linne
22-11-1961 01-08-2000 Linne
30-03-1973 01-08-2000 Linne

TANDARTSEN WERKZAAM TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
praktijk

Beurden, Drs. W. van
Houbiers, Drs. J.J.G.M.
Nieuwenhuis, Drs. F.E.
Born, Drs. J. v/den
Erens, Mevr. Drs. D.M.M
Theunissen, Drs. M.P.M.
Maessen, Drs. J.A.D.M.
Janssen-Koenders, Drs.
Robinson, Drs. H.J.
Streppel, Drs. J.C.R.

04-12-1915 ??-10-1963 ??-??-1982 ??-??-1986 Maasbracht
08-09-1928 01-12-1966 31-07-1993 Linne/Maasbr.
04-08-1953 ??-12-1979 Maasbracht
??-??-1945 ??-??-1980 ??-11-1995 ??-11-1995 Linne
22-03-1955 01-10-1981 04-11-1991 Stevensweert
09-02-1956 12-02-1982 Maasbracht
02-09-1962 01-01-1988 Maasbr./Linne
07-02-1958 01-01-1989 Maasbracht
09-03-1963 01-04-1990 Maasbr./Stev.w
22-10-1965 ??-11-1995 Linne
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Einde
praktijk

Overleden Vestigingsplts

FYSIO- & CESAR-THERAPEUTEN WERKZAAM
TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
praktijk

Einde
praktijk

Overleden Vestigingsplts

Puts, H.J.G.H.
Dijk-Puts, Mw. J.A. van
Nijssen, G.J.H.M.
Nijssen, Mevr. M.
Helwegen, J.H.L.
Munnich, Mevr. M.
Boderie, J.H.M.
Boderie-Caris, Mw. A.M.
Moll-Smeets, Mevr. M.v.
Teluy, G.
Halbeek, J. van
Peters, J.J.M.
Griendt, J.W. v/d
Levels, J.T.M.
Bormans, Mevr. Th.
Munnecom, B.
Schreurs, G.
Creemers-Reitsma, Mw.
Wetering, Mevr. M.v/d
Vaassen, L.H.G.
Serton, F.
Stijnen, Mevr. A. (C.Th.)
Waasdorp, P.W.T.
Melis, Mevr. P.C.
Wagemans, Mevr. E.M.
Koopman-Nijgh, Mevr.H.
Smeets, Mevr. M.C.G.
Vossen, Mevr. C.
Bussel, J.A.G. van
Winckel, Mevr. F.
Vaassen, Mevr. A.

27-03-1914 ??-??-1956 ??-??-1970 15-03-1997 Maasbracht
Maasbracht
20-07-1947 ??-??-1970 31-12-1978 Linne
02-05-1945 01-08-1974 Linne
03-05-1947 01-08-1974 31-05-1978 Maasbracht
30-07-1950 01-07-1975 01-06-1978 31-12-1988 Linne
?
Maasbracht
24-12-1955 01-02-1979 Maasbracht
18-08-1955 01-02-1979 Maasbracht
11-03-1953 01-10-1979 Linne
19-06-1955 01-10-1979 01-10-1988 Roermond
20-04-1956 01-10-1981 Wessem
14-01-1956 ??-??-1981 Stevensweert
03-05-1953 ??-??-1981 Maasbracht
15-08-1960 28-05-1982 01-11-1988 Linne
11-07-1960 ?
Linne
26-10-1963 01-01-1987 Linne
21-05-1959 01-03-1987 Linne
25-10-1963 01-03-1989 Maasbracht
28-11-1965 06-11-1989 Linne
19-09-1963 ??-??-1990 Linne
06-07-1966 01-01-1991 Maasbracht
27-04-1961 01-06-1991 Maasbracht
13-03-1967 ??-04-1993 Maasbracht
23-06-1970 01-01-1994 Maasbracht
12-01-1964 05-09-1994 Maasbracht
15-07-1959 29-07-1996 Maasbracht
04-06-1974 10-09-1997 Linne
20-03-1974 01-01-1998 Maasbracht
28-01-1975 18-01-2000 Linne
27-10-1974 01-08-2000 Linne
06-01-1971 01-12-2000 -

LOGOPEDISTEN WERKZAAM TE/IN MAASBRACHT C.A.
Naam

Geboren

Aanvang
praktijk

Engels-Brüning, Mw.W
Nieuwenhuis, Mevr. M.
Wolters-Wilbrink, Mw.Y.

