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Van de redactie

In februari 1977 werd in Breust het bejaardentehuis De
Bron officieel geopend. Een aantal woningen van Breus-
terhof was toen al enige tijd bewoond en ook het
centrum De Bron zelf was al in gebruik, maar de officiële
opening van het geheel gebeurde precies 25 jaar geleden.
Dit jubileum wordt uitgebreid gevierd en daarbij past
deze uitgave van Uit Eijsdens Verleden, nummer 90. Vele
aspecten van het jubilerende zorgcentrum worden hierin
beschreven. Zoals u van ons kunt verwachten geven we
ruim aandacht aan de ontstaansgeschiedenis. Daarnaast
komen veranderingen in de ouderenzorg in de afgelopen
25 jaar, herinneringen aan de beginjaren en ervaringen
van bewoners en personeelsleden aan bod. Foto”s en
andere afbeeldingen verlevendigen het geheel, verhelde-
ren de teksten en vertellen vaak een eigen verhaal, soms
duidelijker en overtuigender dan woorden dat kunnen.

De omvangrijkste bijdrage in dit nummer is Zorgcentrum
De Bron, door de heer T. Huijnen, secretaris van de Stich-
ting De Bron. Hij geeft een overzicht van de ontstaansge-
schiedenis van de woningen van Breusterhof en van De
Bron, vanaf het prille begin tot en met de bouw van het
complex en het begin van de bewoning ervan. Hij beschrijft
tot in detail, maar steeds goed geordend en overzichtelijk,
het moeizame verloop van het geheel en het overwinnen
van de vele tegenslagen bij het verwerkelijken van de
plannen. De moeilijkheden bij de financiering, de perikelen
rond de naamgeving en de problemen met bestemmings-
plannen zijn slechts enkele van de hindernissen die
genomen moesten worden. Het bestuur van de Stichting
De Bron bestond uit doorzetters! T. Huijnen sluit zijn
artikel af met de laatste ontwikkelingen van het zorgcen-
trum: de samenwerking met een verpleeghuis, opheffing
van de Stichting De Bron en oprichting van Zorg voor
Ouderen, de nieuwe voorziening voor ouderen in Eijsden.

Van 1975, dus van voor de officiële opening in 1977, tot
1992 was de heer H. M. van ,t Land directeur van De
Bron. Hij vertelt in zijn artikel Herinneringen aan de
beginjaren van het bejaardenhuis in Eijsden hoe hij en zijn
medewerkers in het begin moesten improviseren en alles
moesten opbouwen, vanuit het niets beginnend. Veel lof
heeft hij daarbij voor de leiding, de visie en de persoon-
lijke inbreng van pastoor P. Slangen van de parochie
Breust-Eijsden, die toen voorzitter van de stichting was.

De tweede directeur van De Bron was de heer W. F. M.
Scheepens. Hij laat de veranderingen in de ouderenzorg
zien in Van bejaardentehuis naar zorgcentrum. Eerst
beschrijft hij de sfeer van een bejaardentehuis van
vroeger. Zorg voor ouderen was een zaak van naasten-
liefde. Kloosterzusters rekenden het tot hun plicht hulp-

behoevenden te verplegen en in hun kloostergebouwen
op te nemen als dat nodig was en zieken en gebrekkigen
thuis te helpen als dat kon. Later stelt de overheid steeds
meer eisen en regels en ontstaat het bejaardenhuis van
vroeger en het zorgcentrum van nu. En de ontwikkelin-
gen gaan verder. In de toekomst willen samenwerkende
instellingen alle vormen van zorg naar behoefte aanbie-
den, van zorg thuis in de eigen omgeving, via verzorging
in een zorgcentrum, tot opname in een verpleeghuis.

Van de talrijke bewoners die voor kortere of langere tijd in
De Bron woonden, hebben er vele al een plaatsje in de reeks
UEV gekregen, bijvoorbeeld op een van de foto›s in de
rubriek Kent u ze nog? In deze aflevering hebben we weer
een groepsfoto opgenomen. De bewoners staan ook cen-
traal in een verhaal door Trees jacobs. Drie markante
bewoners worden geportretteerd: Ian Kaal, Ian Bon en Baer
Ghijsen. Trees heeft twee leden van het personeel van De
Bron geïnterviewd. Het zijn de dames E. Rozenhout-Rou-
schop en L. van Hall-Lemmens, die beiden al 25 jaar in
dienst zijn. Zij halen herinneringen op aan de eerste bewo-
ners, de opening, de eerste jaren en “de briefjes”. Ook hun
beleving Van de nieuwe tijd, hun zorgen en de emoties die
ze in de contacten met bewoners ondervonden, werden
opgetekend.

Het ligt in een tijdschrift over Eijsdens verleden niet zo
voor de hand om naar de toekomst te kijken, maar in dit
nummer over de jubilerende De Bron is dat zeker wel op
zijn plaats. Over de toekomst van de instelling, de fusie
met een verpleeghuis en de oprichting van Zorg voor
Ouderen, wordt door T. Huijnen geschreven en W. Schee-
pens geeft zijn visie op de ontwikkelingen in de zorg en de
vorm ervan voor de toekomst. Toch wordt de echte toe-
komst van De Bron niet bepaald door veranderingen en
fusies van het instituut, maar door het personeel. Als er
onder de jeugd voldoende enthousiaste mensen zullen zijn
die in de zorg voor ouderen willen werken, zal de toe-
komst verzekerd zijn. Het is verfrissend de tekst van
Blanche Schroen te lezen. Blanche is studente biologische
gezondheidskunde aan de universiteit van Maastricht.
Sinds 1996 werkt zij als jonge oproepkracht in de week-
einden in het zorgcentrum. In haar artikel De Bron noteert
zij haar ervaringen. Zij geeft een frisse, jeugdige kijk op de
bewoners, met humor en ernst. Optimistisch.

De redactie van Uit Eijsdens Verleden hoopt dat deze
UEV zal bijdragen aan de feestelijke herinnering aan wat
in 25 jaar bereikt is. Wij wensen allen die De Bron een
warm hart toedragen, proficiat!

Willy Ieukens
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Zorgcentrum De Bron

Jonkheer mr. Chrétien Pierre
Gerard von Geusau.
Foto: EV5277.

l. Een stukje geschiedenis

1 Het "Kasteeltje" van Breust
Op 2 juni 965 schonk bisschop Eracles,
de toenmalige bisschop van Luik, zijn
bezittingen in Breust aan het door
hemzelf opgerichte kapittel van Sint-
Maarten te Luik. Die bezittingen
bestonden onder andere uit de “villa
Breust”, gelegen aan het Kerkpad, 80
bunders land en het patronaat over de
kerk. Over de vrije heerlijkheid Breust
stelde de bisschop een voogd aan.
Waarschijnlijk viel later het voogdij-
schap toe aan het kapittel van Sint-
Maarten zelf en werd het kasteeltje of
“villa Breust” bewoond door een der
kapittelheren.

Een van de belangrijkste bewoners van
het kasteeltje, althans voor Eijsden, was
Ionkheer mr. Chrétien Pierre Gerard
von Geusau. Ionkheer Von Geusau was
raadsheer bij het provinciaal gerechts-
hof in Limburg te Maastricht en niet

De vijver. Rechts
een gedeelte van
De Bron, op de
achtergrond de
St.-Martinuskerk.
Foto: EV5326.
J. Rethero, 1996

onbemiddeld. Nadat de familie Quaid-
bach-de Ras, door vertrek naar Teuven
(B) in 1868, het landgoed had verlaten,
huurde Von Geusau het en nam het
kasteeltje in gebruik als buitenverblijf.
In 1875 kocht hij het landgoed voor
f. 12.400,-. In de koopakte staat het
onroerend goed omschreven als “Het
landgoed Bakvliet, gelegen te Breust,
bestaande uit Heerenhuis met stallin-
gen, koetshuis, tuin, boschje, vijver en
boomgaard, het al omgeven van
steenen muren, en groot in het geheel
volgens titel een hectare zes aren tien
centiaren, en volgens kadaster een
hectare negen aren.” De vijver die in de
akte wordt genoemd werd gevoed
door, naar beweerd werd, een genees-
krachtige warmwaterbron, die zelfs de
strengste winter wist te trotseren. Het
water van de vijver ging over in een
klein beekje, De Bak genaamd, dat
door Breust liep en een bij de kerk
gelegen drinkpoel van water voorzag.
Die bron en de vijver bestaan nog
steeds, maar het water van De Bak
wordt nu ondergronds afgevoerd via
het riool.

Na beëindiging van zijn actieve loop-
baan als raadsheer vestigde Ionkheer
Von Geusau zich op 24 december 1875
definitief in Eijsden. Hij was in 1874,
samen met een aantal andere dorps-
genoten, verantwoordelijk voor de
oprichting van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden. Hij was ook de
eerste president van die harmonie.

Later in dit verhaal duiken de namen
van bisschop Eracles van Luik en Ionk-
heer Von Geusau weer op. Ze zullen
leiden tot heel wat consternatie in de
gemeenteraad van Eijsden.

2. Notre-Dame de la
Presentation
Toen Ionkheer Von Geusau in 1882
overleed, werd het landgoed te koop
aangeboden. Op 11 januari 1883 werd
Caroline Morbu uit Calais (F) de
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Het klooster van de Franciscanessen te Breust met de vijver op de
voorgrond.
Foto: EV2597.

nieuwe eigenaresse. De koopprijs
bedroeg f. 14.200,- en werd contant
betaald. Caroline Morbu schonk het
landgoed Bakvliet Vervolgens aan de
zusters Franciscanessen, die op hun
beurt het vruchtgebruik overdroegen
aan de paters Kapucijnen, de bedel-
monniken van de Orde der Francis-
canen. De Franciscanen verbouwden
Huize Bakvliet tot klooster en richtten
er een klein seminarie in. De eerste
Franse paters arriveerden in Breust op
3 november 1885. Huize Bakvliet werd
omgedoopt en heette voortaan: “Notre
Dame de la Presentation).

3. 't Kleng Kluusjterke
In 1896 kregen de Kapucijnen gratis
grond aangeboden in Frankrijk door
het echtpaar oau, dat eigenaar was
van de baronie van Dinard, voor de
bouw van een klooster met school. Dit
aanbod werd met beide handen aange-
grepen en de paters keerden in 1897
terug naar Frankrijk. Na hun vertrek
ging het complex weer over in handen
van de zusters Franciscanessen.

In de Limburger Courier van 24 febru-
ari 1897 staat te lezen dat het klooster
te Breust betrokken zal worden door de
zusters Franciscanessen uit Calais, “die
zich zullen bezig houden met de oplei-
ding van weezen en de verpleging van
oude en gebrekkige lieden.” In dezelfde
krant van zaterdag 14 mei 1897 staat:
“De eerw. zusters Franciscanessen,
welke voor een paar weeken hier uit
Frankrijk gearriveerd zijn, hebben hun

intrek genomen in het vroegere kloos-
ter der Paters Franciscanen. Zij
houden zich onledig met de verple-
ging van oude en gebrekkige lieden,
mannen en vrouwen, welke zij tegen
matigen prijs opnemen. Er bestaan
drie klassen: het tarief voor de laagste
is zoo laag gesteld, dat ook minder
bedeelden en personen, welke door
instellingen van weldadigheid onder-
steund worden, plaatsing kunnen
vinden. Daarenboven zullen de eerw.
Zusters in de gemeente zelf, zieken aan
huis verzorgen en oppassen, de armen
gratis. Met recht derhalve mag deze
nieuwe inrichting eene weldaad voor
ons dorp en de gehele omstreek
genoemd worden.” De ouderen onder
ons weten ongetwijfeld nog dat de

i
l

Het noviciaat van "Marianhill".
Foto: EV2613. Broeder Remy,
1956.

Fimmssèfi xiwšw
Coww! Ger ñarwisçainvs Breuer-Eijsden

Het klooster van de Franciscanessen die zich in 1897 in Breust vestigden. Zij
hielden zich bezig met de verpleging van oude en gebrekkige mannen en
vrouwen die ze opnamen in hun klooster. Daarnaast gingen zij zieken en hulp-
behoevenden aan huis verzorgen, de armen gratis.
Foto: Begin 20e eeuw. EV2600.
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zusters ,s zaterdags de inwoners van
Eijsden en omgeving gelegenheid
boden, tegen een geringe vergoeding,
een douche of bad te nemen in het
kloostertje.

Op 17 november 1910 werd de eerste
steen gelegd voor de bouw van een
nieuw Kapucijnenklooster voor filo-
soficumopleiding in Breust, gelegen
nabij de noordelijke spoorwegover-
gang (toen Kapucijnenstraat en nu
Bellefleur genaamd). De eerste kapu-
cijnennovicen, onder meer afkomstig
uit India, Frankrijk, Polen, Tsjechië en
Slowakije, arriveerden in 1912 in
Eijsden. Wellicht om spraakverwar-
ring te voorkomen met het Ursulinen-
klooster aan de Breusterstraat, thans
gemeentehuis, kreeg dat nieuwe kloos-
ter van de paters Kapucijnen in de
volksmond de naam Paoterskloesjter,
terwijl het kloostertje aan het Kerkpad
van de zusters Franciscanessen het
Kleng Kluusjterke werd genoemd.

Wegens gebrek aan postulanten verlie-
ten de zusters Franciscanessen in 1954

Het jonkheid van Breust komt de nieuwe bewoners van het "Kluusjterke "

verwelkomen op 9 september 1954.
Foto: EV2604.

De ingang van het "Kiuusjterke
van Marianhill".
Foto: EV2615. Broeder Remy, 1956.

het kloostertje en vestigden zich
wederom in Frankrijk. Datzelfde jaar
kochten de paters van Marianhill het
kloostertje, en na een grondige ver-
bouwing en restauratie, verhuisden op
9 september 1954 tien frater- en tien
broedernovicen, onder leiding van
pater magister Hermenegild Peeters,
naar Eijsden. In totaal vond er een der-
tigtal paters een onderkomen in het
kloostertje dat nu de naam Marianhill
kreeg. De missionarissen van Marian-
hill zijn onder meer werkzaam in Zuid-
Afrika, Canada en in de Verenigde
Staten en werden toen voor hun mis-
siewerk ook in Eijsden opgeleid. Het
novicehuis verwierf enige regionale
bekendheid en bescheiden inkomsten
met de exploitatie van de warmwater-
bron in een badhuis. Van heinde en ver
kwamen mensen naar Marianhill om
een geneeskrachtig bad te nemen.

Een jaar later, in de zomer van 1955,
kochten de paters van Marianhill even-
eens het grote Kapucijnenklooster. Dat
klooster kon echter niet in gebruik
worden genomen omdat het nog
bewoond werd door Zuid-Molukkers.
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Het grote Kapucijnenklooster.
Foto: EV2626.

De muur van het "Missiehuis Marianhill" was langs het kerkpad voorzien van
hoge metalen platen om inkijk te voorkomen.
Foto: EV2605. Broeder Remy, 1956.

Bijna dertienduizend Zuid-Molukkers,
veelal Ambonezen genoemd, werden in
1951 door de Nederlandse regering
gedwongen naar Nederland te gaan en
werden ondergebracht in lege en
meestal geïsoleerde kampen. Een
aantal Molukse gezinnen vond eind
december 1951 tot 1961 onderdak in
Eijsden in het leegstaande klooster van
de paters Kapucijnen. Als gevolg van
de secularisatie bleven roepingen uit
en de paters van Marianhill zagen zich
genoodzaakt de beide kloosters in
Eijsden te verkopen.

ll. De N.V. Grondexploitatie
Maatschappij De Kaaphoeve
te Doorn

De N.V. Grondexploitatie Maatschap-
pij De Kaaphoeve verwierf de eigen-
dom over het noviciaathuis in Eijsden
aan het Kerkpad. Op 22 november
1967 had in het gemeentehuis in
Eijsden, een gesprek plaats tussen de
N.V. Grondexploitatie Maatschappij
De Kaaphoeve, burgemeester Duijsens
en gemeentesecretaris Rubens. Bij dit
gesprek waren ook de heren Borgart
en Le Clerq van de provincie aanwezig.
De Kaaphoeve liet weten, dat zij als
eigenaresse Van het klooster gelegen
aan het Kerkpad, besloten had een
pensiontehuis te stichten met 75 tot 90
bedden. Na realisatie van de bouw
wilde De Kaaphoeve een langdurig
huurcontract aangaan met de
gemeente dan wel met een stichting in
Eijsden, die de exploitatie Van het
gebouw op zich zou nemen. Bij brief
van 8 december 1967 stelde De Kaap-
hoeve eveneens de Commissie Voor de
Bejaardentehuizen in Limburg van
haar Voornemen in kennis, met het
verzoek mede te delen of de commissie
met dit initiatief kon instemmen, en zo
ja, of zij akkoord kon gaan met het
geraamde aantal bedden. In afwach-
ting van dat advies verstrekte de N.V.
De Kaaphoeve opdracht aan het Inge-
nieurs- en Architectenburo Ir. A.H.I.
Swinkels en Ir. B.H.F.L. Salemans te
Maastricht om een plan voor de bouw
van een bejaardenoord te ontwerpen.
Het ontwerp werd door de Welstands-
commissie goedgekeurd. De stichting
Bejaardenzorg Marian Hill, per adres
Mr. LH. Baruch te ,s Gravenhage, zou
het gebouw gaan exploiteren. Uit het
archief van de gemeente Eijsden blijkt,
dat op 25 maart 1968 een aanvrage bij
het gemeentebestuur werd ingediend
door die stichting voor de verstrekking
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van een jaarlijkse bijdrage op grond
van de Geldelijke Beschikking steun
particuliere huurwoningen 1968, voor
de bouw van een bejaardencentrum in
Breust Noord, bestaande uit 84
kamers, 3 logeerkamers en 9 perso-
neelsruimten. Drie dagen later, op 28
maart, volgde een aanvrage voor de
bouw 18 bejaardenwoningen op het
hetzelfde terrein. Verdere gegevens
ontbreken.

De Commissie voor de bejaardenoor-
den in Limburg stelde in mei 1968 het
verzoek van De Kaaphoeve voor advies
in handen van het bestuur van de
Stichting Streekontwikkeling Zuidelijk
Limburg. De voorlopige conclusie van
de Commissie wees in de richting van
een afwijzend advies omdat “blijkens
haar ten dienste staande gegevens, het
totaal van de in Uw regio voor huis-
vesting van bejaarden aanwezige ver-
zorgingstehuizen, de behoefte ter zake,
welke gesteld kan worden op 8% van
het totaal aantal bejaarden, reeds met
0,6% overschrijdt.”

De stichting Streekontwikkeling Zui-
delijk Limburg werd opgericht in
1965. Alle gemeenten en een groot
aantal maatschappelijke organisaties
uit de zuidelijke regio waren in die
stichting vertegenwoordigd. De stich-
ting stelde zich tot taak, “als orgaan
van samenwerking en overleg tussen
de burgerlijke overheden en de organi-
saties van het particulier initiatief, de
bevordering van de algemeen maat-
schappelijke ontwikkeling van de
streek Zuidelijk Limburg.” In 1970
werd de doelstelling bijgesteld en werd
de naam veranderd in Stichting
Samenlevingsopbouw.

Op 10 juli 1968 bracht de stichting
Streekontwikkeling Zuidelijk Limburg
haar advies uit aan de Provinciale
Commissie voor de Bejaardenoorden
in Limburg. Haar conclusie luidde dat,
strikt cijfermatig beschouwd, in Zuide-

lijk Limburg de capaciteit van de
bestaande verzorgingstehuizen vol-
doende was om in de behoefte te voor-
zien. In de Zuidwesthoek van
Limburg, het gebied dat de gemeenten
Eijsden, Gronsveld en Sint Geertruid
besloeg, was er echter geen enkele
voorziening als een bejaardentehuis
gevestigd. Er woonden, zo blijkt uit het
advies, 924 bejaarden (cijfers per 31
december 1965), terwijl een prognose
liet zien dat in 1969 dit aantal mini-
maal 947 zou bedragen. Uitgaande van
het feit dat 8% der bejaarden in aan-
merking kwam voor opneming in een
tehuis, betekende dit dat in het deelge-
bied de bouw van een bejaardentehuis
met een capaciteit van 80 tot 100
bedden gerechtvaardigd was. Tegen de
realisatie van een bejaardentehuis door
de N.V. Grondexploitatie Maatschappij
De Kaaphoeve bestond echter een
aantal bezwaren. En de stichting
Streekontwikkeling Zuidelijk Limburg
noemde:
- Het bejaardentehuis is in deze

opzet een beleggingsobject voor
een particuliere onderneming
welke winst beoogt te maken;

- In het beleid van het tehuis zal op
deze wijze de inspraak van de
bevolking uit de eigen regio onvol-
doende gestalte kunnen krijgen.
Zeker waar momenteel gestreefd
wordt naar een duidelijke regiona-
lisering van het bejaardenwerk,
roept een dergelijke opzet bezwa-
ren op.

De voorkeur van de stichting Streek-
ontwikkeling ging uit naar de vorming
van een stichting die, zoals te doen
gebruikelijk, verantwoordelijkheid zou
dragen voor de stichting en voor de
exploitatie van het gebouw. Dat advies
bleek koren op de molen van zowel de
gemeente als van de provincie. Beide
instanties waren eveneens gekant tegen
een commerciële exploitatie van een
verzorgingstehuis.
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Bij brief van 14 januari 1969 laat mr.
Baruch, die namens de stichting Bejaar-
denzorg Mariann Hill optreedt, de
gemeente weten, dat de stichting “niet
de minste aanspraken heeft om hetzij in
Uw gemeente een bejaardentehuis te
stichten, hetzij een zodanig tehuis aldaar
te beheren, verhuren of te doen exploi-
teren.” Aangenomen mocht worden dat
hiermee de plannen van N.V. De Kaap-
hoeve definitief van de baan waren.

l||. Stichting De Bron

1. Oprichting
Onder impuls van de toenmalige bur-
gemeester van Eijsden, Emile Duijsens,
burgemeester van Eijsden Van 1947-
1971, nam de gemeente vervolgens zelf
het initiatief om te komen tot oprich-
ting van een stichting met als doel de
bouw en exploitatie Van een bejaarden-
centrum en zo nodig van bejaardenwo-
ningen. Vooraf had het College van
burgemeester en wethouders overleg
gepleegd met de Provinciale Griffie
over de te volgen werkwijze. De pro-
vincie adviseerde een stichting in het
leven te roepen, “waar vooral enkele
dames zitting in moesten nemen”
(raadsnotulen van 30 september 1969).
Het was ook burgemeester Duijsens die
een aantal personen benaderde met de
vraag of zij bereid waren een dergelijke
stichting op te richten en daarvan
bestuurslid te worden. Dit waren zijn
echtgenote mevrouw W.M.C. Duijsens-
Gielens en de heren LH. Habets,
pastoor van de parochie van de H.
Martinus, I.H.M. van Hall, notaris,
LRM. Huijnen, gemeenteambtenaar,
H.I.M. Mossink, rijksambtenaar en de
heer R.R.B.C. Pinckers, huisarts. De
heer P.H.I. Lousberg werd aangeworven
als bouwtechnisch adviseur.