01-08-1957 ??-??-1980 30-04-1992 04-06-1956 ??-03-1980 30-06-1996 17-06-1968 01-05-1992 -
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Einde
praktijk

Overleden Vestigingsplts
Maasbracht
Maasbracht
Maasbracht

Bronnen:
* Aben, H.A.M.; Rode-Kruis-informatie.
* America, Drs. M.J.M.M.; Persoonlijke informatie.
* Berg, Mevrouw A. v/d; Persoonlijke informatie.
* Beurden, Drs. A.A.J. van; Persoonlijke informatie.
* Bisschoppelijk Archief te Roermond.
* Boderie, J.H.M.; Persoonlijke informatie.
* Bree, G. van; Ach Lieve Tijd – De Roermondenaren en hun armen en
zieken; 1989; ISBN 90 6630 825 7.
* Buts-Kessels, Mevrouw M.C.E.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Cabbolet, Mr. G.; Historie der St. Gertrudisparochie te Maasbracht;
1994; ISBN;.
* Cabbolet, Mr. G.; De vroegste bewaarschool en het openbaar onderwijs in Maasbracht; 1996; ISBN 90-800153-6-9; pag. 7-13, 59-61.
* Cabbolet, Mr. G.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Comité de Ste. Gertrude; Sainte Gertrude, Histoire Cule Folklore;
1977; ISBN;.
* Crutzen-Leenders, Mevrouw M.C.W.; Persoonlijke informatie.
* CZ-groep; Afdeling Archief-beheer.
* De La Haye, P.J.H.; Kroniek van 86 jaar provinciaal Groene Kruis;
april 1996; ISBN;.
* Deckers, Mevr. E.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Dijk-Puts, Mevrouw J.A.J.A. van; Persoonlijke informatie.
* Driessen, P.J.H.; Persoonlijke informatie.
* Engels, Drs. G.J.B. en Engels, Drs. R.G.A.; In Memoriam A.L.H. Engels; Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 125; 1981; pag. 1263.
* Engels, Drs. R.G.A.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Engels-Hermans, Mevrouw A.L.H.; Persoonlijke informatie.
* Engelsoord, Dokter; Archiefstukken en correspondentie.
* Ficken, Drs. E.W.J.; Parochie H. Gertrudis Maasbracht (Dorp); 1999;
Uitg.: R.K. Parochie H. Gertrudis; ISBN;.
* Ficken, Drs. E.W.J.; De historie van een dorp, Heren en heersers over
Maasbracht – wereldlijke machthebbers; 1999; ISBN;.
* Ficken, Drs. E.W.J.; De historie van een dorp, Heren en heersers over
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Maasbracht – wereldlijke machthebbers; september 2000; Echter
Landj, 18e jrgng. nr. 72; ISSN: 1384-0789; pag. 51-63.
* Ficken, Drs. E.W.J.; De historie van een dorp, Heren en heersers over
Maasbracht – wereldlijke machthebbers; december 2000; Echter Landj,
18e jrgng. nr. 73; ISSN: 1384-0789; pag. 74-90.
* Ficken, Tim; Persoonlijke informatie.
* Gemeente Maasbracht; Bevolkingsregisters en woningkaarten.
* Gemeente Maasbracht; Collectie Luchtfoto’s.
* Gemeente Maasbracht; Correspondentie Gemeentebestuur - Commissaris des Konings d.d. 12-04-1890.
* Gemeente Maasbracht; De Maasbrachter Geschiedenis in vogelvlucht; 1975; ISBN; pag. 6-9.
* Gemeente Maasbracht; Maasbracht in vogelvlucht; 1984; ISBN; pag.
6-7.
* Gemeente Maasbracht; Raadsvergadering-verslag 05 september
1947.
* Gemeente-Archief Maasbracht; Inv.nr. 73, 1897; 74, 1898; 78, 1902;
85, 1909; 87, 1911; 109, 1927; 115, 1930; 123, 1931; 124, 1932; 125,
1932; 131, 1932; 132, 1933; 146, 1933; 162, 1934; 186, 1935;
211,1936.
* Gemeente-Archief Roermond; Documentatieverzameling 116; Krantenknipsels betreffende Maasbracht.
* G.G.D. “Midden-Limburg”; Archief Afdeling Jeugd-gezondheidszorg.
* Goertz, L.; Persoonlijke informatie en persoonlijk archief.
* Goot, J v/d; Antoine Engels, Een leven van dienstbaarheid; september 1981; ISBN;.
* Griendt, J.W.C.A.M. v/d; Persoonlijke informatie.
* Groene Kruis “Maasbracht”, Vereniging Het; Archief-stukken.
* Groene Kruis “Stevensweert”, Vereniging Het; Archief-stukken.
* Gubbels-Brouwers, Mevr. E.; Persoonlijke informatie.
* Habraken, W.J.; Persoonlijke informatie.
* Ham, Zuster Agnes van; Persoonlijke informatie.
* Herngreen, Dr. W.P.; Informatie betreffende Ba.G.D. en G.G.D.
“Midden-Limburg”.
* Houbiers, Drs. J.J.G.M.; Persoonlijke informatie.
* Huygen, C.A.; Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg; 1949;
Uitg.: Ernest van Aelst.
* Janssen-Bemont, Mevrouw A.G.H.; Persoonlijke informatie.
* Janssen-Koenders, Mevrouw Drs. E.M.T.; Persoonlijke informatie.
* Janssens, Drs. A.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukPag. 86