De eerste bijeenkomst van deze groep
had plaats op 22 mei 1969 in het toen-
malige Gemeenschapshuis aan de
Breusterstraat, de plaats waar thans het
Cultureel Centrum is gevestigd. Tot eind

De heer E. Duijsens, oud-burge-
meester van Eijsden, 1947-1971.
Hij gaf de aanzet tot de oprich-
ting van de Stichting De Bron.
Foto: Theo van Hout, 1968.

1976 werden de vergaderingen meestal
in het Gemeenschapshuis gehouden,
andere keren in de pastorie of ten
kantore van notaris Van Hall. In de
vergadering van 24 juni 1969 werd het
aspirant-bestuur uitgebreid met de
dames L.A.I.A.C. Albert-Delhaxhe,
M.A.W. Hermans-Crombags en
M.I. Henquet.

Op 19 augustus 1969 werden de door
notaris van Hall opgestelde concept-
statuten voor de nieuwe stichting ten
overstaan van de aspirant bestuursle-
den toegelicht en na enkele kleine aan-
passingen, goedgekeurd. Voorts
werden in die vergadering, in afwach-
ting van het verlijden van de oprich-
tingsakte, Pastoor Habets aangewezen
als voorzitter, notaris van Hall als
plaatsvervangend voorzitter en de heer
Mossink als secretaris-penningmeester.

2. De naam van de stichting
In dezelfde vergadering werd uitvoerig
gediscussieerd over de tenaamstelling
van de stichting i.o. Niet de meest ori-
ginele namen gingen over tafel: Tobias,
Abbe Pierre, Martinus, Maasdal en

Mergelland kwamen onder meer ter
sprake. Aan de Bron of De Bron,
genoemd door voorzitter Habets,
namen die verwijzen naar de sinds
mensenheugenis bestaande warmwa-
terbron op het terrein van het Voorma-
lige Kleng Kluusjterke, werden als de
meest geëigende voor de op te richten
stichting gekwalificeerd, waarna ten-
slotte unaniem werd gekozen voor de
naam: Stichting De Bron.

3. Oprichtingsakte en statuten
De oprichtingsakte en de daarbij beho-
rende statuten van de Stichting De
Bron werden op 1 september 1969 ten
kantore van notaris van Hall in Eijsden
verleden ten overstaan van notaris
A.A. Oomen uit Stein.

In artikel 2 van de statuten stond het
doel van de stichting als volgt
omschreven: “De stichting heeft ten
doel, door middel van organisatie van
kapitaal en gekwalificeerde arbeid, aan
bejaarden allereerst uit eigen omge-
ving, al of niet in gezinsverband ver-
blijvend, huisvesting en verzorging,
eventueel verpleging, te verschaffen
met het oogmerk de voorwaarden te
scheppen welke nodig zijn voor het
beleven van een met de leeftijd der
bejaarden overeenkomende zinvolle
levensperiode.” De stichting zou dat
doel trachten te bereiken door het
bevorderen van de bouw en het exploi-
teren van een of meer bejaardentehui-
zen en bejaardenwoningen in de
gemeente Eijsden.

De statuten vermelden verder dat het
bestuur dient te bestaan uit tenminste
vijf en ten hoogste elf leden. In de akte
worden de bestuursleden van de stich-
ting met name genoemd en officieel
benoemd. Het zijn de reeds genoemde
namen, met uitzondering van die van
de heer Lousberg. De heer Lousberg
had in zijn functie als hoofdambtenaar
bij de provincie Limburg te maken
met advisering omtrent bouw en
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premiebeschikkingen en kon uit dien
hoofde niet tot bestuurslid van De
Bron worden benoemd. Wel was hij als
bouwtechnisch adviseur bij het reilen
en zeilen van de stichting nauw
betrokken.

In de bestuursvergadering van Stich-
ting De Bron van 16 september 1969
werden de benoemingen van pastoor
Habets tot voorzitter, de heer Van Hall
tot plaatsvervangend voorzitter en de
heer Mossink tot secretaris-penning-
meester, bevestigd. Zij vormden tevens
het Dagelijks Bestuur van de Stichting.

Via een artikeltje in het Contactblad,
nu Binding van 7 september 1969
werd de Eijsdense bevolking van de
oprichting van Stichting De Bron in
kennis gesteld.

|V. Problemen in de begin-
fase

1. Financiën
De pas opgerichte Stichting De Bron
beschikte niet over de nodige gelden
en moest dus noodgedwongen een
beroep doen op de gemeente. Bij brief
Van 23 september 1969 verzocht de
stichting het gemeenbestuur haar een
lening te verstrekken van f. 10.000,-
ter dekking van de kosten van vergade-
ringen, besprekingen met architect,
aannemers, grondeigenaren en andere
deskundigen en de kosten verbonden
aan de administratie. Op 30 september
1969 werd het verzoek door de
gemeenteraad gehonoreerd. Terug-
betaling Van de lening diende te
geschieden, zodra de stichting een
lening zou afsluiten voor de bouw van
het bejaardencentrum en de woningen.

2. Bevordering deskundigheid
Zeker niet ieder bestuurslid van Stich-
ting De Bron was deskundig op het
terrein van de ouderenzorg, toen nog
bejaardenzorg geheten, terwijl de
meesten evenmin voldoende kaas

hadden gegeten van het bouwen van
woningen, laat staan van een bejaar-
dentehuis. De stichting werd lid van de
Katholieke Vereniging van Bejaardente-
huizen en kreeg over allerlei zaken die
met ouderenzorg van doen hadden
documentatie- en voorlichtingsmateri-
aal toegezonden. Tevens werd, onder
leiding van de toenmalige directeur van
de Limburgse Centrale voor Bejaarden-
werk, drs. F. Heyen, diverse bejaarden-
huizen bezocht, onder meer in Born,
Heerlen, Vaals en Weert. Ook de heer
Borgart, hoofdambtenaar bij de Pro-
vinciale Griffie Van Limburg en secre-
taris van de Provinciale Werkgroep
Bejaardenwerk, vormde een belangrijke
vraagbaak voor de stichting.

3. Grondverwerving
Het stond zowel bij de gemeente als bij
de stichting van meet af aan vast dat
de meest geschikte plaats voor de
bouw van een bejaardencentrum en
van bejaardenwoningen het perceel
was dat de N.V. Grondexploitatie
Maatschappij De Kaaphoeve van de
paters van Marianhill had overgeno-
men. Inmiddels bleek dat deze maat-
schappij de grond met opstallen had
verkocht aan Bouwbedrijf P. Smeets
NV te Meerssen.

Reeds op 5 juni 1969 had er een
gesprek plaats ten huize van burge-
meester Duijsens met architect
Salemans van lngenieurs- en Architec-
tenbureau ir. A.I.H. Swinkels b.i. en ir.
H.F.L. Salemans b.i. te Maastricht. Aan
dat gesprek namen deel, namens de
stichting in oprichting, mevrouw Duij-
sens-Gielens en de heren Mossink en
Pinckers. Het architectenbureau had in
opdracht van De Kaaphoeve een
ontwerp gemaakt voor het te bouwen
bejaardencentrum. De (commerciële)
plannen werden echter door De Kaap-
hoeve afgeblazen, zoals we eerder
schreven, omdat ze niet strookten met
de wensen van de gemeente, noch met
die van de provincie. De rekening Van

de architect van ± f. 30.000,- werd
door De Kaaphoeve echter niet
betaald. Onderwerp van gesprek was
onder meer de vraag of de stichting
i.o. met het architectenbureau in zee
zou gaan. De stichting i.o. voelde zich
echter noch gebonden aan die archi-
tect, noch aan zijn ontwerp. Zij kon
evenmin aansprakelijk worden gesteld
voor de declaratie van het architecten-
bureau aan de N.V. Grondexploitatie
Maatschappij De Kaaphoeve. Zou de
stichting i.o. wel gebruik maken van
het al of niet gewijzigde ontwerp van
het architectenbureau dan zou zij
uiteraard het daarvoor verschuldigde
architectenhonorarium dienen te
betalen. Voorts bleek tijdens dat
gesprek dat de heer Mossink contact
had gehad met de heer Dalebout van
Bouwbedrijf P. Smeets NV, de nieuwe
eigenaar, en dat de aannemer bereid
was de grond te verkopen aan de stich-
ting i.o. tegen de prijs waarvoor de
grond Werd verworven. Maar dat bete-
kende wel dat Bouwbedrijf P. Smeets
NV het bejaardenhuis zou moeten
bouwen. Twee mogelijkheden bood de
aannemer:
- Het bouwen van het bejaardencen-

trum op zijn kosten en daarna
overdracht van de grond en het
onroerend goed aan de stichting;

- Het bouwen in opdracht van de
stichting maar dan werken met een
open begroting.

De aankoopprijs zou ± f. 130.000,-
bedragen.

Op donderdag 2 oktober 1969 had er
wederom een onderhoud plaats tussen
de Stichting De Bron en de heer
I.P.H. Smeets, directeur van Bouw-
bedrijf P. Smeets NV. De heer Smeets
bevestigde de reeds eerder gedane
mondelinge toezegging, dat het bouw-
bedrijf bereid was het terrein waarop
het bejaardencentrum zou worden
gebouwd, te verkopen tegen een ver-
koopprijs die gelijk was aan de prijs
waarvoor het bouwbedrijf het terrein
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had gekocht, echter vermeerderd met
de toen betaalde overdrachtskosten en
het renteverlies tussen moment van
koop en verkoop. Voorts stelde de heer
Smeets voor dat voor de bouw van het
bejaardencentrum een bouwteam zou
worden gevormd bestaande uit het
stichtingsbestuur, de architect en
bouwbedrijf P. Smeets NV als aanne-
mer. De plannen zouden in dat bouw-
team worden uitgewerkt, waarna de
architect en de aannemer een open
begroting zouden opstellen. Deze open
begroting zou worden gecontroleerd
en eventueel worden bijgesteld.
Bedroeg het begrotingsverschil minder
dan 10% dan zouden verdere onder-
handelingen over de prijs plaatsvin-
den, die zeker tot overeenstemming
zouden leiden. Bij meer dan 10% ver-
schil kreeg Stichting De Bron de vrij-
heid met een ander bedrijf in zee te
gaan, terwijl in dat geval Bouwbedrijf
Smeets NV toch bereid bleef het
terrein te verkopen tegen de genoemde
prijs. De heer Smeets achtte een derge-
lijke mogelijkheid zeer hypothetisch
omdat het begrotingscijfer van de
architect dan zonder meer te laag lag.
Bij brief Van 13 oktober 1969 beves-
tigde Bouwbedrijf Smeets NV de
tijdens het overleg van 2 oktober 1969
gedane voorstellen.

Het bestuur van de Stichting De Bron
achtte het aanbod van Bouwbedrijf
P. Smeets NV acceptabel en begin
november 1969 werd de aannemer
hiervan in kennis gesteld.

4. Het gewijzigde regerings-
beleid
Nog steeds werd er van uitgegaan,
conform een bericht van 3 juni 1969
van het Provinciaal Bestuur van
Limburg, dat de bouw van een verzor-
gingshuis in Eijsden in 1970-1971 zou
kunnen worden gerealiseerd. De Rege-
ring gooide echter roet in het eten. Bij
brief van 2' december 1969 stelde
Directie van de Volkshuisvesting en de

Hoofdgebouw De Bron.
Foto: EV. G. Schroen, 2002.

Bouwnijverheid in de provincie
Limburg de Stichting De Bron in
kennis van het gewijzigde regeringsbe-
leid. De rijksoverheid was de mening
toegedaan dat de afgelopen jaren veel
plannen voor de bouw van bejaarden-
tehuizen waren gerealiseerd, terwijl er
een tendens merkbaar was dat de
bejaarde mens liefst zo lang mogelijk
zelfstandig bleef, dus wilde blijven
wonen in een aangepaste woning,
zonder rechtstreekse verzorging. De
regering zag zich daarom genoodzaakt
de bouw van tehuizen voor bejaarden
te temporiseren, maar zou anderszins
de bouw van zelfstandige woningen
voor bejaarden stimuleren. In verband
hiermede zou het aantal te bouwen
tehuizen over een langere periode
moeten worden gespreid en diende
ook de prioriteitenlijst herzien te
worden. Met klem werd Stichting De
Bron verzocht “noch verplichtingen
aan te gaan met de hoofdaannemer of
onderaannemers, noch toezeggingen te
doen omtrent het tijdstip van uitvoe-
ring. De financiële consequenties,
waarvoor U als gevolg hiervan zoudt
komen te staan, zijn niet te overzien.”

De stichting zag zich door het gewij-
zigde regeringsbeleid voor heel wat
problemen geplaatst. Ook werd
gevreesd dat de mondelinge overeen-
stemming met Bouwbedrijf Smeets
NV over de overdracht van de grond,
op losse schroeven zou komen te
staan. De aannemer liet echter desge-
vraagd, bij brief van 11 februari 1970
weten, dat hij zijn aanbod gestand
deed.

5. De keuze van de architect
Op 16 oktober 1969 wendde architect
Koene, toen wonende aan de Trichter-
Weg 34 in Eijsden, zich tot de Stichting
De Bron en bood zijn diensten als
architect aan. In een gesprek, dat op
9 december 1969 plaatsvond tussen
architect Koene en een aantal bestuurs-
leden, werd hem verzocht een ontwerp-
plan te maken van het te bouwen
bejaardencentrum en die schets ter
beoordeling aan het bestuur voor te
leggen. Die afspraak werd bij brief van
9 januari 1970 bevestigd. Tevens werd
in die brief expliciet gesteld dat de
stichting niet over middelen beschikte,
zodat aan het op te stellen schetsplan
voor het stichtingsbestuur geen finan-
ciële consequenties verbonden konden
zijn, terwijl geen zekerheid bestond,
gezien het gewijzigde regeringsbeleid,
omtrent het tijdstip waarop de plannen
van de stichting zouden kunnen
worden gerealiseerd.

Het Ingenieurs- en architectenbureau
ir. A.H.I. Swinkels b.i. en ir. B.H.P.L.
Salemans b.i. te Maastricht werd
dezelfde dag schriftelijk medegedeeld
dat het bestuur geen gebruik zou
maken van de aanbieding die dit
bureau deed tijdens het onderhoud op
5 juni 1969. En vervolgens werd op 4
februari 1970 de motieven die hadden
geleid tot de keuze van architect Koene
ten overstaan van het Ingenieurs- en
architectenbureau uiteen gezet. Niet
duidelijk is waarom zo uitvoerig de
keuze van de heer Koene als architect
moest worden toegelicht. De stichting
had immers geen verplichtingen aan
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het Ingenieurs- en architectenbureau.
Maar uit de inhoud van de brief en de
zin: “Wij zouden het betreuren indien
bij U de mening heeft postgevat dat
andere factoren tot ons besluit hebben
geleid” zou kunnen worden afgeleid
dat het onderhavige bureau zich niet
voetstoots wenste te schikken in de
keuze van een andere architect.

V. De bouw van 15
bejaardenwoningen

1. Planontwikkeling
Door het gewijzigde regeringsbeleid
bleek de realisatie van het bejaarden-
centrum op korte termijn niet haal-
baar. De regering stimuleerde
daarentegen wel de bouw van zelfstan-
dige woningen voor ouderen. De
bedoeling van de stichting, om naast
de bouw van een aantal bejaardenwo-
ningen, tegelijkertijd een bejaarden-
centrum te realiseren, kwam door het
regeringsbeleid dus op losse schroeven
te staan.

Mede op aandringen van de Stichting
Samenlevingsopbouw Limburg en Van
de gemeente Eijsden werd besloten, in
afwachting van toestemming voor de
verwezenlijking van een bejaardencen-
trum, plannen te ontwikkelen voor de
bouw van een aantal bejaardenbunga-
lows op het terrein aan het Kerkpad.

“N.V. buro voor landschapsarchitek-
tuur en openluchtrekratie wil
j.a. snelder” te Heerlen werd op
19 november 1970 gevraagd advies uit
te brengen door middel van een
schetsontwerp “omtrent de gewenste
plaatsing van een bejaardencentrum
en een 25-tal bejaardenwoningen, in
overleg rnet architect Koene.” In
verband met de vrij drassige grond
werd, eveneens in overleg met de heer
Koene, het Instituut voor Grondme-
chanica en Funderingstechniek te
Maastricht, dezelfde maand opdracht
verleend tot het uitvoeren van een

oriënterend grondonderzoek. Dat
onderzoek vond plaats door middel
van een aantal diepsonderingen en
handboringen. In de maanden april en
mei 1971 werd het onderzoek naar de
bodemgesteldheid van het terrein uit-
gebreid, hetgeen onder rneer leidde tot
een funderingsadvies aan architect
Koene. Ook bouwbedrijf Smeets NV
voerde een grondonderzoek uit en ver-
strekte technische adviezen aan de
architect.

Mede op basis van de onderhavige
rapporten en het advies van land-
schapsarchitect Snelder ontwikkelde
architect Koene voorlopige plannen
voor de bouw van een bejaardenoord
en een aantal bejaardenwoningen. Op
12 mei 1971 lichtte hij die plannen aan
de hand van een maquette en tekenin-
gen, ten overstaan van het bestuur, toe.
Hij ging er toen nog vanuit dat op het
terrein 17 à 18 bejaardenwoningen
zouden kunnen worden gebouwd. Het
verzorgingshuis projecteerde hij aan de
noordkant (Sint-Martinusstraat), aan-
gezien de bodemgesteldheid heien
noodzakelijk maakte. In de situering
van de bungalows werd rekening
gehouden met de bestaande beplan-
ting, waarbij landschapsarchitect
Snelder adviseerde welke bomen
gehandhaafd moesten blijven en welke
konden worden gerooid. Op 27 mei
1971 werden de plannen van de heer
Koene toegezonden aan de Welstands-
commissie.

Een gedeelte van het terrein waarop de
bejaardenwoningen waren gepland,
was eigendom van de R.K. Kerk Van
Breust en de bouw van een tweetal
bejaardenwoningen op dat terrein was,
nog afgezien van het feit dat de grond
niet eigendom was van de stichting, in
strijd met het ter zake geldende bestem-
mingsplan. In zijn besloten vergadering
van 28 september 1971 besloot de Raad
van de gemeente Eijsden tot het nemen
van een voorbereidingsbesluit op grond
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van artikel 21 der Wet Ruimtelijke
Ordening, tot wijziging van het bestem-
mingsplan Noord ten aanzien van het
gebied, dat begrensd werd door
Kerkpad, Sint-Martinusstraat, Emma-
straat en Breusterstraat. Dat besluit
vond echter geen genade in de ogen van
Gedeputeerde Staten van Limburg, die
tegen de gevraagde Vrijstelling van de
geldende voorschriften van het bestem-
mingsplan Noord bezwaren hadden,
omdat twee woningen te kort bij de
monumentale kerk van Breust waren
gesitueerd. Dat betekende dat niet 17
woningen zouden kunnen worden
gerealiseerd, maar 15.

2. Financiering bouw
Uit het verslag van de vergadering van
het bestuur van Stichting De Bron van
23 november 1971 blijkt dat een
verzoek aan de gemeente ter verkrij-
ging van een beginkapitaal van f.
100.000,- niet werd gehonoreerd,
mede omdat de gemeente er financieel
niet florissant voorstond. Bij het
bestuur bestond echter de indruk dat
de gemeente “aan het bejaardenproble-
men niet al te veel aandacht schenkt en
meer geporteerd schijnt te zijn voor
jeugdzorg, sportvoorzieningen, ed.”
Tevens bestond er verschil van mening
tussen de stichting en de gemeente
over de wijze van financiering van het
project. De gemeente drong aan op het
sluiten van een annuïteitenlening met
een looptijd van 50 jaar met bijvoor-
beeld Bankierskantoor Staal en C0. Dit
bankierskantoor berichtte op 20
oktober 1971 dat het Pensioenfonds
voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen te Utrecht,
bereid was de stichting De Bron een
geldlening te verstrekken ten bedrage
van f. 650.000,-, waarvan de aflossing
in 50 jaarlijkse annuïteiten diende
plaats te vinden. De brief werd welis-
waar gericht aan de stichting
De Bron, maar geadresseerd aan de
gemeente Eijsden. Bij brief van
9 december 1971 werd het lenings-

bedrag verhoogd met f. 70.000,- en
vastgesteld op f. 720.000,-.

De voorkeur van de stichting bleef
echter uitgaan naar een lineaire lening,
met een looptijd van 30 jaar af te
sluiten bij de Boerenleenbank te Maas-
tricht. De te betalen rente bedroeg in
beide gevallen 8,25%. De gemeente had
qua financiering een belangrijke vinger
in de pap. Bij het sluiten van een geld-
leningovereenkomst was een garantie
van de gemeente Voor betaling van
rente en aflossing immers noodzake-
lijk. In de besloten vergadering van 28
september 1971 was de Raad van de
gemeente Eijsden reeds akkoord gegaan
met het garanderen van een geldlening
groot ± f. 700.000,- door de Boeren-
leenbank aan de stichting De Bron,
“zulks onder de voorwaarden, die door
Burgemeester en \Vethouders accepta-
bel worden geacht.”

Uit diverse aantekeningen van gesprek-
ken met het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
Eijsden en een delegatie uit het
bestuur van Stichting De Bron, blijkt
dat gemeente zich slechts garant
wenste te stellen voor de betaling van
rente en aflossing voor het aangaan
van een lening met een 50-jarige
annuïteit, conform de offerte van
Bankierskantoor Staal en Co, terwijl de
stichting persisteerde bij een lening op
lineaire basis, aflossing 30 jaar, aan te
gaan bij de Boerenleenbank te Maas-
tricht. Op de lange duur, 30 jaar, zou
een lineaire lening aanmerkelijk voor-
deliger zijn, meende de stichting en
zou een bedrag kunnen worden
bespaard van ± f. 215.000,-. Van het
standpunt van de stichting werd het
gemeentebestuur in kennis gesteld bij
brief Van 29 november 1971.

Het zo star vasthouden aan een line-
aire lening valt moeilijk te rijmen met
de beschikking van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-

ning van 21 oktober 1971, nr. PP.
56.562, waarbij aan de stichting De
Bron op grond van de “Beschikking
geldelijke steun particuliere huurwo-
ningen 1968” in de exploitatiekosten
van de 15 bejaardenwoningen een bij-
drage uit ,s Rijks kas werd toegekend
f. 32.377,- per jaar, hetgeen neerkwam
op een maandelijkse huurprijs van
f. 209,25 voor de woningen met twee
slaapkamers en f. 181,50 voor de
kleinere woningen. De huur werd
berekend aan de hand van de exploita-
tiebegroting, uitgaande van een
afschrijving van de stichtingskosten,
ofwel aflossing van de afgesloten geld-
lening, op basis van 50 jaarlijkse
annuïteiten

Volgens een aantekening van de voor-
zitter van het college van Burgemeester
en Wethouders had er, naar aanleiding
van die brief van 29 november 1971,
op 9 december 1971 een gesprek plaats
ten gemeentehuize, waarbij Stichting
De Bron, bij monde van de heren Van
Hall en Mossink, zich alsnog akkoord
verklaarden met het aangaan van een
50-jarige annuïteitsslening via
Bankierskantoor Staal en Co te Den
Haag, omdat de gemeente geen garan-
tie zou verstrekken als het een lineaire
lening betrof. Het bestuur van De
Bron was echter van mening dat de
stichting niet aan de offerte van Staal
en C0 was gebonden en bij brief van
18 december 1971 werd het bankiers-
kantoor Van de zienswijze van de
stichting in kennis gesteld.

Op 13 december 1971 verklaarden uit-
eindelijk de leden van het bestuur van
De Bron zich schriftelijk akkoord met
het aangaan Van een geldlening, groot
f. 720000,-, tegen een rente van 8% per
jaar, af te lossen op annuïteitenbasis
met een looptijd Van 50 jaar. Het betrof
een door de bankiers Oolders en De
Iong, namens de Rijkspostspaarbank te
Amsterdam, geoffreerde lening. Accep-
tatie van die lening had uitdrukkelijk
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Sloop van de muur langs de Emmastraat.
Foto: EV2621.

plaats onder voorbehoud dat de
gemeente zich garant zou stellen voor
de betaling van rente en aflossing. De
lineaire lening die de stichting met de
Boerenleenbank te Maastricht wenste
aan te gaan, was hiermede van de baan.

De garantie van de gemeente Eijsden
voor de betaling van rente en aflossing
van de met de Rijkspostspaarbank te
Amsterdam aan te gane geldlening
werd gevraagd bij brief van 20 decem-
ber 1971. De ingangsdatum van de
lening was gesteld op 1 maart 1972 en
omdat de stichting vóór die tijd zeker
zou worden geconfronteerd met
diverse uitgaven, werd de gemeente
tevens verzocht een voorschot te ver-
strekken. Dat voorschot Zou worden

Het Kluusjterke in vervallen toestand.
Foto: Archief Stichting De Bron.

terugbetaald met de verschuldigde
rente, zodra de gelden uit de afgesloten
lening waren ontvangen.

Op 28 december 1971 besloot de
Gemeenteraad, onder intrekking van
zijn besluit van 28 september 1971, de
onderhavige garantie te verstrekken.
Het besluit van de Raad van de
gemeente Eijsden werd op 21 januari
1972 door de Gedeputeerde Staten van
Limburg goedgekeurd. Tevens besloot
het stichtingsbestuur op 1 december
1972 een krediet van f. 60.000,- op te
nemen in rekening courant bij de
Boerenleenbank in Eijsden.

3. De bouw
Op 2 november 1971, kenmerk 71/125,
verleende het college van Burgemees-
ter en Wethouders van Eijsden vergun-
ning voor de bouw van vijftien
bejaardenwoningen op het perceel
plaatselijk bekend als Kerkpad. Bouw-
bedrijf Smeets NV te Meerssen, nog
altijd eigenaar Van de grond en de
opstallen, had van de Rijksmonumen-
tenzorg toestemming gekregen voor de
sloop van het voormalig Kleng
Kluusjterke en bijgebouwen. Het
monumentale pand, waaraan Breust
een deel van zijn rijke historie ont-
leent, was zodanig onderkomen dat
restaureren handenvol geld zou kosten.
Van binnen was het gebouw één grote
puinhoop, terwijl het park een ware
wildernis was geworden.
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Bakvliet vlak voor de sloop.
Foto: Archief Stichting De Bron.

Een van de bejaardenwoningen in aanbouw.
Foto: EV3268. G. Wolfs, 1984.

Medio oktober 1971 ging de eerste
spade in de grond voor de bouw van
15 bejaardenwoningen, conform plan
en bestek, opgemaakt door architect
Koene. De bouwopdracht werd ver-
strekt aan Bouwbedrijf Smeets NV te
Meerssen. De overeenkomst van aan-
neming tussen de stichting De Bron en
Bouwbedrijf Smeets NV werd opge-
maakt en ondertekend op 12 oktober

1971. De aannemingsom bedroeg
f. 509.725,-. In de overeenkomst werd
bepaald dat de bouw zou worden uit-
gevoerd onder leiding van architect
Koene, die tevens de directie over het
werk zou voeren.

4. Aanleg groenvoorziening
Het plan voor de aanleg van de groen-
voorzieningen en paden rondom de te
bouwen bejaardenwoningen, werd
ontworpen door Snelder B.V., Buro
voor landschapsarchitektuur en open-
luchtrekreatie. De landschapsarchitect
werd eveneens belast met de directie
over het werk. Door de Stichting De
Bron werd de landschapsarchitect uit-
drukkelijk verzocht ook de Eijsdense
hoveniersbedrijven gelegenheid te
geven in te schrijven op het werk.
Slechts één Eijsdens bedrijf bleek geïn-
teresseerd te zijn, maar de geoffreerde
prijs (f. 43.912,95) lag aanmerkelijk
boven de andere inschrijvers. Het werk
werd gegund aan de firma Roumen te
Wijnandsrade voor de prijs van
f. 27.500,- inclusief f. 4000,- voor het
onderhoud gedurende 12 maanden, na
de 2e oplevering.

5. Aanleg paden
Het opschonen en egaliseren van het
terrein, grondwerkzaamheden ten
behoeve van de tuinaanleg en de
aanleg van de verharde paden, werd
opgedragen aan Wegenbouw Limburg
N.V. te Heerlen. De kosten bedroegen
f. 48.637,96. Mede door de werkzaam-
heden van de nutsbedrijven, gas, water
en licht, het storten van puin en afval
door derden, achtergebleven bouwres-
ten, e.d., moest het terrein vóór de
ingebruikname van de woningen nog
eens worden opgeschoond. Deze werk-
zaamheden werden eveneens opgedra-
gen aan Wegenbouw Limburg. De
kosten hiervan bedroegen f. 4.411,56.
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6. Overige voorzieningen
De N.V. Provinciale Limburgse Elektri-
citeits-Maatschappij (Plem) sloot de
woningen aan op het lichtnet, terwijl
ze tevens zorg droeg voor de verlich-
ting van het terrein door het plaatsen
van 12 octagon lichtmasten. De kosten
van het plaatsen van de lichtmasten
(f. 7.212,88) werden door de stichting
betaald, maar de jaarlijkse lasten van
f. 80,- per mast werden door de
gemeente gedragen.

Het aansluiten van de woningen op
het aardgasnet en op het waterleiding-
net gebeurde door respectievelijk de
Limburgse Maatschappij voor Gasdis-
tributie N.V. (Limagas) te Heerlen en
de N.V. Waterleiding Mij. Voor Zuid-
Limburg te Maastricht.

De aanleg van de centrale verwar-
mingsinstallaties in de 15 bejaarden-
woningen werd opgedragen aan
M. de Vet in Eijsden, terwijl Antenne-
bouw I. Rethero in Eijsden opdracht
kreeg voor het aanbrengen van de cen-
trale antenne-installaties.

7. Exploitatie van de bron
Bij brief van 19 november 1971 ver-
zocht de N.V. Frisdranken Industrie
Herschi/drinks te Hoensbroek toestem-
ming om de oorsprong van de bron op
het terrein waar de bejaardenbunga-
lows en het bejaardencentrum waren
gepland, op te sporen om daarna, in
overleg met de stichting De Bron, die
bron zo mogelijk te exploiteren.

Het stichtingsbestuur had hier wel
oren naar. De exploitatie van de bron
door Herschi/drinks zou immers voor
de stichting De Bron een financieel
meevallertje kunnen betekenen. Na
overleg met enkele bestuursleden,
werd door Herschi/drinks een over-
eenkomst in concept opgemaakt die
op 17 december 1971 de stichting De
Bron werd toegezonden, met het
verzoek, indien akkoord, deze overeen-

komst te ondertekenen. Hoewel de
overeenkomst onvindbaar is, blijkt uit
een aantekening van de heer Mossink
op de brief van Hersch/drinks, dat
tegen ondertekening geen bezwaar
bestond. De bedoeling van
Herschi/drinks was dat stichting De
Bron haar het recht verschafte water te
tappen uit de bron tegen een vaste
jaarlijkse vergoeding en voorts “per m3
wekelijks afgetapt vochtl'. De serieuze
bedoelingen van Herschi/drinks blijkt
ook uit de brief van de N.V. van 16
mei 1972, waarin Stichting De Bron
gevraagd wordt een stuk grond
beschikbaar te stellen aan de St.-Marti-
nusstraat of aan de Emmastraat Voor
het plaatsen van een aantal voorraad-
tanks met tapinstallatie, terwijl de
medewerking van het gemeentebe-
stuur van Eijsden werd gevraagd voor
de aanleg van een in- en uitrit. Na
onderzoek bleek echter dat de exploi-
tatie van de bron, onder andere als
gevolg van de hoge transportkosten
van het water uit de bron naar
Herschi/drinks in Hoensbroek, finan-
cieel niet haalbaar was voor het bedrijf
en Limburg bleef dus verstoken van
het geneeskrachtige bronwater uit
Eijsden in de flesjes van
Herschi/drinks.

8. Overdracht grond
Hoewel de bouw van de bejaarden-
bungalows gestaag vorderde, was
Stichting De Bron nog steeds geen
eigenaar van de grond waarop die
woningen werden gebouwd. Het
bestuur mocht er echter van uitgaan
dat Bouwbedrijf Smeets NV zowel zijn
mondelinge als schriftelijke toezeggin-
gen zou gestand doen. In de vergade-
ring van het stichtingsbestuur,
gehouden op 20 juni 1972 ten kantore
van notaris Van Hall, werden de heren
Lousberg en Mossink aangewezen om
de onderhandelingen met de eigenaar
van de grond af te ronden.
Op 28 juni 1972 had er een gesprek
plaats tussen de heren Van Hall,

Het bejaardencentrum in
aanbouw. Rechts een van de
bejaardenwoningen.
Foto: EV3374. Paul Rutten.

Lousberg en Mossink, namens stich-
ting De Bron en de heer I. Smeets van
Bouwbedrijf Smeets NV over de vast-
stelling van de totale koopprijs van
zowel de grond waarop de bejaarden-
bungalows werden gebouwd als van de
grond waarop te zijner het bejaarden-
verzorgingshuis zou worden gebouwd.
Bouwbedrijf Smeets wenste echter in
de koopsom opgenomen te zien een
bedrag Van circa f. 50.000,-, zijnde het
verlies dat de aannemer had geleden in
de jaren 1968-1969 met een transactie
met de vroegere eigenaar van het grote
Kapucijnenklooster in Breust en de
daarbij behorende grond. In een ver-
volggesprek dat op 4 augustus 1972
plaatsvond, zag de heer Smeets van
deze eis af. Tussen partijen werd
definitief overeenstemming bereikt
over de prijs van de over te dragen
grond. De grond waarop de bejaarden-
woningen in aanbouw waren zou
worden verkocht voor totaal
f. 50000,-, zijnde f. 2.000,- per
woning. De resterende grond, die
bestemd zou zijn voor de bouw van
het bejaardenverzorgingshuis, zou
worden overgedragen voor de prijs van
f. 253.000,-, zonder rentebeding. Over-
dracht van die grond zou bij notariële
akte plaatsvinden bij de aanvang van
de bouw van het verzorgingshuis.

De akte van overdracht van de grond
van de bejaardenbungalows tegen de
overeengekomen prijs Van f. 30.000,-,
werd verleden ten overstaan van notaris
Van Hall bij notariële akte van
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29 september 1972. Eveneens ten over-
staan van notaris Van Hall werd tegelij-
kertijd de koopakte getekend die de
overdracht regelde van de resterende
grond. In de koopakte werd gesteld dat
de notariële overdracht Zou plaatsvin-
den “uiterlijk 31 december 1975 of
zoveel eerder als de vereiste Vergunning
tot het bouwen van een bejaardentehuis
op het onderhavige terrein zal zijn ver-
kregen.” Tevens verplichtte de stichting
De Bron zich tot het geven van
opdracht aan Bouwbedrijf Smeets NV
voor de bouw van het bejaardencen-
trum onder de voorwaarden die de NV
had gesteld in de brief aan de Stichting
De Bron van 13 oktober 1969. Over de
koopsom ad. f. 253.000,- behoefde geen
rente betaald te worden tot 10 januari
1974.

9. Naamgeving
De naamgeving van het terrein waarop
de bejaardenbungalows werden
gebouwd en het bejaardenverzorgings-
huis was gepland, had heel wat voeten in
de aarde. Het gemeentebestuur was
ermee akkoord gegaan dat de Stichting
De Bron zich zou beraden over de
naamgeving van het complex en het
gemeentebestuur ter zake een voorstel
zou doen. Hiervoor zou De Bron een
aantal Eijsdenaren benaderen die goed
op de hoogte waren van de plaatselijke
geschiedenis (notulen van 20 juni 1972).
Wat toen niet bekend was, was dat het
bestuur van de Koninklijke Oude Har-
monie van Eijsden zich reeds bij brief
van 1 november 1968 had gewend tot
het toenmalige college van Burgemees-
ter en Wethouders met het verzoek een
straat of weg in de omgeving van het
“kasteeltje” in Breust te vernoemen
naar Ionkheer Von Geusau. Von
Geusau was medeoprichter in 1874
van de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden en het bestuur van die
vereniging vond dat de naam van die
eertijds Vooraanstaande burger voor
het nageslacht bewaard moest blijven.
Het gemeentebestuur zei op 6 novem-

ber 1968 schriftelijk toe dat te zijner
tijd met het verzoek rekening zou
worden gehouden.

Verwacht werd dat in de loop van sep-
tember 1972 de 15 bejaardenbunga-
lows voor bewoning gereed zouden
zijn en dus werd het hoog tijd het
gebied waarin die woningen waren
gelegen te voorzien van een ofñciële
naam. In de vergadering van het
College van Burgemeester en Wethou-
ders van 25 juli 1972 werd besloten de
Raad in zijn vergadering van 8 augus-
tus voor te stellen dat gebied de naam
te geven van Von Geusaupark. Het
bestuur Van stichting De Bron was het
met die naam eens. Voorafgaande aan
de onderhavige raadsvergadering had
er de dag voordien een raadsconferen-
tie plaats. Op het einde van de raads-
conferentie bracht raadslid Van Aubel
de kwestie van de naamgeving ter
sprake. Aan de hand van schriftelijke
gegevens die hij had ontvangen van
een kenner van de plaatselijke historie,
kwam hij tot de conclusie dat de door
burgemeester en wethouders voorge-
stelde naam Von Geusaupark niet ver-
antwoord was. De geschiedenis van het
gebied in Breust ging terug tot het jaar
965, terwijl Ionkheer von Geusau, met
alle respect voor zijn verdiensten,
slechts als één Van de bewoners van
het kasteeltje van Breust, Huize Bak-
vliet, kon worden aangemerkt. De uit-
eenzetting van raadslid Van Aubel had
heel wat discussie tot gevolg en was
aanleiding voor het college van Burge-
meester en Wethouders om zich nog
eens terdege te beraden alvorens het
voorstel in de raadsvergadering van
dinsdag, 8 augustus 1972 te brengen.

Bij brief van 7 augustus 1972, de dag
vóór de raadsvergadering dus waarin
de naamgeving van het gebied zou
worden behandeld, liet Stichting De
Bron het college weten dat op het
lijstje van namen dat de stichting had
ontvangen van enkele kenners van de

plaatselijke historie, ook de naam van
Ionkheer von Geusau voorkwam. Met
de naamgeving Von Geusaupark ging
de stichting akkoord, met dien ver-
stande dat haar voorkeur uitging naar
de aanduiding “hof” in plaats van
“park”.
Voorafgaande aan de raadsvergadering
van 8 augustus werd er die dag in de
vergadering Van Burgemeester en Wet-
houders wederom uitvoerig beraad-
slaagd. Het college kwam tot de
conclusie dat het het meest verant-
woord zou zijn aan het gebied waarop
de 15 bejaardenbungalows in aanbouw
waren, een naam te geven die de herin-
nering levendig zou houden aan de
800-jarige geschiedenis van de voor-
malige onder het kapittel van Sint-
Maarten te Luik gestaan hebbende
vrije heerlijkheid Breust. Met die con-
clusie wilden burgemeester en wethou-
ders eerst in een raadsvergadering
komen, nadat zij, met het oog op
mogelijk daaraan verbonden politieke
consequenties, overleg hadden
gepleegd met een delegatie uit het
bestuur Van de Koninklijke Oude Har-
monie van Eijsden. Het college van
Burgemeester en Wethouders trok in
de raadsvergadering van 8 augustus
1972 zijn voorstel terug en aangekon-
digd werd dat in een volgende verga-
dering een eventueel gewijzigd voorstel
aan de Raad zou worden voorgelegd.
Dat gewijzigde voorstel, gedateerd
5 september 1972, werd behandeld
in de vergadering van de Raad van
19 september 1972. In het voorstel
werd een beknopte samenvatting van
de geschiedenis van Breust gegeven en
de naam die het college voorstelde aan
het gebied te verbinden, werd als volgt
gemotiveerd: “Aangezien op het gebied
waarin thans 15 bejaardenbungalows
gebouwd zijn, steeds een kasteel (c.q.
landgoed) Van Breust gelegen heeft, dat
gedurende meer dan acht eeuwen het
centrale punt van de vrije heerlijkheid
Breust is geweest, komt het ook het
college bij nader inzien historisch het
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meest verantwoord voor, dat het
onderhavige gebied een naam krijgt,
die ook voor de na ons komende gene-
raties de herinnering levendig houdt
aan de SDO-jarige geschiedenis van de
voormalige onder het kapittel van Sint
Maarten te Luik gestaan hebbende vrije
heerlijkheid Breust. Een zodanige naam
zou één der volgende kunnen zijn:
Luikerhof, Everardushof, Kapittelhof,
Breusterhof of Sint Maartenshoff, De
laatste naam had een lichte voorkeur
van het college. Onder intrekking van
het voorstel van 25 juli 1972, stelde het
college de Raad dan ook voor het
gebied de naam Sint Maartenshof te
geven. Om aan de wensen van het
bestuur van de Koninklijke Harmonie
van Eijsden tegemoet te komen, lag het
in de bedoeling van het college om de
naam Von Geusau te verbinden aan het
plein, dat gelegen is tussen de Kenne-
dylaan en de kerk van Breust.

Op 20 september 1972, de dag na de
raadsvergadering, kopte een regionale
krant: “Roden en blauwen cleverden slag,
in raad Eijsden.” En daar was reden voor.
De beide wethouders, Michel Vranken
en Harry Mertens, kwamen tijdens de
raadsvergadering zwaar onder vuur te
liggen. De voorzitter van de Raad daar-
entegen, Burgemeester Wijnands, die in
1971 Emile Duijsens als burgemeester
was opgevolgd, mocht zijn handen in
onschuld wassen. De Raad was het er
vrijwel unaniem over eens dat hem geen
verwijt kon worden gemaakt, daarvoor
was hij nog te kort in Eijsden en niet
voldoende op de hoogte van de plaatse-
lijke verhoudingen. Na ruim een half
uur debatteren besloot de Raad met
zeven tegen vijf stemmen -één raadslid
onthield zich van stemming- het voor-
stel van het college af te wijzen en het
gebied de naam Breusterhof te geven.
Vervolgens ging de Raad unaniem
akkoord met de naam Von Geusauplein
voor het plein gelegen tussen de Kenne-
dylaan en de kerk van Breust.
Daarmee was echter de kous niet af. ln

de vergadering van 26 september 1972
kreeg het College van Burgemeester en
Wethouders -de heer Mertens was
hierbij niet aanwezig omdat hij gedu-
rende een week uitstedig was- bezoek
van drie raadsleden, de heren Van de
Berg, Lemmens en Van Reij, alsmede
van de voorzitter van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden, de heer
Debeij. Het gezelschap deed een drin-
gend beroep op het college van Burge-
meester en Wethouders vóór zaterdag
30 september 1972, de dag waarop de
15 bejaardenbungalows, officieel aan
de huurders in gebruik zouden worden
gegeven, een spoedeisende vergadering
bijeen te roepen met het voorstel het
gebied alsnog de naam te geven van
Von Geusauhof. Het college verde-
digde zijn standpunt ter zake, dat
geleid had tot het besluit van de Raad
in zijn vergadering van 19 september
1972 om het gebied de naam Breuster-
hof te geven. Uit de verdere discussie
kreeg burgemeester Wijnands echter
de indruk dat het star vasthouden aan
de naam Breusterhof wel eens afbreuk
zou kunnen doen aan de goede ver-
houdingen die tussen beide harmo-
nieën was ontstaan sinds 1964, bij
gelegenheid van de viering van het
90-jarig bestaansfeest van de Konink-
lijke Oude Harmonie van Eijsden en
die hun bekroning hadden gevonden
in een gezamenlijke concertavond op
26 februari 1972 in de harmoniezaal
aan de Prins Bernhardstraat. Om dat
risico te voorkomen voelde hij zich
verplicht gebruik te maken van zijn
bevoegdheid op grond van artikel 46
van de Gemeentewet en een spoedeis-
ende raadsvergadering op te roepen. In
zijn brief aan de leden van de Raad
zette hij zijn motieven uitvoerig
uiteen, waain hij tevens kenbaar
maakte dat zowel wethouder Mertens,
waarmee hij telefonisch contact had
gehad, als wethouder Vranken vasthiel-
den aan de naam Breusterhof.

De spoedeisende vergadering die op
27 september 1972 werd gehouden en
slechts één agendapunt bevatte, name-
lijk de naamgeving van het gebied in
Breust, leek op een Poolse landdag.
Hoewel de voorzitter van mening was
dat de naam Breusterhof voor het
gebied historisch het meest verant-
woord was, achtte hij het in het alge-
meen belang gewenst de naam te
wijzigen in von Geusauhof. “Ik heb dit
voorstel gedaan in het belang van de
persoonlijke verhoudingen), stelde hij.
Nadat de vergadering voor een tiental
minuten was geschorst, ontstond er een
levendige discussie, die ongeveer één
uur duurde en waaraan nagenoeg alle
raadsleden deelnamen. Enkele raadsle-
den betwijfelden zelfs of de Raad wel
bevoegd was aan dit particuliere terrein
een naam te verbinden. “Laat dit de
Stichting De Bron maar uitmakenll
opperde raadslid Van de Berg. De voor-
zitter stelde dat het hier openbare
paden betroffen, die voor iedereen toe-
gankelijk waren. De kwestie of de
gemeenteraad al of niet bevoegd was,
werd in stemming gebracht en werd
door negen tegen drie stemmen, beves-
tigend beantwoord. Vervolgens besloot
de Raad met acht tegen vier stemmen
de naam Breusterhof te handhaven.
Een pleintje in het plan Emmastraat
werd bij raadsbesluit van 28 juni 1977
genoemd naar Eracles, bisschop van
Luik van 959 tot 971.