ken.
* Joosten-Verlaan, Mevrouw E.M.; Persoonlijke informatie.
* Klerckx, H.; Persoonlijk archief.
* Knoop, Mevrouw A. en Schuiringa, Mevrouw K.; Door allen voor allen,
een heerlijk streven; 1998; ISBN 90-70300-18-4; Uitg.: Nederlands
Openluchtmuseum.
* Kornelis, Drs. R.L.; Persoonlijke informatie.
* Krekelberg, Mevrouw B.; Persoonlijk (oorlogs)dagboek 1939-1946.
* Kuyper, P.T.J.; Archief Stichting Thuiszorg Midden-Limburg.
* Kuiper-Stoop, Mevrouw Drs. E.; Persoonlijke informatie.
* Kusters-ten Beitel, Mevrouw Drs. M.J.; Persoonlijke informatie.
* Laugs, N.J.A.; Om ‘ns te vergelieke; Jaarboek nr. 1 Heemkundekring
Echter Landj; 1987; ISBN 90-800 153-1-8; pag. 144.
* Leeuwarden, Zuster Willefrida van; Persoonlijk (oorlogs)dagboek
1939-1945.
* Lieburg, Prof. M.J. van; Persoonlijk archief.
* Linssen, Dr. G.C.P.; Tot heil der zieken; mei 1981; ISBN; Uitg.: St.
Laurentiusziekenhuis Roermond; Pag. 13-20, 119-121.
* Linssen, Dr. G.C.P.; Thuis in het Godshuis; november 1989; ISBN;
Uitg.: R.C. Godshuis Roermond.
* Linssen, Jac.; Tussen stoffig steenkool en schoon gewassen grind;
1986; ISBN.; pag. 80, 115 en 192.
* Linssen, Jac.; Bijzonderheden over enkele oude gebouwen in Maasbracht; Jaarboek nr. 1 Heemkundekring Echter Landj; 1987; ISBN 90800 153-1-8; pag. 65.
* Linssen, Jac.; De bet-overgrootvader van mijn kleinkinderen; januari
1988; ISBN.; pag. 20.
* Linssen, Jac.; Het klooster te Maasbracht; Echter Landj; 9e jaargang,
nr. 37; 1991; pag. 88-94.
* Linssen, Jac.; Het aandeel der generaties; 1992; ISBN 90-800479-45; pag. 202-203.
* Linssen, Jac.; Mijn dagboek; januari 1997; ISBN;.
* Linssen, Jac.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Linssen, Mevrouw J.; Persoonlijke informatie.
* Linssen, Pastoor Jos.; Maasbracht ... vergeten dorp maakt Geschiedenis; Nieuws van de Rabobank, 12e jrg. nr. 583; 1974; ISBN.; pag. 35.
* Maessen, Drs. J.A.D.M.; Persoonlijke informatie.
* Mestrom, J.B.P.; Voor- en nageslacht van het echtpaar KlerckxEijkelberg; ISBN;.
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* Mestrom, P.G.; Persoonlijke informatie.
* Mooren, Drs. L.W.H.; Persoonlijke informatie.
* Muijrers, Drs. P.; CZ-archieven.
* Mulken, W. van; Inventaris van de Archieven der Gemeente Maasbracht 1782-1941; 1995; pag. 140 e.v.. Dossiers: 69, 124, 126, 358.
* Nieuwenhuis, Drs. F.E.M.I.; Persoonlijke informatie.
* Nieuwenhuis – van Kauwen, Mevr. M.L.A.; Persoonlijke informatie.
* Nijssen, G.J.H.M.; Persoonlijke informatie.
* Parochie-archief R.K. St. Gertrudis-parochie; Maasbracht (aanwezig
in Gemeente-Archief Roermond; Afdeling IV, Standplaats 158; 006);
Register der Goederen van de Pastorie van Maasbracht (1806).
* Parochie-archief R.K. St. Gertrudis-parochie; Maasbracht (aanwezig
in Gemeente-Archief Roermond; Afdeling IV, Standplaats 158; 012);
Register van aantekening van eigendommen van de Kerk van Maasbracht (1930).
* Peeters, P.J.S.M.; Archief nabestaanden wijlen pastoor Johannes
Geurts.
* Pennings-Nelissen, Mevr. M.M.E.A.; Persoonlijke informatie.
* Peters, J.J.M.; Persoonlijke informatie.
* Philips, Dr. R.; Gezondheidszorg in Limburg; 1980; ISBN 90 232 1776
4; Uitg.Van Gorcum & comp., Assen.
* Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis; Kruiswerk in
Limburg 1910-1985; 1985; ISBN;.
* Richter, J.H.M.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Richter, Mr. M.; De Franse Bevolkingslijst van Maasbracht uit 1796;
Jaarboek nr. 7 Heemkundekring Echter Landj; 2000; ISBN 90-8001538-5; pag. 118/124.
* Rietbergen, Prof.Dr. P.J.A.N.; De Geschiedenis van Nederland in Vogelvlucht; 1998; ISBN 90 6109 4399.
* Rieter, Mr. Dr. P.J.W.; Historisch overzicht van het R.K. Godshuis;
1939; ISBN;.
* Robinson, Drs. H.J.; Persoonlijke informatie.
* Rutten, HGM; Stevensweert en Ohe en Laak van 1900 tot nu; 1993;