10. Toewijzing van de
bejaardenbungalows
De sectie bejaardenwerk van de Stich-
ting Samenlevingsopbouw Limburg,
adviseerde met betrekking tot de toe-
wijzing van de bejaardenbungalows,
deze toewijzing niet louter uit
utiliteitsoverwegingen te doen, maar
vooral te bepalen door medische en
sociale indicaties. Met deze zienswijze
was het bestuur van De Bron het eens.
In overleg met de sectie bejaardenwerk
werd een plaatselijke commissie inge-
steld, waarin zitting hadden een
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vertegenwoordiger van die sectie, de
beide Eijsdense huisartsen, de maat-
schappelijk werkster, de wijkverpleeg-
ster en de ambtenaar sociale Zaken van
de gemeente Eijsden.

In het Contactblad van 21 november
1971 werd Eijsden van de oprichting
van de commissie in kennis gesteld.
De woningen werden weliswaar
formeel Verhuurd door de stichting
De Bron, maar de toewijzing zou plaats
vinden door de commissie. Gegadigden
voor een woning dienden Zich dan ook
niet tot de stichting te wenden maar tot
de Toewijzingscommissie.

Hoewel de toewijzing van de bejaar-
denbungalows door Stichting De Bron

30 september 1972 officiële opening bejaardenbungalows. V.|.n.r. wethouder H. Mertens, deputé drs. Lebens, burgemeester

was opgedragen aan de onderhavige
commissie, wendde menige gegadigde
voor een woning zich tot het gemeen-
tebestuur, dat op zijn beurt het bestuur
van De Bron informeerde of aandrong
op toewijzing van een bejaardenwo-
ning aan een bepaalde persoon. Andere
geïnteresseerden klampten weer leden
van het stichtingsbestuur aan. In de
bestuursvergadering 20 juni 1972 werd
daarom wederom uitdrukkelijk gesteld
dat uitsluitend de commissie was belast
met de toewijzing van de woningen.
Ook via een publicatie in het Contact-
blad, op 25 juni 1972 werd hier nog
eens op gewezen en gegadigden voor
een bejaardenbungalow werd verzocht
zich aan te melden bij de wijkverpleeg-
ster van het Groene Kruis.

11. De officiële opening
De officiële opening van de 15 wonin-
gen in de Breusterhof had plaats op
zaterdag 30 september 1972. Om vier
uur ,s middags had er in de hal van de
meisjesschool aan de Breusterstraat
een bijeenkomst plaats voor de geno-
digden, die op een of andere manier
bij de bouw van de woningen waren
betrokken. Daarnaast waren de
parochiegeestelijkheid, het college van
Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad uitgenodigd, alsmede
een aantal personen, die nauw Verbon-
den waren met het ouderenwerk in de
regio. Eregast was drs. Lebens, lid van
Gedeputeerde Staten van Limburg.
De hoop van de Stichting De Bron
dat drs. Lebens in zijn speech een

H. Wijnands, notaris van Hall, pastoor .l. Habets, H. Nossink, wethouder M. Vranken, J. Debeij en het echtpaar Meerman.

Foto: Archief Stichting De Bron.
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toezegging zou doen ten aanzien van
de bouw van het verzorgingshuis, ging
niet in vervulling. Wel achtte hij de
bouw van rond zeventig bejaarden-
woningen in Eijsden haalbaar.

De officiële openingshandeling
gebeurde door drs. Lebens door over-
handiging van de sleutel van de
woning Breusterhof 14 aan de eerste
bewoners, het echtpaar Meerman en
het planten van een Magnoliaboom in
het park. De Ionkheid van Breust had
gezorgd voor een feestelijke versiering
van het park, terwijl de beide Eijsdense
harmonieën het openingsgebeuren
muzikaal opluisterden.

Vl. Het bejaardenverzor-
gingshuis De Bron

1. De provinciale urgentielijst
bejaardenoorden
Stichting De Bron zette alles op haren
en snaren om de bouw van een bejaar-
dencentrum, ondanks het gewijzigde
regeringsbeleid, op korte termijn te
verwezenlijken. Meermalen had er
overleg plaats met onder andere de
provincie, de gemeente Eijsden, de
Provinciale Werkgroep Bejaardenwerk
en de Limburgse Centrale voor Bejaar-
denwerk in Roermond. Ook de
gemeente Eijsden, en met name burge-
meester Wijnands, trok regelmatig aan
de bel bij de provincie om een hoge
plaats voor Eijsden op de provinciale
urgentielijst voor de bouw van een
bejaardencentrum te bewerkstelligen.

Stichting De Bron vernam op 14 maart
1972 uit een persbericht, dat op de
bouw van bejaardentehuizen een
verdere rem werd gezet. Dit persbe-
richt was gebaseerd op een brief van
toenmalige Minister Udink van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening,
gedateerd 25 januari 1972. De rijks-
overheid zocht naar alternatieve woon-
vormen voor mindervalide bejaarden,
hetgeen tot een mogelijke beperking

van de oorspronkelijk voorgenomen
uitbreiding van bejaardencentra zou
kunnen leiden. Voor de stichting was
het standpunt van de rijksoverheid
aanleiding zich te beraden of, met
handhaving van het voornemen te
zijner tijd een bejaardencentrum in
Eijsden te bouwen, het niet gewenst
was op korte termijn over te gaan tot
de bouw van een aanmerkelijk aantal
bejaardenwoningen (± 50), annex
dienstencentrum. De te bouwen
bejaardenwoningen waren niet alleen
bedoeld voor de Eijsdense minder-
valide ouderen, maar ook voor bejaar-
den uit de omliggende gemeenten. De
bejaardenwoningen en het diensten-
centrum zouden gerealiseerd moeten
worden op het terrein Breusterhof,
terwijl voor het bejaardentehuis een
andere plaats, bij voorkeur in de
onmiddellijke nabijheid, zou moeten
worden gezocht. In de pastorie in
Eijsden had op 1 april 1972 over die
plannen een gesprek plaats tussen het
college van Burgemeester en Wethou-
ders van Eijsden, gemeentesecretaris
Rubens, een delegatie uit het bestuur
van Stichting De Bron, de opbouwwer-
ker van de stichting Samenlevingsop-
bouw Zuidelijk Limburg, de voorzitter
en secretaris van de sectie Bejaarden-
werk van die stichting, alsmede de
directeur van de Diocesane Centrale
Bejaardenzorg Limburg. De conclusie
was dat de bouw van een vijftigtal
bejaardenwoningen in Eijsden niet
haalbaar was, omdat bejaardenwonin-
gen uitsluitend bestemd mochten zijn
voor huisvesting van in Eijsden woon-
achtige bejaarden en niet voor bejaar-
den uit de regio. Voor de bouw van
een dienstencentrum met rijkssubsi-
die, diende in een straal Van 800 meter
een betrekkelijk groot aantal bejaarden
woonachtig te zijn en ook hieraan kon
Eijsden niet voldoen. Stichting De Bron
moest die voornemens dus laten varen.
Ook plannen Voor de bouw van 15 à
20 bejaardenwoningen op een weiland,
gelegen achter de Wilhelminastraat of

in het bestemmingsplan “Ursulinen-
klooster” aan de Breusterstraat, gingen
in rook op.

Uit een gesprek dat op 27 april 1972
plaats had tussen de burgemeester van
Eijsden en de heer Borgart van de pro-
vincie, bleek dat Eijsden op de urgen-
tielijst bejaardenoorden premiesector
Limburg voor de jaren 1973-1974-
1975 op de vijfde plaats stond. Dat
betekende dat waarschijnlijk in 1974
gestart zou kunnen worden met de
bouw van het verzorgingstehuis. In
zijn onderhoud met de burgemeester
van Eijsden op 25 juni 1973 noemde
ook drs. Lebens, lid van Gedeputeerde
Staten het jaar 1974 als waarschijnlijk
bouwjaar van het verzorgingshuis.
Regelmatig werd, door zowel het
gemeenbestuur van Eijsden als door
Stichting De Bron, aangedrongen bij
de provincie, het ministerie van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke ordening en
bij andere instanties om definitief uit-
sluitsel te geven over het tijdstip van
de bouw van het verzorgingshuis in
Eijsden. Op 10 januari 1974 vernam
burgemeester Wijnands telefonisch
van de heer Van Dooren van het
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening dat Eijsden op
de onderhavige urgentielijst op de
eerste plaats stond.

2. De rijksbijdrage
Bij brief van 28 maart 1974, derde
afdeling, nr. D 8414, liet het provinci-
aal bestuur van Limburg de stichting
De Bron weten, dat het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning bij schrijven van 26 februari 1974
Gedeputeerde Staten van Limburg had
bericht dat ten laste van 1974 rijks-
steun in het vooruitzicht zou worden
gesteld voor het te bouwen verzor-
gingshuis in Eijsden en wel voor 60
bedden ten laste van 1974 en voor 40
bedden na 1974. Ruim een jaar later
(brief van Gedeputeerde Staten Van
Limburg d.d. 22 mei 1975, derde
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afdeling No. BE 4180) werd de eerdere
beschikking herzien en werd rijkssteun
toegezegd voor 71 bedden in 1975 en
29 bedden na 1975.

De verklaring van geen bezwaar van de
provincie op grond van de Wet op de
bejaardenoorden ten behoeve van de
bouw van het bejaardenoord werd
afgegeven bij brief van 5 maart 1975,
derde afdeling No. D 16303. De
“Beschikking geldelijke steun particu-
liere huurwoningen 1968 inzake ver-
zorgingstehuis voor bejaarden in de
gemeente Eijsden” werd door het
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening afgegeven op
13 juni 1975 (nr. PP 62408). Stichting
De Bron werd een jaarlijkse bijdrage
toegekend van f. 211.680,- voor
71 bedden. Bij beschikking van
31 december 1975, verzonden op
2 februari 1976, werd voor de reste-
rende 29 bedden subsidie verstrekt en
werd de totale jaarlijkse bijdrage vast-
gesteld op f. 296.940,-.

3. Samenwerking met het
Centrum voor Sociale Woning-
bouw te Heerlen
Toen begin 1974 verwacht mocht
worden dat Eijsden toestemming zou
krijgen voor de bouw van een bejaar-
denverzorgingstehuis, werd architect
Koene verzocht zijn reeds eerder inge-
diende schetsontwerp meer gedetail-
leerd uit te werken. Hiertoe werd
besloten in de vergadering van het
bestuur op 4 februari 1974 in aanwe-
zigheid van architect Koene. De heer
Koene deelde mede dat hij de opdracht
aannam en dat wat hem betrof over
een half jaar met de bouw van het ver-
zorgingshuis zou kunnen worden aan-
gevangen.

Tevens kwam toen de vraag aan de orde
of de stichting zelf een bouwteam
diende samen te stellen of in zee diende
te gaan met een projectontwikkelaar.
Besloten werd in eerste instantie een

commissie in te stellen die, in overleg
met drs. Heijen van de Limburgse Cen-
trale voor Bejaardenwerk, zou trachten
een programma van eisen op te stellen.
Die commissie zou in een later stadium
eventueel deel kunnen uitmaken van
het te vormen bouwteam.

Het gemeentebestuur van Eijsden had
er bij het bestuur van de Stichting De
Bron meermalen op aangedrongen dat
de architect voor de bouw van het ver-
zorgingscentrum een associatie zou
aangaan met een groot architectenbu-
reau, dat in staat was de bouw te bege-
leiden van het begin tot de
eindoplevering. Het gemeenbestuur
achtte een eenmansbedrijf als dat van
de heer Koene hiertoe niet in staat.
Enkele namen van architectenbureaus
die door de gemeente werden gesugge-
reerd, werden of door de stichting, of
door de (toen nog vermoedelijke) aan-
nemer Bouwbedrijf Smeets NV of
door architect Koene afgewezen. In een
gesprek, dat op 5 maart 1974 plaats-
vond tussen het college van burge-
meester en wethouders en de heren
Slangen, sinds 1974 voorzitter van het
bestuur, Mossink en Lousberg van de

Stichting De Bron, werd door het
gemeentebestuur opnieuw aangedron-
gen op samenwerking met een archi-
tectenbureau dat voor de realisatie van
een miljoenenproject, zoals de bouw
van een verzorgingshuis, voldoende
geëquipeerd was. Weer werden een
aantal namen genoemd van bureaus
die naar de mening van het college in
staat zouden zijn de bouw te begelei-
den. Van de zijde van De Bron werd
toegezegd dat het bestuur zich over het
voorstel van de gemeente zou beraden.
Vervolgens had er, op instigatie van de
heer Lousberg, op 24 juni 1974 een
gesprek plaats tussen architect Koene
en het Centrum voor Sociale Woning-
bouw (CSW) te Heerlen. Dat gesprek
leidde eind 1974 tot een overeenkomst
tussen de Stichting De Bron en het
CSW, waarin de samenwerking met
architect Koene werd vastgelegd.

4. Wijziging van het bestem-
mingsplan Eijsden Noord
De stichting ging voortvarend aan de
slag om, zodra de definitieve goedkeu-
ring voor de bouw van het verzor-
gingshuis zou zijn ontvangen, direct
met die bouw te kunnen starten.
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Toch gooide de gemeente Eijsden nog
bijna roet in het eten. Voor de bouw
van het verzorgingshuis op het terrein
Breusterhof bleek een wijziging van
het bestemmingsplan Eijsden Noord
noodzakelijk, omdat het ingediende
bouwplan de bebouwingsgrenzen
overschreed en een bejaardenverzor-
gingshuis niet strookte met bestem-
ming van het terrein. Begin november
1974 opperde de gemeente Eijsden om
het bejaardentehuís niet te bouwen,
zoals gepland, op de hoek Emma-
straat-Sint-Martinusstraat, maar op
het terrein van het “complex Ursuli-
nenklooster? Als reden werd genoemd:
“in geplande situatie ligt het tehuis te
kort bij de St.-Martinuskerk.” Het leek
echter meer voor de hand te liggen dat
de gemeente een bestemming zocht
voor het leegstaande Ursulinenklooster
en het omliggende terrein aan de
Breusterstraat.

Het verzoek van de gemeente kwam op
een moment dat de plannen voor de
bouw van het bejaardentehuis nage-
noeg bestekklaar waren. Het bestuur
van de Stichting De Bron was dan ook
verre van ingenomen met het voorstel
van de gemeente. Op 7 november 1974
had over deze kwestie een uitvoerig
gesprek plaats tussen het college van
burgemeester en wethouders en een
delegatie uit het bestuur van Stichting
De Bron. Van de zijde van De Bron
werd erop gewezen dat vanaf 1969 de
situering van het verzorgingshuis op
het terrein Breusterhof vaststond,
zowel voor de gemeente als voor de
stichting. Wijziging van de situering
van het verzorgingshuis had vergaande
consequenties. De motieven die door
De Bron naar voren werden gebracht,
waren voor het gemeentebestuur aan-
leiding bij brief van 12 november
1974, afd. I, Nr. 1597, het bestuur van
De Bron te berichten dat het bejaar-
denverzorgingshuis “gebouwd zal
worden op het terrein dat daarvoor
oorspronkelijk werd bestemd, t.w. het

aan de Emmastraat en Sint-Martinus-
straat gelegen perceel kadastraal
bekend gemeente Eijsden, sectie D
nrs 3451 en 4271.” Voorts zou het
college de Raad voorstellen, op grond
van artikel 21 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, de verklaring af te
geven dat een wijziging van het
bestemmingsplan Eijsden Noord werd
voorbereid. Adviesgroep Partners BV
te Maastricht, de gemeentelijke advi-
seur op het terrein van de ruimtelijke
ordening en vormgeving, verklaarde
op 15 oktober 1974, kenmerk:
2339/143.02/pd/mm, dat, nadat archi-
tect Koene het hoofdgebouw van vier
naar drie bouwlagen had terugge-
bracht, hij zich met het schetsontwerp
kon verenigen. Door het Comitel
Schone Maasvallei werd op 18 oktober
1974 een bezwaarschrift ingediend
tegen de voorgenomen wijziging van
het bestemmingsplan, dat echter na
een onderhoud met het bestuur van
Stichting De Bron op 10 december
1974 werd ingetrokken.

In zijn vergadering van 12 december
1974 besloot de Gemeenteraad van
Eijsden te verklaren dat een wijziging
van het bestemmingsplan werd voor-
bereid, ex artikel 21 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.

Toen alles in kannen en kruiken leek,
kwamen bezwaren tegen het bouwplan
uit een onverwachte hoek. De Provin-
ciale Planologische Dienst (PPD) kon
zich niet verenigen met de vorm van
het te bouwen bejaardentehuis. Door
de bouwmassa zou de Sint Martinus-
kerk van Breust in het gedrang komen.
Dat standpunt was opmerkelijk omdat
voordien diverse gesprekken hadden
plaats gevonden waaruit mocht
worden geconcludeerd dat, nadat in
het schetsontwerp de hoogte van het
gebouw van vier naar drie lagen was
teruggebracht, de PPD met het plan
akkoord zou gaan. Op 5 februari 1975
had er, op verzoek van de PPD, een

gesprek plaats ten gemeentehuize,
waaraan deelnamen de heren Scheeren
en Sluysmans van de PPD, burgemees-
ter Wijnands van Eijsden en de heer
Duyx van Adviesgroep Partners,
namens de gemeente, architect Koene,
de heren Kubben en Puts van het CSW
en de heren Slangen, Van Hall, Van
Ool en Huijnen van Stichting De Bron.
Ondanks alle argumenten die ter tafel
werden gebracht, bleef de heer
Scheeren van de PPD op het stand-
punt staan, dat het aantal bouwlagen
moest worden teruggebracht van drie
naar twee. Een alternatief was de
hoogste bouw te projecteren zo ver
mogelijk verwijderd van de kerk. Hij
zou zijn bezwaren naar voren brengen
in de Werkgroep Afwijking Bestem-
mingsplan (WAB). Die werkgroep zou
vervolgens advies uitbrengen aan
Gedeputeerde Staten van Limburg, die
ter zake de uiteindelijke beslissing
dienden te nemen. Op 19 februari
1975 adviseerde de WAB Gedeputeerde
Staten hun goedkeuring te onthouden
aan de gevraagde wijziging van het
bestemmingsplan Eijsden Noord.

Stichting De Bron en de gemeente
Eijsden zetten nu alles op alles om te
voorkomen dat Gedeputeerde Staten
het negatief advies van de WAB
zouden volgen. De voorzitter van
Stichting De Bron had begin maart
1975 een onderhoud met drs. K.W.
Buck, die als lid van Gedeputeerde
Staten financiën en economische zaken
in zijn portefeuille had. Hij had de
indruk dat de heer Buck wel gevoelig
was voor de argumenten van de stich-
ting, met name voor de financiële con-
sequenties, indien Gedeputeerde
Staten het negatieve advies van de
WAB zouden volgen. Voorts wees hij
de heer Buck op het feit dat in eerste
instantie de PPD zich met de plannen
akkoord had verklaard. Notaris Van
Hall had enkele malen contact met de
heer Van Baal uit Gronsveld en de heer
Drummen uit Sint Geertruid, die lid
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waren van Provinciale Staten en die op
hun beurt over deze kwestie de heer
Buck aanklampten. Ook de gemeente
Eijsden stelde alles in het werk om de
provincie op andere gedachten te
brengen. Het was burgemeester
Wijnands, die tijdens een vergadering
op 10 maart 1975 van een aantal
bestuursleden van de Stichting De Bron
(Kerngroep), telefonisch liet weten dat
Gedeputeerde Staten in hun vergade-
ring van 10 maart 1975 goedkeuring
hadden gegeven aan de wijziging van
het bestemmingsplan “Eijsden Noord”.
Bij brief van 17 maart 1975, 1e afdeling,
nr. BD 31911, gericht aan de gemeente
Eijsden, werd door Gedeputeerde
Staten bevestigd dat vrijstelling werd
verleend van de voorschriften van het
geldende bestemmingsplan ten behoeve
Van de bouw van een verzorgingshuis
op het terrein Breusterhof. In dezelfde
brief werd bericht dat evenmin bezwaar
bestond tegen het verlenen van de voor
de uitvoering van het bouwplan vereiste
bouwvergunning.

5. Mutaties in het bestuur en
uitbreiding van het bestuur in
de periode 1972 - 1975
Het bestuur van de Stichting De Bron
had grote behoefte aan een bestuurslid
dat in staat was de functie van pen-
ningmeester te vervullen. Tot 1972
combineerde de heer Mossink de func-
ties van secretaris en penningmeester.
In de bestuursvergadering van
23 november 1971 werd de heer
W.P.]. Van Ool, directeur van de toen-
malige Boerenleenbank in Eijsden, tot
bestuurslid benoemd en per 1 januari
1972 belast met het penningmeester-
schap. In dezelfde vergadering werd
eveneens tot bestuurslid benoemd de
heer 1.].N. Jacobs, huisarts. Zijn benoe-
ming hield verband met advisering bij
de toewijzing van de bejaardenbunga-
lows Breusterhof aan de bewoners.
In verband met zijn Vertrek naar Puth-
Schinnen diende pastoor I. Habets bij
brief van juli l973 zijn ontslag in. Op 4

februari 1974 werd in zijn plaats
pastoor P.M. Slangen tot voorzitter
benoemd. Vanwege zijn verhuizing
naar Den Haag, nam de heer Mossink
ontslag als secretaris en het bestuur
besloot in zijn vergadering van 18
maart 1975, de heer ].P.M. Huijnen als
zodanig te benoemen. De bezwaren die
bij de oprichting in 1969 van Stichting
De Bron golden om de heer Lousberg
te benoemen tot bestuurslid van De
Bron en die verband hielden met zijn
functie bij de provincie Limburg, ver-
vielen na ontvangst van de premiebe-
schikking van 13 juni 1975. In de
vergadering van 18 juni 1975 volgde
zijn benoeming tot bestuurslid.

Reeds in de bestuursvergadering van
18 maart 1975 werd de wens geuit ook
mensen buiten Eijsden in het bestuur
op te nemen, aangezien het te bouwen
verzorgingshuis voor de regio was
bedoeld. In de vergadering van 18 juni ›
1975 werd met het oog op die moge-
lijke uitbreiding, besloten artikel 4, lid
1 van de statuten te wijzigen en het
aantal leden te brengen op ten hoogste
17, in plaats van ten hoogste 11. Op
7 oktober 1975 werd die wijziging nota-
rieel vastgelegd. Dezelfde dag nog, in de
bestuursvergadering van 7 oktober
1975 dus, werden tot bestuursleden
benoemd mevrouw A. Kallen-Frijns uit
Noorbeek, mevrouw I.P. Michiels van
Kessenich-Hoogendam uit Mheer en de
heer LH. Van Baal uit Gronsveld.

6. Instelling commissies
De uitbreiding van het bestuur was
ook nodig voor de bemanning van vijf
commissies, die in de vergadering van
18 juni 1975 werd ingesteld.
- Bouwcommissie, die de bouw van

het bejaardentehuis zou dienen te
begeleiden en waarin naast enkele
bestuursleden, onder meer het
CSW, de aannemer en de architect
zitting zouden nemen.
Financiële commissie, die belast
werd met het financieel beheer.

- Inrichtingscommissie, die in nauwe
samenwerking met de financiële
commissie en de architect, belast
werd met de totale inrichting van
het te bouwen bejaardentehuis.

- Personeelscommissie, die tot taak
kreeg het aantrekken Van personeel
en de opbouw van het personeels-
bestand, in nauwe samenwerking
met de te benoemen directeur, dan
wel directrice.

- Opnamecommissie, die bepaalde
wie in aanmerking kwam voor
opname in het bejaardentehuis.
Met die taak werd, in afwachting
van nadere richtlijnen Van het
Ministerie omtrent een door het
college van Burgemeester en Wet-
houders in te stellen Indicatiecom-
missie op grond van de Wet op de
bejaardenoorden, de “Toewijzings-
commissie bejaardenbungalows”
belast.

Overigens functioneerde al vanaf sep-
tember 1974 een bouwteam, dat druk
in de weer was voorbereidingen te
treffen voor de bouw van het verzor-
gingshuis en een zogenaamde Kern-
groep, later omgedoopt tot de
Kern/Financiële Commissie, die nauw
samenwerkte met het bouwteam en
door het bestuur gemachtigd was
beslissingen te nemen die geen uitstel
duldden en die dan achteraf door het
bestuur werden gefiatteerd.

7. Financiering bouw
Na het bericht van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning van 26 februari 1974 dat ten laste
van 1974 rijkssteun in het vooruitzicht
werd gesteld voor de realisatie van het
bejaardenverzorgingstehuis, en wel
voor 60 bedden in 1974 en 40 bedden
na 1974, werd bij schrijven van 21
november 1974 door het bestuur van
Stichting De Bron tekeningen, bestek,
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kostenramingen, de financiële opzet
e.d. toegezonden aan het gemeenbe-
stuur van Eijsden. De kosten die
gemoeid waren met het verwerven van
de grond, de bouw en de inrichting
van het bejaardenverzorgingstehuis
werden geraamd op f. 5.868.075,-. Het
bestuur besloot voor de financiering
van de stichtingskosten twee geldlenin-
gen af te sluiten en wel één van
f. 5.000.000,- en, zodra meer zicht zou
zijn op de werkelijke stichtingskosten,
een geldlening voor het restant. Met
toezending op 21 november 1974 van
het bestek, kostenramingen e.d. werd
de gemeente Eijsden tevens verzocht
zich garant te stellen voor de tijdige
betaling van rente en aflossing voor
een af te sluiten geldlening voor de
financiering Van de bouw en inrichting
van het bejaardenverzorgingstehuis

ten bedrage van f. 5.000.000.-. In zijn
vergadering van 12 december 1974
besloot de gemeenteraad die garantie
te verlenen, mits de stichting zou
voldoen aan een aantal voorwaarden
met betrekking tot de inrichting van
de financiële administratie, de controle
daarvan door het Centraal Bureau
voor Verificatie en Financiële Adviezen
der Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de goedkeuring van de
begroting en rekening door het college
van burgemeester en wethouders en
bevoegdheden van dat college met
betrekking tot de vaststelling van de
door de stichting in rekening te
brengen verzorgingsprijzen etc. Met
die voorwaarden -niet minder dan
achttien- ging de stichting akkoord.
Op 16 juni 1975 sloot de stichting een
drietal geldleningen af tegen een rente
van 101/2 % met:
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor
de Metaalindustrie, Den Haag, tot een
bedrag van f. 2.000.000,-,
Stichting Algemeen Pensioenfonds
voor de Haven- en Vervoersbedrijven
te Amsterdam tot een bedrag van
f. 1.000.000,-
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor
de Koopvaardij te Amsterdam tot een
bedrag van f. 2.000.000,-.

Op 29 juli 1976 diende Stichting
De Bron een verzoek in bij de
gemeente zich garant te stellen voor de
tijdige betaling van rente en aflossing
voor een geldlening ter grootte van
f. 1.500.000,-, De stichtingskosten
zouden niet f. 5.868.075,-, bedragen,
zoals eerder was geraamd, maar
f. 6.500.000,-. De gemeenteraad besloot
in zijn vergadering van 5 augustus 1976
die garantie te verlenen. De geldlening
ad. f. 1.500.000,- werd door Stichting
De Bron afgesloten met de stichting
Pensioenfonds Raiffeissen te Utrecht,
tegen een rente van 9% per jaar en af
te lossen in 40 jaar. Tevens besloot de
raad in zijn vergadering van 5 augus-
tus 1976 zich garant te stellen voor de
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nakoming van alle verplichtingen die
voor de stichting zouden voortvloeien
uit een af te sluiten rekening-couran-
tovereenkomst met de Rabobank
Eijsden tot een bedrag van maximaal
f. 750.000.-.

8. Aankoop grond
Voor de bouw van het verzorgingshuis
diende Stichting De Bron grond aan te
kopen van Bouwbedrijf Smeets NV te
Meerssen en van het Kerkbestuur van
de parochie van de H. Martinus te
Breust-Eijsden.

Met Bouwbedrijf Smeets was reeds
eerder overeenstemming bereikt over
de verkoop van een perceel grond,
gelegen aan de Sint-Martinusstraat en
de Emmastraat. De koopakte werd op
29 september 1972 opgemaakt door
notaris Van Hall en door partijen
ondertekend. Stichting De Bron had
zich toen verplicht tot het verstrekken
van de opdracht voor de bouw van het
bejaardentehuis aan Bouwbedrijf
Smeets, onder bepaalde voorwaarden.
Over de toen overeen gekomen
koopsom behoefde geen rente betaald
te worden tot 10 januari 1974. Op
dinsdag 10 juni 1975 had er een
onderhoud plaats tussen een delegatie
uit het bestuur van de Stichting De
Bron en Bouwbedrijf Smeets. Het
resultaat was dat Bouwbedrijf Smeets
afzag van betaling van achterstallige
rente en de koopsom op f. 253.000,-,
voor de strook grond gelegen aan de
Emmastraat/Sint Martinusstraat ter
grootte van 91 are en 36 centiare,
gehandhaafd bleef.

Na informele contacten waaruit de
bereidheid van het kerkbestuur bleek
om een strook grond ter grootte van
19 are en 40 centiare aan stichting De
Bron te verkopen aan de Sint- Marti-
nusstraat, werd op 24 september 1974
een schriftelijk verzoek hiertoe gedaan
dat door het kerkbestuur werd gehono-
reerd. De grond werd aangekocht voor

de prijs van f. 48.500,-. Op 27 juni
1975 werden de notariële akten gepas-
seerd en op 30 juni van dat jaar inge-
schreven in het openbare register van
het hypotheekkantoor te Maastricht.

9. De bouw
De vergunning voor de bouw van het
verzorgingshuis werd op 13 mei 1975
aangevraagd en werd door Burgemees-
ter en Wethouders van Eijsden verleend
op 24 juni 1975, kenmerk 75/83.
Na inschrijving, kreeg Bouwbedrijf
P. Smeets te Meerssen op 16 juni 1975
opdracht voor de bouw van het
bejaardentehuis voor de prijs van
f. 3.125.000,-.

De elektrische installaties vielen buiten
het bestek van de aannemer. Voor de
complete elektrotechnische voorzie-
ningen werd Melotte B.V. te Maastricht
op 11 juli 1975 opdracht verstrekt.
Het bureau Huygen Maastricht, Raad-
gevende Ingenieurs B.V., had de clirec-
tie over de elektrische- en andere
technische installaties in het gebouw,
het binnenklimaat, de brandveiligheid,
de bliksembeveiligsinstallatie, etc. Nira
Nederland B.V., Kommunicatie Syste-
men te Heerlen, leverde en monteerde
het zuster- en personenoproepsysteem
en het brandmeldsysteem. Voor de
aanleg van de centrale verwarming, de
boilers, luchtverversingsinstallaties,
brandblusinstallatie, etc. droeg Tebuko
B.V. te Sittard zorg, terwijl Antenne-
bouw I. Rethero te Eijsden de centrale
antenne-installatie aanbracht.

Op 23 juni 1975 startte de aannemer
met de bouw. Vanwege de vrij drassige
grond diende onder het hoofdgebouw
een fundering aangebracht te worden
van betonnen heipalen. Getooid met
helm en in werkmanskiel beklom de
voorzitter van het stichtingsbestuur,
pastoor Slangen, op 18 september
1975, de torenhoge heimachine en
boorde de eerste heipaal de grond in.
Het hoogste punt werd bereikt op

2 juli 1976 en met een enig feestelijk
vertoon werd op die dag, om 15.00
uur, de traditionele “mei” op het
bouwwerk geplaatst.

Voor wat betreft de inrichting van het
bejaardenverzorgingstehuis, leverde
Kembo - Meubelfabrieken B.V. te
Rhenen het meubilair. De inrichting
van de keuken werd verzorgd door
Marja Internationaal te Utrecht. Het
leggen van vloerbedekking en de stof-
fering werd opgedragen aan firma
Dessart te Eijsden en het binnenverf-
werk aan de firma Mertens, eveneens
in Eijsden gevestigd. De volièrevereni-
ging De Maasvogels richtte een volière
in met zangvogels, terwijl een door de
aannemer geschonken aquarium van
vissen werd voorzien door aquarium-
vereniging “De Siervis”.

Het tuinplan werd ontworpen door
landschapsarchitecte Mevrouw Koene-
Beyer te Eijsden. Een van de voorwaar-
den was, dat de warmwaterbron
gehandhaafd bleef en in het tuinplan
werd verweven. De firma Roumen te
Wijnandsrade voerde het tuinplan uit.

Aan de in Eijsden wonende beeldende
kunstenaars, F. Bemelmans en
I. Roosenburg werd opdracht verstrekt
tot het ontwerpen en plaatsen van een
tweetal kunstwerken, in overleg met
architect Koene en landschapsarchi-
tecte mevrouw Koene-Beyer.
De Kentaur in brons van F. Bemel-
mans staat aan de hoofdingang van het
verzorgingshuis, terwijl het kunstwerk
Vissen, uitgevoerd in aluminium, van
T. Roosenburg werd geplaatst in een
van de vijvers aan de achterzijde Van
het gebouw.

Op 3 december 1976 had de definitieve
oplevering plaats. Voor de bouw van
het bejaardenverzorgingstehuis werden
250 werkbare werkdagen uitgetrokken.
Het werden er uiteindelijk 287.
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“De Kentaur" van F. Bemelmans
aan de hoofdingang van De Bron.
Foto: EV. G. Schroen, 2002.

"Vissen" van T. Roosenburg in
een van de vijvers bij De Bron.
Foto: EV. G. Schroen, 2002.

10. Benoeming directeur
In zijn vergadering van 18 juni 1975
stelde het bestuur, dat de benoeming
van een directrice of directeur van het
bejaardentehuis in een zo vroeg moge-
lijk stadium diende plaats te Vinden.
De Kerngroep, bestaande uit de heren
P. Slangen, I. van Hall, T. Huijnen en
W. van Ool, werd door het bestuur
gemachtigd voor die benoeming de
nodige voorbereidingen te treffen. Over
de te volgen procedure, de wijze van
selectie van de kandidaten, etc. voerde
de Kerngroep overleg met de Katho-
lieke Vereniging van Bejaardentehuizen
(KVB). Op de advertentie, die op
11 oktober 1975 werd gepubliceerd,
reflecteerden niet minder dan 89 per-
sonen. De kwaliteit stond echter niet in
verhouding tot de kwantiteit. Een groot
gedeelte van de sollicitanten voldeed
niet aan de minimumeisen: er was een
kapper, een textielhandelaar, een

vertegenwoordiger en een technicus bij.
Door de Kerngroep werd, samen met
Mej. Van Mill van de KVB, een zestal
kandidaten geselecteerd die voor
benoeming in aanmerking kwamen en
waarmee op donderdag, 20 november
1975 een gesprek plaats vond. Dit
resulteerde in een voordracht van twee
personen, die het bestuur van Stichting
De Bron in zijn vergadering van
3 december 1975 werd voorgelegd Uit
de schriftelijke stemming bleek dat
dertien leden van het bestuur hun stem
uitbrachten op de in Eijsden wonende
H.M. van ,t Land, die daardoor met
algemene stemmen werd gekozen tot
directeur van het bejaardenverzor-
gingshuis De Bron. Zijn benoeming
Zou ingaan per 1 juli 1976. In de verga-
dering van het bestuur van 17 maart
1976, werd de ingangsdatum echter
gewijzigd in 1 mei 1976. De heer van
,t Land nam echter vanaf januari 1976
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reeds deel aan de Vergaderingen van
het bestuur, had zitting in een aantal
commissies en werd nauw betrokken
bij de bouw en de inrichting van het
bejaardenverzorgingstehuis.
De benoeming van Hoofd van de Ver-
zorging (mej. D. Tubêe), Chef van de
Keuken (G. Drummen) en de Tech-
nisch Vakman (N. Martens) had plaats
in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 10 juni 1976. Vooral voor
de functie van Technisch Vakman was
de belangstelling overweldigend. Niet
minder dan 251 sollicitanten reflec-
teerden op de advertentie.

11. De officiële opening van
het bejaardenverzorgings-
tehuis

De officiële opening van het bejaar-
denverzorgingstehuis vond plaats op
vrijdag 4 februari 1977. De voorberei-
dingen voor de opening werden
getroffen door de op 4 november 1976
ingestelde Openingscommissie.
Het openingsprogramma zag er in
grote lijnen als volgt uit.
10.30 uur - 11.15 uur: H. Mis tevens
inzegening van het gebouw.
12.45 uur - 14.15 uur: diner voor
bewoners, staf en bestuur.
15.30 uur: ontvangst genodigden.
16.00 uur - 16.45 uur: openingszitting.
19.00 uur: receptie.

De openingszitting werd bijgewoond
door ongeveer 140 genodigden, waar-
onder de colleges van burgemeester en
wethouders van Eijsden en omrin-
gende gemeenten, de geestelijkheid en
al degenen die op een of andere
manier gezorgd hadden dat in Eijsden
een bejaardenverzorgingstehuis kon
worden gebouwd en ingericht. Daar-

De heer Van 't Land, de eerste
directeur van De Bron, bijde
opening op 4 februari 1977.
Foto: EV3376. Paul Rutten.

De heer Van ,t Land heette de genodig-
den welkom, waarna de voorzitter van
het stichtingsbestuur, de heer Slangen,
een toespraak hield, waarin hij refe-
reerde aan de tijd die lag tussen de
oprichting van de stichting en de uit-
eindelijke bouw van het verzorgingste-
huis. ln zijn toespraak bedankte hij,
met name oud-burgemeester Duijsens,
die het initiatief had genomen tot de
oprichting van stichting en verder al
degenen die een steentje hadden bijge-
dragen aan de verwezenlijking van de
bouw en inrichting van het verzor-
gingstehuis. Voorts zei pastoor Slangen
dat met de bouw van het verzorgings-
huis een oude Eijsdense traditie

Foto midden: Bronkmaandag in Breust, 1952.
Links de voormalige pastorie en rechts de St.-Martinuskerk. De pastorie, het huis
en de boerderij op de foto hebben plaats moeten maken voor De Bron.
Foto: EV186.

naast werden personen en instanties
uitgenodigd die met het ouderenwerk
in deze regio van doen hadden, een
aantal Eijsdense notabelen en uiteraard
de bewoners van De Bron.

De opening van de cramignon voor de voormalige pastorie in Breust, 1952.
Pastoor Debets gaat voorop.
Foto: EV187.
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Eerbewijs aan de geestelijkheid door de jonkheid van Breust, 1981. Rechts op de
voorgrond pastoor Starmans, daarnaast pastoor Slangen. De plechtigheid vindt plaats
voor de hoofdingang van De Bron, op de plek waar vroeger de pastorie stond.
Foto: EV213.

hersteld zou worden. Het tehuis is
gedeeltelijk gebouwd op de plaats waar
vroeger de pastorie stond, waar sedert
mensenheugenis op bronkmaandag de
Ionkheden van Breust en Caestert
hulde brachten aan de geestelijkheid en
waar de cramignon werd geopend. In
het vervolg zou dat gebeuren plaatsvin-
den aan de hoofdingang van De Bron.

Burgemeester Wijnands ging in zijn
speech in op de vele problemen en
tegenslagen waarmee de stichting in de
loop der jaren had te kampen, die vaak
een gevolg waren van beleidsbeslissin-
gen van de verschillende overheidsor-
ganen en waaraan de stichting geen
debet had. Hij dankte het bestuur voor
zijn geestkracht, inzet en het vele werk
dat afgelopen jaren belangeloos werd
verricht en dat uiteindelijk leidde tot
de bouw van het verzorgingshuis. Ook
dankte hij al degenen die aan de reali-
satie van het verzorgingshuis hadden
meegewerkt en hij wenste de heer Van
,t Land en zijn medewerkers veel geluk
toe met de nieuwe huisvesting. In het
bijzonder wenste hij de bewoners geluk
toe “met het gereedkomen van dit huis,
dat toch uw eigen huis moet worden.”
Daarna verklaarde hij het verzorgings-
huis De Bron voor geopend. De recep-
tie vanaf 19.00 uur werd druk bezocht.
Tijdens de openingszitting en de recep-

tie verzorgde het Trio Formannoy de
achtergrondmuziek.

12. De eerste bewoners
Ruim voor de officiële openingsdatum,
op 22 november1976 om precies te
zijn, betrokken de eerste bewoners hun
appartement in De Bron, op de begane
grond en op de eerste etage. De tweede
etage was toen nog niet voor bewoning
gereed.

Ondanks een aantal artikeltjes in het
toen in Eijsden verschijnend Contact-
blad en in contactbladen in de regio,
het organiseren van een open dag,
voorlichting door het Comité Bejaar-
denzorg Eijsden, enz. viel de belang-
stelling van de ouderen voor opname
in De Bron tegen. Onbekendheid met
de nieuwe vorm van verzorging, maar
ook het financiële aspect, onder andere
het moeten aanspreken van eventueel
vermogen, speelde een belangrijke rol.
Rond september 1976 hadden zich een
twintigtal ouderen voor huisvesting in
De Bron aangemeld. Op 1 december
1976 bedroeg dat aantal 25, terwijl
eind januari 1977 De Bron 50 bewo-
ners telde. In de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 21 april 1977
kon de directeur Ki van ,t Land, ver-
heugd mededelen dat per 15 april van
dat jaar 70 bewoners huisvesting in De
Bron genoten. Dat cijfer lag ruim
boven de door het Centraal Bureau
Dienstverlening, het bureau dat de
financiële administratie van De Bron
verzorgde, geraamde cijfer van 55. Het
duurde tot augustus 1978 voordat alle
95 kamers waren bezet.

Een aandachtig gehoor bij de toespraken op 4 febr. 1977. Op de eerste rij rechts
de heer Wijnands, burgemeester van Eijsden, en geheel links pastoor Slangen,
voorzitter van het stichtingsbestuur van De Bron.
Foto: EV3377. Paul Rutten.
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Vll. De bouw van 6 bejaar-
denbungalows aan het
Kerkpad

1. Grondverwerving
In juli 1981 (kenmerk 81/7/484-2.1.2)
bracht de Provinciale Raad voor het
Bejaardenbeleid (RBL) te Roermond
een rapport uit over een onderzoek dat
had plaats gevonden door het Provinci-
aal Orgaan Welzijnsbevordering
Limburg (POWL) naar de behoefte aan
bejaardenwoningen. Uit dat onderzoek
bleek dat het aantal bejaarden in
Limburg in belangrijke mate zou toene-
men. In de periode 1980-1985 werd een
stijging voorzien van 36,7% (landelijk
15,9%). Verwacht werd ook dat de vraag
naar verzorgingsplaatsen in tehuizen
sterk zou toenemen, met als gevolg dat
degenen die voor huisvesting in een ver-
zorgingshuis in aanmerking kwamen,
zouden worden geconfronteerd met een
lange wachttijd. Het onderzoek leidde
tot het formuleren van een aantal con-
crete aanbevelingen, waaronder de
bouw van bejaardenwoningen.

Voor De Bron kwamen die aanbevelin-
gen als een geschenk uit de hemel. Niet
minder dan 20 gegadigden stonden op
dat moment voor een van de 15
bejaardenbungalows in de Breusterhof
op de wachtlijst, terwijl een wachttijd
van 5 jaren heel normaal was.

Naar aanleiding van het rapport van
de RBL, wendde Stichting De Bron
zich op 22 september 1981 tot het
college van Burgemeester en Wethou-
ders met het verzoek mede te delen of
mogelijkerwijs bouwgrond voor de
bouw van bejaardenwoningen te reali-
seren zou zijn in het Ursulinencom-
pleX aan de Breusterstraat dan wel in
het Poelveld. Het bleek echter dat alle
gronden in het bestemmingsplan
Noord-Ursulinenpark, die voor
woningbouw waren bestemd, inmid-
dels bebouwd waren en voor wat
betreft het in ontwikkeling zijnde

bestemmingsplan Poelveld de
gemeente zou bevorderen dat zulke
woningen daar zouden kunnen
worden gebouwd, al naar gelang de
behoefte (brief van de gemeente
Eijsden d.d. 29 september 1981, afd. I,
kenmerk 1982/81). Bij brief van
28 april 1982 werd een nieuw verzoek
tot het gemeentebestuur gericht nu om
na te gaan of de bouw mogelijk was
van een aantal bejaardenwoningen aan
de westzijde van het kerkpad, ten
noorden van de Rabobank. Die grond
was eigendom van het de Stichting
Katholiek Onderwijs in Eijsden. Op
2 maart 1983 had er een gesprek plaats
tussen de directie van De Bron, het
gemeentestuur van Eijsden en twee
afgevaardigden van Bureau Volkshuis-
vesting van de provincie Limburg over
die locatie. Tegen de onderhavige
locatie bestond geen bezwaar, mits het
gemeenbestuur een verklaring zou
afgeven dat in de gemeente Eijsden
geen behoefte meer was aan woningen
voor 1 à 2 persoons-huishoudens,
maar wel aan bejaardenwoningen. Een
week later, op 9 maart 1983, had Stich-
ting De Bron een onderhoud met
architect Koene over de mogelijke
bouw van een zestal bejaardenbunga-
lows aan het Kerkpad. Uit het verslag
van die bijeenkomst blijkt dat er
inmiddels door het bestuur van De
Bron contact was opgenomen met de
voorzitter van de stichting Katholiek
Onderwijs Eijsden en dat van de zijde
van de Stichting Katholiek Onderwijs
geen bezwaren bestonden tegen de
overdracht van de grond.