ISBN 90-5327-052-3; Van Geyt Productions, Hulst..
* Rutten, HGM; Stevensweert in oude ansichten; ISBN 90 288 3195 9/
CIP; 1985; Europese Bibliotheek, Zaltbommel.
* Rutten, H.G.M.; Persoonlijke archiefstukken.
* Schenk, Fr.J.; Dokter Engelsoord Maasbracht – informatie-brochure;
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ISBN;.
* Schoolartsendienst en Schoollogopedie “Kring Echt”; Verzameling
Jaarverslagen.
* Sinkeldam-Smeets, Mevr. J.J.M.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Stams-Krijn, Mevr. M.; Persoonlijke informatie.
* Stichting Geurts-Maassen; Statuten der Stichting J.A. GeurtsMaassen; 30 oktober 1922; ISBN;.
* Stijnen, Mevr. A.; Persoonlijke informatie.
* Streppel, Drs. J.C.R.; Persoonlijke informatie.
* Swanenberg, Zuster Johanna Marie; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Theelen, J.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Theunissen, Drs. M.P.M.; Persoonlijke informatie.
* Theunissen-van Riet, Mevr. O.C.H., & Richter, J.H.M.; Aan het woord
… zuster Gratia; Jaarboek Amici Insulae nummer 9; 1991; pag. 33-38.
* Theunissen-van Riet, Mevr. O.C.H.; Persoonlijke informatie.
* Thuiszorg Midden-Limburg, Stichting; Wegwijzer verzorging en verpleging; oktober 1999.
* Thuiszorg Midden-Limburg, Stichting; Informatiebrochure Thuiszorg;
maart 1999.
* Vaassen, L.H.G.; Persoonlijke informatie.
* Vaes, P.J.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Valkenburg, Ton; Geschiedenis van Brachterbeek; 1983; ISBN;.
* Valkenburg, Th., Theelen, L.; Uit het verleden en het heden van
Maasbracht; Jaarboek nr. 4 Heemkundekring Echter Landj; 1993; ISBN
90-800 153-4-2; pag. 107.
* Velde, Mevrouw P. Te; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Voets-Krekelberg, Mevr. B.; Persoonlijk archief.
* Viguurs, mevrouw A.E.W.R.M.; Persoonlijke informatie.
* Vrancken-Welters, mevrouw E.; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Welters, K.W.; Persoonlijke archiefstukken.
* Welzen, Drs. J.J.M.; Persoonlijke archiefstukken.
* Wolters-Wilbrink, mevrouw Y.; Persoonlijke informatie.
* Wouw, Drs. H.J.A. v/d; Persoonlijke informatie en persoonlijke archiefstukken.
* Zusters van Liefde van Jesus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand
te Schijndel; Archief-stukken.
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Afb. 45: De aankomst van de “Zusters van Liefde” op 12 februari 1932 in Maasbracht. Zij
zouden een zeer belangrijke rol gaan spelen, in de ontwikkeling van de algemene gezondheids-zorg, het onderwijs en het sociaal welzijn van onze Maasbrachtse gemeenschap.
Van links naar rechts:
Zuster Theresia Veltman (alg. overste).
Zuster Petra v/d Doelen (eerste huisoverste).
Zuster Theodorine Rovers.
Zuster Lamberdine.
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Foto-verantwoording:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afbeelding 01: Gemeente Maasbracht, afd. Openbare Werken; Collectie
Luchtfoto’s.
Afbeelding 02: Gemeentemuseum, Roermond.
Afbeelding 02, 04, 13: Bree, G. van; Ach Lieve Tijd – De Roermondenaren en hun armen en zieken; 1989; ISBN 90 6630 825 7.
Afbeelding 03: Linssen, Dr. G.C.P.; Thuis in het Godshuis; november
1989; ISBN; Uitg.: R.C. Godshuis Roermond.
Afbeelding 05: Drs. A. Janssens, Echt.
Afbeelding 06: Jaarboek nr. 1 Heemkundekring Echter Landj 1987, pag.
144 (N.J.A. Laugs, Echt; oude Gasthuis uit 1900 te Echt).
Afbeelding 07, 26, 34: Mevr. E. Deckers, Linne.
Afbeelding 08, 10, 14, 38 en tekening 01: Linssen, Jac., Maasbracht.
Afbeelding 08, 16, 21, 25, 45: Collectie J. Smeets-Linssen, Maasbracht.
Afbeelding 09, 15, 24, 43, 44, 45: Gemeente-archief Maasbracht.
Afbeelding 11: P.J.S.M. Peeters, Beegden.
Afbeelding 12, 30: J.H.M. Richter, Stevensweert.
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Tekening 01: H. Hartklooster te Maasbracht (1907-1984)