De overdracht van de grond had plaats
bij notariële akte, verleden voor
notaris Van Hall, op 18 november
1983. Het perceel was groot vijftien are
en zestig centiare en werd aangekocht
voor de prijs van totaal van f. 24.000,-
of f. 4000,- per kavel. Op 18 november
1983 werd de eigendom overgeschre-
ven in de kadastrale openbare registers
te Roermond.

2. Financiering bouw
Bij schrijven van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer d.d. 27 december
1983, kenmerk 3227259 / PP AT, werd
geldelijke steun toegekend op voet van
de Beschikking geldelijke steun huur-
woningen 1975 ten behoeve van de
bouw van zes wooneenheden. De jaar-
lijkse bijdrage werd door het Ministe-
rie in eerste instantie vastgesteld op
f. 10.802,-. Bij beschikking van
7 februari 1984, kenmerk 2207284 /
PP AT 36, werd de jaarlijkse bijdrage
verhoogd tot f. 13.019,-.

Voor de financiering van de bouw
werd een lening afgesloten op de kapi-
taalmarkt ter grootte van f. 560.000,-
in de vorm van een klimlening, dat wil
zeggen een lening die is afgestemd op
het dynamische kostprijssysteem. De
gemeente Eijsden stelde zich bij raads-
besluit van 13 maart 1984 garant voor
de betaling van rente en aflossing van
de onderhavige lening, die werd afge-
sloten met de “Stichting Pensioenfonds
Rabobankorganisatie te Utrecht.

3. De bouw
In de vergadering van 5 april 1983
ging het bestuur akkoord met het
voorstel van de Kern/Financiële Com-
missie, om architect Koene aan te
wijzen als architect. De te bouwen
bungalows dienden een “kopie” te
worden van de reeds bestaande bunga-
lows in de Breusterhof. De bouwkosten
van de zes te bouwen bejaardenbunga-
lows aan het Kerkpad werden geraamd
op f. 560.000,-.

Het gemeentebestuur van Eijsden ver-
leende op 20 augustus 1983, kenmerk
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De bouw van de bejaardenwoníngen aan het Kerkpad, 1984. Op de achtergrond
rechts de St.-Martinuskerk en links het Von Geusauplein.
Foto: EV2593.

83/9, de bouwvergunning. Aan Aanne-
mersbedrijf Doumen in Eijsden werd
de bouw opgedragen, terwijl firma
De Vet, eveneens in Eijsden gevestigd,
opdracht kreeg voor de aanleg van de
centrale verwarming. De heer Lousberg
werd belast met het toezicht op de
bouw en maakte samen met architect
Koene, de directie van De Bron en de
aannemer deel uit van het bouwteam.

Met de bouw werd gestart op 1 februari
1984 en op 15 oktober 1984 werden de
baardenbungalows door de nieuwe
bewoners betrokken.

Vlll. Van bejaardentehuis
naar zorgcentrum

1. Benoeming nieuwe directeur
Op 24 april 1991 berichtte de direc-
teur, de heer H.M. van ,t Land, dat hij
per 1 mei 1992 gebruik wenste te
maken van de OBU-regeling, de over-
bruggingsuitkering van het Pensioen-
fonds. In zijn vergadering van 24 juni
1991 ging het Algemeen Bestuur
akkoord met dit verzoek. Dat bete-
kende dat de arbeidsovereenkomst met
de heer H.M. van `t Land, die ruim 15
jaar leiding had gegeven aan De Bron,
per 1 mei 1992 werd beëindigd. Het
bestuur van Stichting De Bron bood
Ki van ,t Land op vrijdag, 24 april
1992 een afscheidsreceptie aan in De
Laathof in Mesch-Eijsden.

Had De Bron vroeger te maken met
ouderen, die, zij het met enige hulp,
nog vrij zelfstandig functioneerden, nu
bestaat het merendeel van de bewoners
uit ouderen die 24-uurs zorg nodig
hebben. In de jaren zeventig was de
gemiddelde leeftijd van de bewoners
ongeveer 76,5 jaar. Nu bedraagt de
gemiddelde leeftijd 86 jaar, terwijl het
aantal personen dat op de wachtlijst
staat voor huisvesting in De Bron rond
de vijftien schommelt en de wachttijd
gemiddeld zes maanden beloopt. Om
aan de stijgende zorgvraag te voldoen
streeft De Bron naar afstemming van
de zorg en de dienstverlening op de
wensen en de behoeften van de indivi-
duele cliënt; zorg op maat dus. En, om
een totaal scala aan diensten op het
gebied van wonen, verzorging en ver-
pleging te kunnen bieden, is De Bron
aangewezen op samenwerking met
andere instellingen op dat gebied in
de regio. Van de opvolger van Ki van
,t Land verwachtte het bestuur van
Stichting De Bron dan ook dat hij of
zij in staat was innoverend en initië-
rend op deze nieuwe ontwikkelingen
in de ouderenzorg in te spelen.

Voor de benoeming van een nieuwe
directeur werd in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 24 juni 1991 een
Selectiecommissie benoemd, bestaande
uit de bestuursleden mevrouw
M. Litjens-Rooijakkers en de heren
A. Spauwen, voorzitter, H. Wijnands,
secretaris, en W. de long. De selectie-
commissie werd door het A.B. gemanda-
teerd de sollicitatieprocedure te starten
en de voordracht op te stellen voor de
benoeming van een nieuwe directeur.
Op de op 7 september 2001 gepubli-
ceerde advertentie in De Limburger, het
Limburgs Dagblad en De Volkskrant,
solliciteerden 160 kandidaten, te weten
18 vrouwelijke en 142 mannelijke.

In haar vergadering van 28 september
2001 selecteerde de Selectiecommissie
zes kandidaten voor een gesprek op
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9 en 10 oktober en een vijftal reserve-
kandidaten. De gesprekken op 9 en
10 oktober waren van dien aard, dat
op 14 oktober nog een gesprek werd
gevoerd met drie van de vijf geselec-
teerde reservekandidaten. Uiteindelijk
bleven drie kandidaten over, die naar
de mening van de Selectiecommissie
voor de vervulling van de functie van
directeur van De Bron in aanmerking
kwamen. Vervolgens werden op
21 oktober 2001 twee inspraakcom-
missies geïnstalleerd, één bestaande uit
drie bewoners van De Bron, de andere
uit vier vertegenwoordigers van het
personeel. Op donderdag, 24 oktober
2001 hadden de Selectiecommissie en
de twee inspraakcommissies, ieder
afzonderlijk, een gesprek met de drie
overgebleven kandidaten, waarna de
inspraakcommissies verslag uitbrach-
ten van hun bevindingen aan de
Selectiecommissie.

Deze procedure leidde op 29 oktober
1991 tot een voordracht van twee per-
sonen aan het Algemeen Bestuur. In de
spoedeisende vergadering van het
Algemeen Bestuur van 7 november
1991 werd, met ingang van 1 april
1992, de heer W.F.M. Scheepens
benoemd tot directeur van De Bron.
Wim Scheepens was voordien direc-
teur van het verzorginghuis Antonius-
huis, Centrum voor ouderen, te Acht,
gemeente Eindhoven.

2. Ontbinding van de stichting
De Bron
Binnen de gemeente Eijsden geeft zorg-
centrum De Bron invulling aan een
geschakeerd zorgcontinuüm. Wat ont-
breekt is residentiële verpleeghuiszorg,
waaraan in Eijsden en directe omgeving
grote behoefte bestaat. Een verpleegunit
dient echter te voldoen aan de eisen die
aan een verpleeghuis worden gesteld.
Dat betekent onder meer 24-uurs aan-
wezigheid Van medische en paramedi-
sche disciplines. Uit een onderzoek
bleek dat de realisatie van een verpleeg-

unit van dertig bedden in Eijsden haal-
baar was, mits die onder de mantel van
een volwaardig verpleeghuis zou
worden geëxploiteerd. Op directie-
niveau had er vervolgens onder andere
overleg plaats met verpleeghuis
Grubbeveld. Grubbeveld, bouwt een
nieuw verpleeghuis in Maastricht voor
psychogeriatrische patiënten. Het
streven van Grubbeveld is erop gericht
de zorg en de verpleging zo dicht
mogelijk bij de thuissituatie van de
cliënt te brengen en in die doelstelling
paste de bouw van een verpleegunit in
Eijsden, in samenwerking met stichting
De Bron. Op 14 februari 2000 had in
De Bron een onderhoud plaats tussen
het Dagelijks Bestuur van De Bron, de
directie van De Bron en de heren
C. Breemer ter Steege, algemeen direc-
teur van Vijverdal, tevens Raad van
Bestuur van Stichting Verpleeghuis
Grubbeveld en R. Horstink, locatiedi-
recteur van verpleeghuis Grubbeveld,
waaruit niet alleen de bereidheid van
Grubbeveld en De Bron bleek om geza-
menlijk te streven naar de realisatie van
een verpleegunit in Eijsden, maar ook
om op andere terreinen, op basis van
gelijkwaardigheid, op het gebied van de
zorg- en dienstverlening samen te
werken.

Op 21 augustus 2000 werd door de
besturen van de Stichting verpleeghuis
Grubbeveld te Maastricht en de Stich-
ting De Bron te Eijsden een intentie-
verklaring ondertekend, waarin te
kennen werd gegeven dat de mogelijk-
heden tot verdergaande samenwerking
zouden worden onderzocht en in het
voorjaar 2001, afhankelijk van het
resultaat van dit onderzoek, de defini-
tieve besluitvorming over het vervolg-
traject zou plaatsvinden. In die
intentieverklaring werd tevens het
voornemen kenbaar gemaakt dat
gestreefd zou worden naar het samen-
gaan van beide stichtingen in één juri-
disch verband.

Op 28 augustus 2001 ging het Dage-
lijks Bestuur van stichting De Bron
akkoord met de instelling van een
“Projectgroep Fusie De Bron/Grubbe-
veld”. De projectgroep bestond uit de
heren Wim Scheepens, directeur van
De Bron en Ruud Horstink, directeur
van verpleeghuis Grubbeveld. De heer
Dominique Nijssen, directiesecretaris
van Vijverdal, werd belast met de bege-
leiding van het fusieproject. Naast de
op directieniveau werkzame project-
groep werd in december 2000 een
Bestuurlijke Stuurgroep Fusie De
Bron/ Grubbeveld ingesteld. Deze
bestuurlijke stuurgroep hield zich uit-
sluitend bezig met zaken waarvan de
finale besluitvorming lag bij het
hoogste orgaan van De Bron i.c. het
Algemeen Bestuur en het hoogste
orgaan van verpleeghuis Grubbeveld
i.c. de Raad van Toezicht en werd
bemand door de heer C. Breemer ter
Stege van de Raad van Bestuur van
Grubbeveld en de heren A. Spauwen
en W. Wijnen, respectievelijk voorzitter
en bestuurslid van Stichting De Bron.

De Projectgroep en Bestuurlijke Stuur-
groep gingen voortvarend te werk en
reeds op 5 juni 2001 lag een lijvig
fusiedocument op tafel dat voor advies
werd voorgelegd aan de Cliëntenraad
en voor advies en, op bepaalde onder-
delen, voor instemming aan de Onder-
nemingsraad van De Bron. Op 11 juni
2001 besloot het Algemeen Bestuur
van de stichting De Bron tot een juri-
dische fusie per 1 oktober 2001 van de
stichting De Bron en de stichting Ver-
pleeghuis Grubbeveld. Het betrof een
voorgenomen besluit, aangezien de
Ondernemingsraden van De Bron en
van Grubbeveld/Vijverdal nog met de
fusie dienden in te stemmen. Bij brief
van 12 september 2001 stemde het
O.R.-platform, de gezamenlijke onder-
nemingsraden van De Bron, Grubbe-
veld en Vijverdal, met de fusie in,
waarna in de vergadering van 17 sep-
tember 2001 het voorgenomen besluit
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De Bron en Breusterhof met beneden de St.-Martinuskerk.
De woningen langs het Kerkpad rechts beneden zijn nog
niet gebouwd. ln het midden zijn duidelijk de drie vijvers
te onderscheiden.
Foto: EV3682. W. Opreij, Margraten.

St.-Martinusstraat met de later afgebroken pastorie en boerderij. Op de
voorgrond Corrie Tossings-Haenen en haar broer Guill. Haenen.
Foto: C. Tossings-Haenen, ± 1940.

van 11 juni 2001 werd omgezet in een
definitief besluit.

Op maandag 1 oktober 2001 werden,
in een bijzondere bijeenkomst van het
Algemeen Bestuur van stichting De
Bron en de Raad van Toezicht van de
Stichting Grubbeveld, in aanwezigheid
van mr. M.P.P.F. Groutars, notaris te
Maastricht, de notariële akten onderte-
kend waarbij de stichting De Bron en
de stichting Grubbeveld werden opge-
heven. De nieuwe stichting die Zorg-
centrum De Bron en verpleeghuis
Grubbeveld vanaf 1 oktober 2001
bindt, kreeg de naam “Zorg voor
Ouderen". Per die datum ging ook de
benoeming in van Wim Scheepens,
Voormalig directeur van De Bron, tot
locatiedirecteur van verpleeghuis
Grubbeveld en van Hans Lardenoije,
voormalig zorgmanager van De Bron,
tot locatiedirecteur van De Bron. Een
eenhoofdige Raad van Bestuur, in de
persoon van Ruud Horstink, voorma-
lig directeur van Grubbeveld, geeft
vanaf 1 oktober 2001 leiding aan de
stichting Zorg voor Ouderen.

lX. De Stichting Vrienden
van De Bron

In tegenstelling tot de Stichting De
Bron, die per 1 oktober 2001 werd
opgeheven, overleefde de Stichting
Vrienden van de Bron, de fusie met
verpleeghuis Grubbeveld, hoewel door
die fusie de statuten dienen aangepast
te worden aan de nieuwe situatie.

Tot oprichting van die nevenstichting
werd besloten in de bestuursvergade-
ring van Stichting De Bron van 21 april
1977, op voorstel van de toenmalige
voorzitter RM. Slangen. De concrete
aanleiding voor het in het leven roepen
van de stichting was de post geestelijke
verzorging op de begroting van de
Stichting De Bron. De voorzitter, die als
pastoor van de parochie van de H. Mar-
tinus, tevens de geestelijke verzorging in
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Overzicht bestuursleden van Stichting De Bron, in de periode 1 september 1969 tot 1 oktober 2001

Mevrouw L.A.J.C. Albert-Delhaxhe van
De heer J.H. van Baal van
De heer J.E. Crousen van
Mevrouw J.H.M. Dassen-Stevens van
Mevrouw W.M.C. Duijsens-Gielens van
De heer J.H. Habets van

voorzitter van
De heer J.H.M. van Hall, van

vice-voorzitter van
Mevrouw M.l. Henquet van
Mevrouw M.A.W. Hermans-Crombach van
De heer J.P.M. Huijnen van

en van
secretaris van
en van

De heer J.J.N. Jacobs van
De heer P.M.J.L.F. Jacobs van
Mevrouw A. Kallen-Frijns van
Mevrouw M.E.W. Litjens-Rooijakker van
De heer W.C.J. de .long van

vice-voorzitter van
De heer P.H.J. Lousberg van
Mevrouw |.P. Michiels-van Kessenich-Hoogendam van
De heer H.J.M. Mossink van

secretaris van
De heer W.F.J. van Ool van

penningmeester van
De heer R.R.B.C. Pinckers van
De heer P.M. Slangen van

voorzitter van
Mevrouw A.P.G. Smeets-Wolfhagen van
De heer J.M.T.E. Toebosch van
De heer A.M.A.J. Spauwen van

secretaris van
voorzitter van

Mevrouw T.P.E. Vranken-Theelen van
De heer H..l.G. Wijnands van

secretaris van
De heer W.G.N. Wijnen van

voorzitter van

De Bron voor zijn rekening nam, stelde
zijn daarvoor op de begroting uitge-
trokken vergoeding, ten goede van de
op te richten nevenstichting.

ln de statuten, die verleden werden ten
overstaan van notaris van Hall in
Eijsden op 23 november 1977, krijgt de
nevenstichting de naam Stichting
Vrienden van de Bron en de doelstel-
ling wordt vrij ruim omschreven,
namelijk “het bevorderen van de zorg
voor de bejaarden in de regio Eijsden,
alles genomen in de meest uitgebreide
zin.” Het vermogen van de stichting
wordt gevormd door subsidies, dona-
ties en hetgeen de stichting verkrijgt
door onder meer schenking, legaat en
erfstelling. In de statuten staat tevens

dat tot bestuursleden slechts kunnen
worden benoemd bestuursleden van
de in Eijsden gevestigde Stichting
De Bron. De bepalingen in de statuten
lopen verder vrij parallel met de statu-
ten van Stichting De Bron.

In de loop der jaren financierde de
Stichting Vrienden van de Bron voor-
zieningen of aanschaffingen ten
behoeve van de ouderen, die uit de
normale exploitatie van Zorgcentrum
De Bron niet of bezwaarlijk konden
worden gefinancierd, onder andere uit-
stapjes voor de bewoners, de aan-
schaffing van een piano en een grote
parasol ten behoeve van de bewoners
van zorgcentrum De Bron en de
financiering van de serre in het

01-09-1969 tot 08-07-1985
07-10-1975 tot 01-10-2001
20-06-1994 tot 01-10-2001
1981/1982(?) tot 30-03-1987
O1-09-1969 tot 1981/1982(?)
01-09-1969 tot 01-07-1973
01-09-1969 tot 01-07-1973
01-09-1969 tot 17-09-1988
01-09-1969 tot 17-09-1988
01 -09-1 969 tot 22-10-1990
01-09-1969 tot 27-08-1970
01-09-1969 tot 21-04-1977
01-01-1993 tot 01-10-2001
18-03-1975 tot 21-04-1977
01-01-1993 tot 01-10-2001
23-11-1971 tot 1981/1982(?)
1981/1982(?) tot 01-10-2001
07-10-1975 tot 01-1-1981
14-12-1987 tot 21-12-1993
01-06-1987 tot 01-10-2001
24-10-1988 tot 01-10-2001
18-06-1975 tot 31-12-1995
07-10-1975 tot 18-04-1985
01-09-1969 tot 26-06-1980
01-09-1969 tot 18-03-1975
23-11-1971 tot 01-10-2001
01-01-1972 tot 01-10-2001
01-09-1969 tot 1981/1982(?)
04-02-1974 tot 1981/1982(?)
04-02-1974 tot 30-01-1980
16-12-1985 tot 01-10-2001
08-07-1985 tot 26-05-1986
21 -04-1977 tot 01-10-2001
21-04-1977 tot 08-10-1984
08-10-1984 tot 01-10-2001
25-03-1991 tot 27-03-2000
08-10-1984 tot 01-01-1993
08-10-1984 tot 01-01-1993
30-01-1980 tot 01-10-2001
30-01-1980 tot 08-10-1984

Woonzorgcentrum De Schoolhof. Ook
kosten van de feestelijkheden rondom
de viering van het 25-jarig bestaans-
jubileum van Zorgcentrum De Bron
worden door de Stichting Vrienden
van De Bron voor een groot gedeelte
gedragen.

T. Huijnen

Bronnen
Archief gemeente Eijsden.
Archief Stichting De Bron.
Uit Eijsdens Verleden 1976, nrs. 71 en 72
en 1980, nrs. 10,11 en 12.
100 jaar Marianhill en 75 jaar St. Paul door
Ian Landman (1985).
Kroniek van Eijsden door Antoon Paquay,
Brunssum.
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25 Jaar De Bron: 25 jaar lief, 25 jaar leed
Een vertelling, opgetekend met hulp van Elly Rozenhout-Rouschop en Lut van Hall-Lemmens. Beiden zijn 25 jaar in
dienst van De Bron en waren er dus bij vanaf dat allereerste begin. We nemen u mee naar 1976.

Mies Dackus, 1965.
Foto: EV2185.

Plastiek geschonken door de
familie van mevrouw G. van
Kranenburg-van Soelen.
Foto: EV, G. Schroen, 2002.

Het personeel

Ze hebben veel te vertellen, Elly en Lut.
Voor hen begint het allemaal in augus-
tus 1976: dan hebben ze hun sollicita-
tiegesprek, dat plaats vindt in het
voormalige Patronaat aan de Breuster-
straat, nu het Cultureel Centrum. De
sollicitatieprocedure wordt afgerond
door een kennismaking met het voltal-
lig personeel. Deze kennismaking is op
de laatste zaterdag van oktober 1976 in
café Tossings. Het is de dag dat Mies
Dackus wordt begraven. Mies woonde
in het bejaardenhuis te Gulpen en zou,
zodra de bouw van De Bron gereed
was, als een van de eersten terugkeren
naar Eijsden. Hij heeft dit niet meer
mogen beleven.

De eerste werkdag van Lut en Elly is
15 november 1976. Het personeel
bestaat voor wat betreft de verzorging
geheel uit dames. Voor zover er
mannen in dienst zijn, zijn zij werk-
zaam in de technische dienst, de
keuken en de directie. Het enige werk-
verband dat men kent is een full-time
werkverband: 40 uur per week. Het
gebeurt dat Elly, Lut of een van de col-
legas in de loop van de ochtend zien
dat het werk toelaat een middagje vrij
te nemen. Dat kan, maar dan moet
men wel uitleggen waarom men vrij
wil.

De eerste bewoners

Op het moment van indiensttreding
van Lut en Elly zijn er nog geen bewo-
ners. De schilder, de stoffeerder, de
timmerman en de aannemer zijn op de
tweede etage nog volop in de weer. Het
is een gezellige drukte daar in De
Bron. Het personeel maakt apparte-
menten schoon en hangt de gordijnen.
De zorg gaat voorlopig uit naar al die
werklieden en die zullen niets te kort
gekomen zijn. Na een week komen de
eerste bewoners, die op hun beurt
weer familie meebrengen om het
appartement in te richten: nog meer
gezellige drukte. Met die nieuwe bewo-
ners loopt het zo hard niet: in Eijsden
kijkt men de kat uit de boom. De
eerste bewoners zijn Eijsdenaren die
bij gebrek aan beter zijn ingetrokken
in het bejaardenhuis in Gulpen en
voor wie de bouw van De Bron dé
gelegenheid biedt terug te keren naar
hun eigen dorp. Overigens, De Bron is
dan nog geen zorgcentrum maar
bejaardenhuis. Na ongeveer een
maand organiseert de directie een
open dag. De opkomst is enorm. De
bezoekers krijgen een rondleiding van
het personeel. Geleidelijk aan komen
de aanmeldingen op gang: de eerste
tijd vooral van mensen van buiten
Eijsden.

De opening

De opening vindt plaats op vrijdag
4 februari 1977 en gaat gepaard met
een diner voor het bestuur, de directie
en genodigden. De keuken, onder
leiding van Chiem Drummen, bereidt
een heerlijk diner. Het personeel van
de verzorging en administratie ser-
veert. Ia, zeggen Elly en Lut, we waren
best nerveus toen. Na afloop van het
diner is er een receptie. De bewoners
laten zich niet onbetuigd en zamelen
geld in voor een cadeau. Zoals een
bewoonster dat zegt: “Als ze allemaal
een kwartje geven, kunnen ze toch een
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De klok in het restaurant. Zij werd
geschonken door de bewoners bij
de opening van De Bron.
Foto: EV, G. Schroen, 2002

de bron
Het logo van De Bron
Zoals iedereen weet, komt de naam
De Bron van de bron die zich altijd
op deze plaats bevonden heeft en
er ook nu nog is. ln het logo zien
we één zwarte druppel: deze stelt
de bron voor. De twee blauwe

ycl
i

"lsgeven de twee kunstma-
"Weer die zich in het park
`f bevonden. Eén vijver is

empt. Het logo is ont-
r Ronald Rikxoorr uit

mooie klok kopen?”
Het wordt een klok

die nog altijd
beneden in het res-

taurant hangt. Het per-
soneel zamelt eveneens

in. Van het geld koopt
men in het Pools Hand-
werkhuis te Maastricht een
wandtapijt (op de achter-
zijde “aangeboden door het
personeel” geborduurd) en
biedt dat aan. Het is niet
bekend waar dit tapijt nu is.

Het was een feestelijke dag maar elders
in huis heerste zorg en verdriet. Elly
weet nog goed dat ze zich bewust was
van de bizarre samenloop van omstan-
digheden: familie boven bij een ernstig
zieke, beneden genodigden voor het
feest. Op 25 februari 1977 overlijdt
mevrouw Geertruide van Kranenburg
- van Soelen in de leeftijd van 78 jaar.
Zij is de eerste bewoner die overlijdt in
de Bron. De familie schenkt, als dank
voor de goede zorg, een plastiek die
een soort vogel voorstelt. Het beeld is
nog altijd in huis en hangt op de eerste
etage.

De eerste jaren

Ze zijn jonger dan die van nu, de
eerste bewoners. Ze zijn zelfstandiger
en meer mobiel dan nu. Voor het per-
soneel bestaan de werkzaamheden
aanvankelijk uit het verzorgen van een
enkele bewoner en véél huishoudelijke
taken. Appartementen dienen gepoetst
en ramen gezeemd te worden. Men
wast de gordijnen, maakt de koelkas-
ten schoon, ledigt en reinigt de pedaal-
emmers. Maar ook komt het voor dat
men snel even een overhemd wast en
strijkt. Elly: “Het zijn de jaren dat ik
met één en dezelfde schort voor, vele
uiteenlopende werkzaamheden doe.
Dat is nu ondenkbaar." Drie maal per
week worden de bewoners voorzien
(zo noemt men dat dan) van melk-

produkten. Eenmaal per maand
worden de bestellingen opgenomen en
krijgt men de boodschappen aan het
appartement bezorgd. De warme
maaltijd wordt geserveerd in de zoge-
naamde drievaksborden, die het perso-
neel in de grote keuken volschept.
Eenmaal per dag wordt de broodmaal-
tijd verstrekt in een trommeltje.
Natuurlijk niet voordat men opgege-
ven heeft hoeveel sneetjes en beleg
men nodig denkt te hebben. Op zater-
dag is er een sneetje krentenbrood en
driemaal per week is er een (rauw) ei
en een hartig hapje. Het moet voor
vele ouderen een grote overgang
geweest zijn. Van zelfstandigheid naar
“betutteling” Maar tegelijkertijd bete-
kent verzorging ook gezelligheid. Voor
de bewoners én het personeel. De zorg
is nog niet uitgedrukt in tijd en uren.
Het personeel spookt Van alles uit. Bij
zijn of haar afscheid belandt een
collega vrijwel altijd in het bad vóórdat
hij of zij naar huis mag. Hier en daar
wordt de mouw van een jas dichtge-
naaid en zo nu en dan zorgt een dode
muis in een jaszak voor veel hilariteit.
En natuurlijk is daar binnenshuis ook
de “couleur locale”: het hoofd van de
technische dienst, “blauw” in hart en
nieren, krijgt bij zijn afscheid een
“rood” cadeautje. Maar ook de bewo-
ners leveren hun aandeel. Het is
mevrouw Alberts-Boersma (in Oost-
Maarland beter bekend als Lies van
Marianne van de overweg), die in de
kersentijd “kieësekook” bakt voor het
personeel. Men gaat die bij haar in het
appartement eten, wat zéér vol en
gezellig was. En daar is ook mevrouw
Duysens-Blom. Haar gedachtenis-
prentje (zij overlijdt 30-3-'98) ver-
meldt: “Onder liefdevolle medische
begeleiding begon zij in De Bron aan
haar derde levensfase.” Het is eerst in
De Bron dat zij, na een leven van hard
werken, haar “andere” talenten kan
ontplooien. Het knutselen wordt haar
nieuwe uitdaging. Zij knutselt wens-
kaarten, sieraden en andere juweeltjes.
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En wat te denken van die mooie
zomermiddag: personeel en bewoners
gaan, zoals men dat noemt, onder de
arm gezamenlijk naar de theetuin aan
de Diepstraat. Te voet. De Bron
beschikt niet over een eigen kapel.
Men gaat daarom “buiten” naar de
kerk. Na de mis komt de familie mee
om koffie te drinken. We zeggen het
hierboven reeds: aanvankelijk komen

Dames Brinkman en Kremers op bezoek in bejaardencentrum
Uit De Limburger van 13-1-1984.

Terwijl hun echtgenoten, minister Brinkman van WVC en gouverneur
Kremers, elders in Limburg op oriëntatiereis waren, brachten mevrouw
Brinkman en mevrouw Kremers een bezoek aan bejaardentehuis “De Bron"
aan de St.-Martinusstraat in Eijsden. Om 9.15 uur werden ze daar verwel-
komd door burgemeester Jan Bouwens. Tijdens een intieme ontvangst met
koffie en vla werden de dames toegesproken door voorzitter Wijnen van
het bestuur van het bejaardenoord en door directeur G. van 't Land. Daarbij
Waren functionarissen aanwezig van de generale directie Welzijn, waaron-
der de kabinetschef drs. H. Kaiser. Voorts mr. R.F.M.V. Janssen, hoofd in
Limburg van het landelijk Contactbureau van WVC en het Hoofd Bureau
Bejaardenbeleid van de Provinciale Griffie in Limburg mr. J.O.H. Habets.

Daarna wandelde het gezelschap door het gebouw en bezocht enkele
bejaarden op hun kamer. Daartoe behoorde de goed gemutste Eijsdense
mevrouw Lebon- Elissen, die van haar grote tevredenheid met de verzor-
ging in De Bron blijk gaf. Er werd ook een praatje gemaakt met de op één
na oudste bewoonster, de 94-jarige mevrouw Dreissen-Noppeney en haar
84-jarige zuster, die zelfs op die hoge lef-tijd nog charme uitstraalden.

De dames Brinkman en Kremers, resp. gekleed in een effen rode en een
marine blauwe japon, drukten vele handen van bejaarden die zij op hun
wandeling ontmoetten en hadden voor elk een belangstellend woord. Toen
de bejaarde heer Thijssen de vraag werd gesteld: "En op welke verdieping
heeft U Uw kamer?", antwoordde deze gevat: "Dat hoeft U niet te weten."
Arnold Spauwen, secretaris van het Bronbestuur, bedankte het gezelschap
en bood de dames Brinkman en Kremers een exemplaar aan van de onlangs
door de Stichting Eijsdens Verleden uitgegeven monografie van kunstschil-
der Petrus Wolfs. Jammer voor het bejaarde echtpaar Spauwen, bleek het
programma op het schema uitgelopen en kon het bezoek aan hun zelfstan-
dige bejaardenwoning niet doorgaan.

Alvorens weer terug te rijden naar Maastricht, werd per auto een ommetje
gemaakt door de histrorische kern van Eijsden. Speciale wens van de dames
was ook: een blik slaan op de plekken waar de televisieserie "De Herders-
hond" werd opgenomen.

vele bewoners van buiten Eijsden. Het
is dan ook geen uitzondering dat de
familie “op de noon” komt. Dit loopt
zelfs nog uit de hand: met 12 personen
in één appartement is toch echt te veel.
Er worden grenzen gesteld. De Bron
beschikt in deze jaren nog over een
logeerkamer.

Er zijn ook uitstapjes en zelfs vakan-
ties, die eerste jaren. Men vertrekt voor
een week naar Blankenberge aan de
Belgische kust en logeert in een hotel.
Of een week naar een bungalowpark op
de Veluwe. Personeelsleden gaan mee
om waar nodig de bewoners te verzor-
gen en te begeleiden. Een bewoner
raakt tijdens zo›n vakantie zoek.
Het is de heer Baltus en het gebeurt in
Blankenberge. Hij is moe en men zet
hem neer op een bank met de bedoe-
ling hem iets later weer op te pikken.
Maar dan is de vogel gevlogen en wordt
een heuse zoekactie op touw gezet!

De briefjes

We schrijven het hierboven al: ze zijn
“jonger en zelfstandiger'l die eerste
bewoners. Maar hoe zit het met de
mondigheíd? Voor het personeel komt
al snel een ondernemingsraad, maar is
er een platform voor de bewoners? Nu,
dat blijkt geen probleem: ze schrijven
briefjes. Op de achterflap van een enve-
loppe, op een hoekje van de krant, het
kleinste stukje papier wordt hiervoor
benut. Ze worden geschreven omdat
men, zoals in het geval van een afasie-
patiënte, moeilijk spreekt. Men legt ze in
het kantoor om gewoon even een bood-
schap achter te laten of om (anoniem)
kritiek te uiten. Ze vertellen ons veel.
Over het eten.'
- Geen zwarte vis meer.
- Geef mij alsjeblieft geen asperges

meer.
- Deze afval (zwarte...?) eet ik niet.
- aub GEEN VIS. U had toch goede

vrijdag roerei kunnen geven. Dank u.
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Over de was:
_ Dat washandje is niet van mij. Ik

heb geen washandje erbij. Het is van
Waterval.

- Wees voorzichtig met de laakkus,
alweer een ingestreept.

- We hebben de broek van de man, er
staat een zwart kruis op.

Over verdriet:
- Ik was liever dood. Was ik van alles

af. De man is zo lastig.
- De man is kwaad dat ik slecht lopen

kan.
- Ik kan met niemand praten, is erg.

Zomaar mededelingen.'
- Zuster roep mij als de man van

hoorapparaat komt ik ga kienen.
- Zuster ik ga niet naar de tandarts,

mijn tanden zijn nog goed.
- Zuster ik moet geen zoutloos

hebben, zei de dokter. Ik heb geen
bloeddruk meer.

- Zuster, zondag 2 middagen afbestel-
len. Dankend.

Er is ook menig boodschappenlijstje
bij. In die tijd is het niet ongebruikelijk
dat men voor een of meerdere dagen
uit huis gaat. Een boodschappenlijstje
vermeldt: “alles direkti).
En dan is er de mevrouw die vele, vele
briefjes schrijft over haar steunkousen:
“Zuster ik wil GEEN elastieken kousen
meer hebben ze zijn helemaal kapot ik
hoef GEEN meer ik ben haast 85 jaar
dank u” en, van dezelfde mevrouw,
“zuster ik doe geen kousen meer aan
ze zijn te vast ik heb pijn aan de voeten
de knop doet mij pijn.” Ze blijft haar
beklag doen over de kousen en de
“knop” die pijn doen. Maar blijkbaar
vindt ze geen gehoor. De zuster doet
hetgeen de dokter voorschrijft. “ Die
kousen, die kousen”, zeg ik tegen Elly,
“Ze heeft toch echt moeten afzien.”
Ellyz, “Nu zouden we dat zeker niet
meer zo, tegen de wil van iemand in,
doen.” Dat zegt veel...

Eijsdense kikkers kwaken veel te hard.
Uit De Limburger van mei 1985.

De groene kikkers in de vijvers van bejaardenhuis De Bron in Eijsden
hebben er geen Weet van dat ze al jarenlang oorzaak zijn van discussies
over hun “zijn of niet zijn". Tussen de waterlelies en de lissen kwaken ze er

lustig op los. Het is lente, de tijd van de liefde, en dat laten de beestjes dui-
delijk merken. Rond Pasen is het gekwaak begonnen. Het zal nog enkele
maanden voortduren.

Een bewoonster van De Bron (N.N.) kan de aanhoudende kikkergeluiden
echter niet verdragen. 's Nachts doet ze geen oog dicht. Soms is ze daar-

door om vier uur in de morgen al op. "ik leef met de deur en de ramen
dicht", zegt zij. "Ik ben op van de zenuwen en heb zenuwpijnen." Haar
strijd tegen de padden duurt al een jaar of zes. Ook andere bewoners
hebben er last van, volgens onze zegsvrouw. Verleden jaar nog heeft zij
zeventien handtekeningen verzameld en aan het bestuur van het tehuis
aangeboden. Zij heeft ook een krantenknipsel laten vermenigvuldigen
waarin te lezen valt dat een rechter in de Westduitse deelstaat Sleeswijk-

Holstein een echtpaar heeft opgedragen een einde te maken aan het
kwaken op onchristelijke uren van kikkers in zijn tuin omdat bejaarde
buren uit hun slaap werden gehouden.

Vijvers weg?
"Kunnen de kikkers geen middel toegediend krijgen tegen de voortplan-
tingsdrang, zodat ze niets meer te spektakelen hebben7" vraagt zij. "Of
anders moeten de vijvers maar weg. ik ben geen dierenhater, maar als het
gaat om kikkers of om het welzijn van bejaarden vraag ik mij af wie de
voorkeur verdient."

Jef Wanders, voorzitter van het lVN Eijsden, zegt: "Het gaat hier niet om

padden, maar om de groene kikker. Het geluid dat de groene kikker maakt

klinkt wat harder dan dat van de padden. Overal waar water is vind je
kikkers, ze hebben hier altijd gezeten. Een manier om de kikkers weg te
krijgen bestaat niet. Ze zijn erg standvastig. Als je ze zou vangen wordt de
leegte toch weer door een nieuwe populatie opgevuld. De enige mogelijk-

heid om de kikkers te verdrijven zou zijn de vijvers dicht te gooien. Maar
zou de meerderheid van de bewoners dat wensen?"

Natuurlijke bron
Woordvoerder René Huijnen van de Stichting Eijsdens Verleden vindt de
vijvers belangrijk als overblijfsel van Eijsdens verleden. Het betreft een
natuurlijke bron, een van de uitlopers van de Akense Elisenbrunnen. Aan
het bronwater werd geneeskracht toegekend. ln de vijftiger jaren maakten

de zusters Franciscanessen van de bron een badhuis voor Eijsdenaren. De
bron voorzag het afgebroken kasteeltje van de adellijke familie Von Geusau
van water. Dit water stroomt nu nog ondergronds door naar kasteel Oost.

De voorzitter van het stichtingsbestuur van De Bron, André Spauwen, is op

de hoogte van de overlast die de bewoonster NN ondervindt. Het bestuur
heeft advies ingewonnen bij het IVN.
Zo heeft men reeds geprobeerd karpers in de vijvers te zetten om de kikker-

overlast op natuurlijke wijze te beperken. Zou men de kikkers op een geweld-
dadige manier weg doen, dan zou dat tot protesten leiden. Er zijn bewoners
die aan de kikkergeluiden gewend zijn geraakt en andere bewoners stellen
zo'n stukje natuur juist erg op prijs. "Wij zijn bereid naar een oplossing te
zoeken, maar een radicale oplossing als het volstorten van de vijvers met beton

gaat ons toch te ver. Met een doktersattest kunnen wij NN wel een kamer aan-

bieden aan een andere kant van het gebouw", aldus André Spauwen.
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Jan Kaai, links op de foto,
arriveert op 5-1-'77 in De Bron
en overlijdt daar op 15-9189.
Rechts staat Winandus Partouns.
Hij was geen bewoner van De
Bron. .lan Kaai woonde voor-
heen op een schokker op het
"loeëk ien Oesj". Nadat zijn
boot gezonken is, neemt hij zijn
intrek in De Bron. Jan staat
bekend als een einzelgänger.
Hij verzamelde graag. Alleen
bij hoge uitzondering mag er
iemand in zijn kamer komen.
Toen hij ziek werd en verzorgd
moest worden -hij vond het
niet nodig- trof men in zijn
kamer 50 eieren en 30 potten
jam aan, niet meer geschikt
voor consumptie. Jan was op
zijn schip gewend om alles wat
niet meer bruikbaar was, over-
boord te gooien. Nadat zijn tv
het begeven had, heeft hij deze
over het balkon, één hoog,
naar beneden gegooid.
Foto: EV713.

Nieuwe tijden

Na 16 jaar gaat de eerste directeur met
pensioen (VUT). De nieuwe directeur
brengt, zoals dat meestal gaat, verande-
ringen mee. Elly en Lut: Scheepens
heeft de Bron '(opengegooid". De culi-
naire avond doet zijn intrede. Er komt
een kapel en een winkeltje in huis. Er
komt groepsverzorging binnen de
Companij. De activiteitencommissie
en de vrijwilliger dienen zich aan. De
Bronkroniek zal de Limburger bijna
overbodig maken. Maar intussen is
ook het maatschappelijk en econo-
misch klimaat veranderd. De toekom-
stige bewoners zijn ouder en hebben
meer zorg nodig. Het urgentiecijfer is
daar! En dat in een tijd waarin zorg
uitgedrukt gaat worden in zorguren en
zorgminuten. Het kostenaspect lijkt
allesbepalend te worden. Elly: “Nu
staan voor iedere zorghandeling

maakt hem tot " tweede generatie"i

Baerke Ghijsen is nog altijd markant. Al was het maar omy zijn rode rollator. ,
De enige in Eijsden. Elly heeft ook Baerkes moeder verzorgd inDe Bron en dat f

zorgminuten vastgesteld. Vaak heb ik
,s morgens voor 10.15 uur zo'n 10
bewoners helpen wassen en kleden.”
Er lijkt nauwelijks meer tijd te zijn
voor persoonlijke aandacht.

De samenstelling van het personeel is
na de komst van de deeltijdbaan
(1983) gewijzigd. Het personeel is veel
groter in aantal en onderling anonie-
mer geworden. Werkroosters dienen
opgesteld. Maar tegelijkertijd moeten
zorgplannen worden gemaakt én bijge-
steld. Niet alleen de bewoner, maar
ook de familie wordt mondiger. Er
dient te worden overlegd en vergaderd.
Omdat administratie meer en meer
tijd in beslag gaat nemen, volgt het
personeel computercursussen. De
strikt huishoudelijke taken worden uit-
besteed aan ander, nieuw personeel. Er
zijn nog andere ontwikkelingen die de
taken verlichten, zoals het nieuwe bed

Baerke is hier gefotografeerd voor een portret van hem, geschilderd doory`
Jan Custers in 1998.
Foto: EV, G. Schroen, 2002.
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Jan Bon komt op 13-1-'77 in De Bron en overlijdt daar op 11-7-'89. Hij
werkte voorheen bij de zusters in het Ursulinenklooster en woonde daar
in de boerderij. Toen deze afgebroken werd ten behoeve van de aanleg
van de Hubert Smeetsstraat, is Jan in De Bron gaan wonen. In het dorp
was hij zeer bekend. Ook wanneer hij in De Bron woont, gaat hij elke
middag zijn drupke drinken in een van de plaatselijke cafés. Men heeft
hem vaak zeer vrolijk thuis zien komen, Jan, maar altijd was hij dan
aardig en netjes.
Foto: EV, G. Schroen, 2002.

en de rollator. Dank zij de rollator kan
de oudere zich langer en beter zelfstan-
dig voortbewegen en hoeft hij niet
telkens opnieuw “onder de arm
genomen te worden?
Toch missen Elly en Lut die beginjaren
waarin meer tijd leek te zijn voor per-
soonlijke aandacht en gezelligheid.

Zorg en emoties

Emoties horen bij het leven, evenals
overlijden. Ook in De Bron. In de
beginjaren is er één, later zijn er enkele
sterfgevallen per jaar. Nu, in de jaren
2000 schommelt dat getal rond de 20.
Elly: “Men zegt mij dat het niet profes-
sioneel is, maar er doen zich hier sterf-
gevallen voor waarbij ik in een soort
rouwproces terecht kom.”

Gelukkig maar. Voorheen was het nog
mogelijk de begrafenis bij te wonen
van de persoon die men lang verzorgd
had. Binnen de huidige werkschemas
lukt dat niet meer. Nu geeft De Bron
acte de présence.

Minstens zo emotioneel is het Kerst-
feest. Voor bewoners en verzorgers. De
bewoner van nu, meer hulpbehoevend
dan de bewoner voorheen, ziet zich bij
het kerstfeest meer dan anders gecon-
fronteerd met zijn beperkingen: ooit
was het anders en het zal nooit meer
zo zijn. Elly: “Wij zijn ons hier zeer wel
van bewust. Wij proberen aan deze
gevoelens tegemoet te komen en dat
maakt het kerstfeest ook voor ons zeer
emotioneel.”

Blijde emoties zijn er rond de Bronk.
Men zou kunnen zeggen: sinds bronk-
maandag niet meer vertrekt vanuit de
Rabobank maar vanuit De Bron, is dit
feest weer terug op de plaats van
waaruit het, symbolisch, begon: de
generaties voor ons. Bewoners en per-
soneel ervaren dit als een zeer heug-
lijke dag waarnaar vol Verwachting
wordt uitgezien.