Legenda:

Dorpstraat = de latere Kloosterstraat

1. Ontvangsthal en gang
klooster.
2. Lokaal kleuterschool.
3. Keuken.
4. Wasserij.
5.
6. Wachtkamer en spreekkamer.
7. Polikliniek / behandelruimte.
8. Ruimte met veevoederbak.
8’. werd later een bergruimte.
9. Koestal.
10. Varkenskot en kippenhok.

11. Personeelsruimte
12. Mesthoop.
13. Hoenderhof.
14. Speelplaats.
15. Kloostertuin.
16. Regenwater-reservoir.
17. Overdekte recreatie-ruimte.
18. Waterput.
19. Waterpompen.
20. Gang met trap naar bovenverdieping / kapel.
21. Refter.
22. Ontvangstkamer.
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Persoonlijke ondersteuning:
Drs. M.J.M.M. America; mevr. M.C.E. Buts – Kessels; Mr. G.
Cabbolet; mevr. T. Caris – van Montfort; mevr. J. van Cruchten –
Krekelberg; mevr. E. Deckers; mevr. L. Eedel – Bloedt (vrm.
Schoolartsendienst Kring “Echt”); zuster Myriam Duyf (Zusters
van Liefde van Jezus) te Schijndel; Drs. R.G.A. Engels; Gemeente-archief Maasbracht (dhr. J.Scheepers en mevr.
G.Pouwels-Hoes); mevr. E. Gubbels – Brouwers; mevr. A.G.H.
Janssen – Bemont; drs. A. Janssens; dhr. P.T.J. Kuyper; Prof.
M.J. van Lieburg; dhr. Jac. Linssen; mevr. M.C. Linssen; drs.
L.W.H. Mooren; drs. P. Muijrers; dhr. J.W.J.A. Perey; dhr. J.C.W.
Peters (afd. Bevolking gem. Maasbracht); dhr. J.H.M. Richter;
dhr. H. Rutten; mevr. J.J.M. Sinkeldam – Smeets; dhr. W. Slagboom; zuster Johanna Marie Swanenberg (Zusters van Liefde
van Jezus) te ‘s-Hertogenbosch; dhr. J.A.J. Temme (afd. Public
Relations Gemeente Maasbracht); dhr. J. Theelen; dhr. P.J.
Vaes; dhr. D.H. v.d. Velde; dhr. K.W. Welters; drs. J.J.M. Welzen.

En natuurlijk dank aan mijn vrouw en vier kinderen, voor
hun morele ondersteuning, bij het verzamelen van alle informatie en het eindeloze schrijfwerk !!! BEDANKT !!!

Maasbracht; juni 2001
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Tekening 02: St. Jozef-gasthuis te Maasbracht (1937-1945)
Pag. 94: Plattegrond parterre.
Pag. 95: Plattegrond eerste verdieping.
(tekening: Mevr. E. Gubbels – Brouwers)
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Drukwerk: Linssen Grafische Vormgevers, Maasbracht
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