Trees Jacobs
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Kent u ze nog?
10-jarig bestaansfeest De Bron

Bewoners, personeel en bestuursleden van de 10-jarige Bron, 1987. Foto EV

\IOïU'l~-bk^)l\)-`

.. Vrijenhoek;
Wim van Ool;
Marijke Suijkerbuijk<Speekenbrink;
Gabrielle Hayen;
Ria Willems-Scheres;
Luut van Hall-Lemmens;
Fien Meertens-Tossings

8 Maria Henquet;
9 Elly Rozenhoudt-Rouschop;
10 Therese Tossings-Wolfs;
11 May Wolfs;
12 Hanny Dassen-Stevens;
13 Nico Martens;
14 Pierre Lousberg;
15 Marjan Gerardu-Servais;
16 Zjeng Macheels;
17 Joop van Hall;
18 Ki van 't Landt;
19 Willem Baltus;
20 Jan Bon;
21 Zjeng Schroen;
22 .. Vrijenhoek-Segers;
23 .. Pluymakers-Otten;
24 Wum Soudant;
25 ...;
26 ._ Yekparian~Raedts;
27 .. Geelen-Swakhoven;
28 Anna Warnier-Kuhles;
29.. Ummels-..
30 .. Limpens-Lemaire;
31 May van Engelshoven-Charpentier;
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Herinneringen aan de beginjaren van
het bejaardenhuis in Eijsden

De dag na mijn officiële benoeming, het was begin december 1975, tot (eerste)
directeur van Stichting De Bron, zoals de naam later ging Worden, had ik de
eerste kennismaking met het gebouw aan de St.-Martinusstraat in Eijsden:
de begane grond Was juist van een betonlaag voorzien, en dat was het dan.
Ik maakte kennis met de opzichter, Marcel Reynaarts, met wie ik maanden lang
zou optrekken; daarnaast was er uiteraard de voorzitter van het bestuur,
pastoor Slangen uit Eijsden. lk heb zelden zo'n aimabele, strenge, rechtvaardige
en bovenal filosofische man leren kennen als de heer Slangen, die ook nog over
zeer veel humor beschikte... Bij het heien van de eerste paal voor het bejaarden-
huis was hij op het terrein, voorzien van een echte valhelm. De officiële heipaal
was van boven naar beneden voorzien van de hoofdletters H O E R A, en na het
eerste officiële “heipaal-slaan", verdween de letter A glorieus in de grond.
De rest bleef zichtbaar, tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Die eerste maanden in 1976 deed ik
mijn werk vanuit mijn eigen woonhuis
in Eijsden, waar ik op een ouderwetse
typemachine verslagen, contracten en
allerlei andere zaken tikte op schrijf-
papier plus roze kopietje. Mijn eigen
sollicitatie vond plaats in de Rabobank
in Eijsden, de volgende sollicitatie-
gesprekken waren in het toenmalige
parochiehuis, nu Cultureel Centrum,
in Eijsden. De eerste naaste medewer-
kers, hoofd verzorging, hoofd keuken
en hoofd technische dienst, waren
inmiddels in de Lagere School in
Gronsveld aangenomen.

Vanaf januari 1976 werd ik iedere
maandag om elf uur verwacht op de
pastorie in Eijsden, bij de voorzitter, de
heer Slangen. We bespraken perso-
neelsaanname, filosofeerden omtrent
de positie van de toekomstige bewo-
ners, uitbestedingszaken, financiële
kwesties en tal van andere zaken.
Diverse contracten werden bij mij
thuis afgehandeld na de nodige
gesprekken. Vaak had ik, na een zake-
lijke discussie, zo nu en dan tijd om
met de voorzitter ook tot andere
gesprekken te komen; iets, dat onze
onderlinge verstandhouding tot in
lengte van dagen heel veel goed heeft
gedaan. Op een gegeven moment ver-
scheen er een bouwkeet op het terrein,
waar naast de opzichter, ook het team
van de Bron kon werken. De heren
Drummen en Martens, ook ik zelf,
hebben tot aan de VUT-leeftijd in

De Bron gewerkt. Het toenmalige
hoofd verzorging, mejuffrouw Tubêe
werd een paar jaar later opgevolgd
door respectievelijk de heren Heijnen
en Schröder, die beiden ook adjunct-
directeur werden.

De officiële opening van het Bejaar-
denhuis de Bron, een naam, die ont-
leend is aan de oorspronkelijke bron
van het riviertje de “Bak “op het
terrein, vond plaats in februari 1977.
Twintig minuten van te voren waren
zowel de voorzitter van het bestuur als
ik nog druk bezig met de stofzuiger in
de recreatie-ruimte
In een bestuursverslag noteerde de
toenmalige secretaris: “Op verzoek
van de voorzitter wordt tijdens de offi-
ciële opening geen alcoholische drank
geschonken, dus alleen koffie, thee,
frisdrank, sherry en bier.”

Daarna was er veel werk aan de
winkel: aanname van personeel, aan-
schaf van meubilair, keukeninstallatie,
medische en technische middelen, al
dan niet uitbesteding van administra-
tie, schoonmaakdiensten, tuinonder-
houd etc etc. Nog een belangrijke zaak
was, met permissie gezegd, de acquisi-
tie van bewoners: dus ging ik als direc-
teur, samen met een maatschappelijk
werker, de heer Frans Leseur, naar
bejaardenhuizen in de omgeving van
Eijsden: Amby, Maastricht, Gulpen. Bij
een ongetrouwde juffrouw in Gulpen
vergat ik na binnenkomst de voordeur

De St.-Martinusstraat met links
de Bak.
Foto: EV860.

van haar appartement te sluiten. Ach-
teraf bleek dit een gelukkige vergissing
te zijn geweest, want zij vertelde later
in De Bron, dat “meneer directeurileen
echte gentleman was, want “bij een
ongehuwde dame hoor je als heer
nooit de voordeur aan de binnenkant
af te sluiten.”

In de bouwkeet werden later ook de
vergaderingen van de bouwcommissie,
en van andere commissies gehouden.
Gesprekken met de architect, de heer
Harry Koene, waren aan de orde van
de dag. Voor de koffie zorgde toen
mevrouw Germaine Waterval, onze
latere overbuurvrouw. De voorzitter
huldigde het standpunt, dat De Bron
eigenlijk een gewone straat in Eijsden
moest worden, waar oudere mensen
woonden, waar bezoekers, familie en
kinderen vrij in en uit konden lopen.
Dus in het gebouw geen kapel, de
RK-kerk lag immers naast het gebouw
en de Protestantse kerk in het centrum
van Eijsden, en geen winkel, de
SRV-wagen van Martin Waterval
kwam de nodige keren per week langs.

In november 1976 kwamen de eerste
bewoners. De dames Wolfs en Cuypers
wonen nog steeds sinds die eerste week
in de Bron! Ook de heer Van Eijsden,
uit Maastricht, kwam kort na de
opening met zijn echtgenote in de
Bron wonen.

Bij de officiële opening in februari
1977 sprak ik een wens uit, die ik her-
haalde bij mijn vervroegde uittreden
in 1992. Graag laat ik die hier nog
eenmaal horen:

Godt, wil dit huys van alle quaet
bevrijen en zijn inwoonders ge-
benedijen.

H.M.van ,t Lund
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De Bron

Sinds vijf jaar is mijn agenda in het weekend gevuld met "Bronnetjes". Dat is een
hele tijd voor een student! Ik ben erg honkvast, zullen we maar zeggen! Dan
werk ik een zaterdag, de week erna eens de zondag. De eerste twee jaar heb ik
al afwassend in de keuken doorgebracht. De nieuwe keuken, de trots van Zjeng
en Jeanne! Huub Theelen kwam toen bijna elke zondag wat lekkers maken en
mij helpen met de afwas. Ik was vaker te vroeg daar en dan vroeg Huub of ik me
erg verveelde thuis. Intussen is Huub er niet meer, is Zjeng met pensioen, en ben
ik verhuisd naar de "pantry". Daar deel ik koffie uit en 's middags het eten. Elke
dag een verrassing! Het is natuurlijk een komen en gaan van mensen, dat maakt
het soms heel moeilijk. Dan dek je de tafel voor iemand die daar nooit meer zal
zitten. En de mensen 'knoteren' wel eens op mekaar. Ik heb veel bewondering
gekregen voor degenen die er toch het beste van maken.

Huub Theelen keurt zijn vlaai!
Foto: J. Theelen-Dassen

Er zit regelmaat in het Bronse leven.
Op zaterdagmorgen is er altijd soep uit
een pakje. Op een gegeven moment
begint dan het thema-uurtje over “de
dood” en het al dan niet bestaan van
een hemel. Altijd heftige discussie,
maar een conclusie is er nooit. Belang-
rijkste knelpunt is dat er nog nooit
iemand is teruggekomen om erover te
vertellen en dat zou zeker gebeurd zijn
als er zoiets heerlijks als de hemel
bestond. Of misschien ook niet. “De
wits 7t neet, he". Als hierover niks
nieuws meer te melden is, komt aan de
orde dat “de luj” niet meer “content”
zijn. Daarmee is dan iedereen het eens,
want vroeger moest er veel harder
gewerkt worden voor veel minder geld.
En zonder al die machines en toeters
en bellen. De boeren waren van
fs morgens vroeg tot ,s avonds laat in
de weer, zonder te klagen.

Om twaalf uur verspreidt men zich
naar kamers of restaurant, waar ik

intussen de tafels heb gedekt. Er is een
file van loopwagentjes en soms vraagt
er iemand: “Oe kin iech me kerke
parkere?”. Slabbers worden uitgedeeld
aan de lieflaebbers en dan wordt opge-
merkt: “V'r zien begoes es kleng kleng-
der en v,r sjejje oet es kleng kiengder.”
en “Gaeëf mich oach mer ,ne zèverlap.”
Iedereen heeft een glaasje drinken voor
zich staan. Voor de een is dat “wiette
wien”, voor de ander “gemengtepíls” en
voor de mensen met minder fantasie
helaas gewoon water. Dit alles uit
dezelfde kraan. De kar met goed
gevulde dienbladen wordt opgehaald
uit de keuken en iedereen krijgt wat
hem of haar toekomt. Meestal wordt
alles opgegeten. Het is me een raadsel
hoe dat kan, want het is VEEL! Dan
vraagt wel eens iemand aan de ander:
“Haw ”t gesjmak?” Meestal wel, logisch
want het is ook lekker! Maar ik ben
niet meer verbaasd als ik een keihard
“nèèh” hoor! Schrijf ik dan maar toe
aan de categorie “knoterenlf Over het
algemeen wordt het eten geprezen! Na
het eten koffie met een koekje (“aoch
nog e keukske?!”), en dan is het tijd
voor rust. Om een uur of drie zie je

pas weer iemand, voor kofñe met weer
een keukske.

De zondagen verlopen iets anders. De
ochtend begint met een mis in de zaal
en daarna wordt de pastoor geëvalueerd
onder het genot van een kop bouillon.
Dan loopt men mekaar bijna onder de
voet om een plaatsje bij de biljart te
kunnen bemachtigen en daartussen-
door loop ik met rn>n volle dienblaadjes
soep. Om twaalf uur wordt het eet-
ritueel weer herhaald. En 7s middags
om drie uur is er wat lekkers. In de tijd
van Huub was dat een feest voor de
mensen. Nu krijg ik vaak de opmer~
king: “Es dich dat op d,nne diekke tien
vilt, daan is ,r gebroeëkel” Toch zijn de
mensen blij met alles en ze vinden het
heerlijk als ze een beetje verwend
worden. Steevast komt ook de vraag:
“Bies diech van Eèsjde?” En elke keer
weer opperste verbazing als ik zeg: “Iao,
e klengkiengt van Lewies van Blanche
van de caffee ien Breusj.” “Ochl Daan
zien vir nog wiet femielie van èènl”
Volgens mij geldt dat voor heel Eijsden!

Al met al ga ik nog steeds met veel
plezier werken als er een “Bronnetje”
in mijn agenda voorkomt. De mensen
zijn met weinig tevreden en het is fijn
om ze te verwennen! Helaas zal daar
binnenkort een einde aan komen als ik
student af ben. Ik kan dan wel terug-
kijken op een heel leuke tijd!

Blanche Schroen

Eucharistieviering op
zondagmorgen.
Foto: EV. G. Schroen, 2002.
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Van bejaardentehuis naar zorgcentrum
Over ontwikkelingen in de ouderenzorg

Het tehuis

Aanbellen aan de voordeur, de poort-
zuster opent de zware kloosterdeur.
Stenen vloeren, prachtige vloeren,
hoge, heel hoge plafonds, niet echt veel
licht, eerder duister. De zuster gaat
voor en wijst de weg naar de kamer
van een van de bejaarde bewoners; een
huis vol met ouden van dagen, met
bejaarden in een bejaardentehuis; een
tehuis. Zo was het op veel plaatsen
eind zeventig, begin jaren tachtig.

Er wordt geklopt, niet gewacht op ant-
woord, de zuster loopt binnen in de
kamer van de bewoner. Een kleine
kamer, een pijpenlaatje, zonder toilet,
zonder douche, wel een vaste wastafel
met koud en zelfs warm water. Dat is
alles. Een kamer met een hoog raam;
als je zit kun je niet naar buiten kijken;
gesloten vitrage, allemaal dezelfde
vitrage, keurig in de plooi; moet aan
de buitenzijde van het gebouw één
geheel zijn; verschillen zijn lelijk, toch?
In de loop van de middag worden de
boterhammen gebracht in een metalen
trommeltje. Daarin zitten ook de
boterhammen voor de volgende
morgen; kant en klaar met beleg en al.
In de koelkast? De meeste bejaarden
hebben er geen. 7t Is maar voor één
dag, toch? Eind zeventig begin jaren
tachtig.

Om vier uur in de nacht worden bij de
eerste bewoners de elastische kousen
al aan gedaan. Anders redden we ,t niet
met al dat werk. “Hoe laatmoet ik in
bad, zuster?” In bad; een bad voor
ruim twintig bewoners, de bejaarden
van deze gang. Een bad van gietijzer,
op pootjes, steenkoud en keihard. “Ik
kom u om zes uur ophalen, zorg dat u
klaar zit.” Iedereen moet altijd over de
gang naar het toilet. Over die duistere
gang, ook 7s nachts, voor een plasje. Als
je niet meer kunt, oud, moe en der
dagen zat, krijg je, indien voorradig,
een po-stoel op de kamer.

Een kamer in De Bron. "Niet te ruim, een klein kamertje van 24 m2 Was meer
dan voldoende. Wei met een eigen keukentje
Foto: EV. G. Schroen, 2002.

Om twaalf uur wordt de warme maal-
tijd gebracht, op de kamer, de keuze
orn gezamenlijk te eten is er niet. Géén
keuze; de kok bepaalt wat eenieder te
eten krijgt; geen keuzemenu, geen
componentenkeuze; eigen wensen zijn
lastig. Organisatiegericht. Denken
vanuit de organisatie. Eind zeventig,
begin jaren tachtig.

Nog geen enkele rolstoel in huis. Ie zou
je toch schamen om in zo`n karretje te
gaan zitten en je te laten duwen. “Dan
blijf ik nog liever op m'n kamer.” Geen
rollator, geen blauwe, zelfs geen rode.
Een enkele kruk, “n driepoot, een zoge-
naamd “eifeltje”. Levensgevaarlijk op
die glad geboende vloeren.
Geen tillift, passieve of actieve, geen
“stalen verpleegster” (wie bedenkt zoln
naam?), geen badlift, geen hoog-laagbad,
geen incontinentiemateriaal, wel steek-
lakens. Géén brand of rookmelders,
géén rechtstreekse verbinding met de
meldkamer van de brandweer.

Er wordt uitsluitend zorg geleverd
binnen de muren van het bejaardente-
huis. Het fenomeen aanleunwoningen
bestond nog nauwelijks. Laat staan de
term zorgwoningen. Ie kon als je dat
wilde altijd in het bejaardentehuis
terecht. Bejaarden werden opgenomen
zonder zogenaamde indicatie tot
opname. Later werd het aantal kamers
schaars want het aantal ouderen nam
sterk toe en de overheid had er belang
bij dat ouderen naar het bejaardente-
huis vertrokken. Daarmee kwam er
woonruimte voor jongeren vrij.

Verandering

Midden zeventig begin tachtig ontstaat
een enorme behoefte aan nieuwe
bejaardentehuizen. Enorme complexen
worden gebouwd, sommige zelfs met
plaats voor meer dan honderd bejaar-
den. De meeste gemeenten in Neder-
land, ook Eijsden, bouwden een
bejaardentehuis. Het bejaardentehuis
De Bron was eind 1976 een feit. De
Rijksoverheid bepaalde aan de hand
van de zogenaamde “Wenken en
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Voorschriften” waaraan elk huis moest
voldoen. Het aantal vierkante meters
stond daarmee vast. Niet te ruim, een
klein kamertje van 24 rnZ was meer
dan voldoende. Wel met een eigen
keukentje, met “n klein keukenblokje,
(n natte cel, (n eigen toilet en Zelfs een
douche. Wat een luxe! De meeste
bejaarden immers waren thuis nog
geen douche gewend.

De Wet op de Bejaardenoorden deed
zijn intrede. Daarin werd onder andere
bepaald dat, voordat je mocht worden
opgenomen, je een indicatie moest
hebben van de Opname-indicatiecom-
missie. Plaatselijk geregeld, door de
huisarts, een maatschappelijk werker
en iemand van de gemeente. Op basis
van de plaatselijk geldende objectieve
criteria. Er was immers schaarste.

Het begrip woontussenvoorziening
deed zijn intrede. Een voorziening
tussen volledig Zelfstandig wonen en
het bejaardentehuis was de bejaarden-
bungalow. Wel in de buurt van het
bejaardentehuis. Zo ook bij De Bron,
hoewel de bungalows in de Breuster-
hof er eerder stonden als het bejaar-
denhuis zelf.

Ie betaalde aan het bejaardentehuis een
eigen bijdrage op basis van je inkomen
en je vermogen: eerst alles opmaken
voor de bijstand het van je overnam.
Heel je leven had je zuinigjes aan
gedaan, voor de kinderen natuurlijk,
om, wanneer je werd opgenomen in
het bejaardentehuis, al je zuur ver-
diende centen weer kwijt te raken.

Later, in 1997 toen de WBO, de Wet op
de Bejaardenoorden kwam, werd het
betalen van de eigen bijdrage gelijk
getrokken met het betalen van de eigen
bijdrage zoals die gold in verpleeghui-
zen. Het betalen van de eigen bijdrage
werd alleen verbonden aan het inkomen
en niet meer aan het vermogen.

Het zorgcentrum

De traditionele bejaardenhuizen
mochten slechts zorg Verlenen binnen
de muren van het verzorgingshuis. In
de jaren tachtig ontstond meer en
meer een veranderende kijk op zorg.
De term oudere deed zijn intrede, het
woord bejaarde was taboe. Eind jaren
tachtig en vooral in de jaren negentig
ontstond de behoefte van de ouderen
om thuis te blijven wonen en de zorg
daar te ontvangen. Meer en meer ont-
stond het idee om de zorg naar de
ouderen te brengen en niet meer de
ouderen naar de zorg te halen. DeV
warme maaltijdvoorziening kwam op
gang; alarmering deed zijn intrede.
Allemaal activiteiten en ontwikkelin-
gen om de ouderen zelfstandig te laten
wonen, al of niet aanleunend aan het
verzorgingshuis, het zorgcentrum. Een
zorgcentrum als spil binnen de wijk of
een gemeente vanwaaruit individuele
ouderen, op maat die zorg kunnen
krijgen die ze nodig hebben. Noodza-
kelijke zorg vooraf geïndiceerd door
het RIO, het Regionaal Indicatie
Orgaan. Meer en meer wordt er
gedacht vanuit de bewoner, de oudere,
de cliënt en niet meer strikt vanuit de
organisatie. Mensen hebben voorkeu-
ren en maken keuzes. Men kiest steeds
vaker voor thuis blijven wonen in de
vertrouwde omgeving en maakt
gebruik van de “verzorgingshuisver-
vangende” zorg.

De toekomst

Er komen enerzijds steeds meer
ouderen en anderzijds worden de
ouderen die er zijn, steeds ouder: de
zogenaamde dubbele vergrijzing.
Daardoor zien we binnen het verzor-
gingshuis het een en ander veranderen.
De ouderen die opgenomen worden,
bij wie het dus thuis, ondanks allerlei
voorzieningen, echt niet meer gaat,
vragen veel meer zorg dan vroeger. Er
is sprake van een forse stijging van de

individuele zorgbehoefte. Ook het
aantal ouderen met psychogeriatrische
klachten stijgt fors. Ouderen die in
meer of mindere mate de regie over
hun eigen leven verloren zijn. Binnen
vrijwel alle verzorgingshuizen ontstaan
zogenaamde groepsverzorgingsprojec-
ten: groepsgewijze verzorging van
ouderen die feitelijk een indicatie
hebben om opgenomen te worden in
een psychogeriatrisch verpleeghuis.
Door de enorme toename van het
aantal zorgbehoevende ouderen is ook
de wachtlijst voor het verpleeghuis erg
lang. Vandaar deze bijzondere zoge-
naamde meerzorgprojecten binnen het
verzorgingshuis.

Meer en meer werken verpleeg- en ver-
zorgingshuizen met elkaar samen,
meer en meer wordt gebruik gemaakt
van elkaars diensten en kwaliteiten.
Alle reden dus orn steeds hechtere
samenwerkingsverbanden met elkaar
aan te gaan. Reden voor het bestuur
van de Stichting De Bron, om in 2000
de intentieovereenkomst te onderteke-
nen met als doel nader onderzoek te
doen naar de mogelijkheden van één
bestuurlijk juridisch geheel met het
verpleeghuis Grubbeveld te Maas-
tricht. Op 1 oktober 2001 vond de
oprichting plaats van de stichting Zorg
voor Ouderen. Zij kent bij de fusie
twee locaties, die hun oorspronkelijke
benaming als locatienaam zullen
behouden, respectievelijk het zorgcen-
trum De Bron te Eijsden en het ver-
pleeghuis Grubbeveld te Maastricht.

WFM. Scheepens



w 1§ ,_ (gií (g1 , t
fu 1,'23ä ,_Jlš

(í Éš í., 1

ajtlchtm1111115\761%1111
(ig

„ -,
1

gjš 1.../ Semzbgiåm `
_. w

-Postbusí
62.45, ijaden í

,5 g, 141 0412411s Q 4 1161 g. í 1 31 1 .
gíšj 1*/ Bemba/tr ~ [š

_ í: Rabo 25111. 11®65gâ
íš

.
'w 14111111114

Émzlá81%l í ,531111n

stbï,
í

nrí'- 35543 É

12: wilt'uhet läíf vr <
šíçäešl

ste dånßut dit ›
_ 111415 V

v '_ 6 ,
fi; Scbzf n op cmfla nstaam, ;- g
"'- . t

íekening,
:under v 1dmgv1ëf

5 ñaamßñ es E_.šj een mi á v

„_ bi 'ei van AiåEG per ,ff ,giexjaarlJ
(2 oñt'm'ngt11 dšflfíem dfïijksf; §

ø uitgave
5%?

Eíj-sdeç leden” " "

V 12, Lesse ver
,gel

15mm E4 _, ,í

i? gíçåflnumm bij,AT E
Lb, elújdsdu winkßl lg-
íLieonlaâßfilhelmi aai 721, ,_w fi 3

_.

gmame
yêgamkelenBf'fseeldingen

íls uzts
sgmíjšawiigem

na ,scfigelijke 1..)

,9
'

101511 mg va iedaclie
íQi ii' (J ~

dig
âg ï 7

"13' <- .--~ 'Q» ë; fš "' » -
ä

i 4
ig

12, ig


