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Antonius Visschers werd op 18 november 1924 te Budel geboren als zoon van 
Jan Visschers en Lena de Bruin. Vader Visschers was sinds augustus 1920 
gemeente-arts te Budel en Soerendonk. Het gezin Visschers-de Bruin telde vier 
kinderen: Gerard, Pieter, Ton en Petra. Zoon Ton trad in de voetsporen van zijn 
vader; in 1955 studeerde hij in Utrecht af en in 1956 begon hij zijn  
dokterspraktijk in Budel als opvolger van zijn vader. Vader Visschers bleef nog 
enkele jaren praktijk uitvoeren. Er waren dus twee artsen Visschers; ter 
onderscheiding noemde men hen ‘de oude Vis’ en ‘de jonge Vis’. Ton Visschers 
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trouwde met Lied Jansen. In 1966 bouwde Ton Visschers een eigen huis met 
praktijkruimte aan de Heesakkerweg. 
 
Een huisarts had vroeger altijd dienst, zondags en door de week, dag en nacht. 
In Soerendonk was inmiddels dokter Jan Raeven gekomen. Met hem werd een 
regeling getroffen voor weekenddiensten. Dat was voor beiden een hele luxe: 
om de twee weken een vrij weekend. 
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Naast zijn drukke praktijk zette Ton Visschers zich ook in voor de Budelse 
gemeenschap. Vanaf 1956 gaf hij gedurende 35 jaar wekelijks les aan EHBO-
cursisten. Daarnaast zette hij zich als arts in bij de activiteiten van stichting ‘de 
Zonnebloem’. Op 3 januari 1981 vierde Ton Visschers zijn zilveren 
ambtsjubileum. In 1991 nam ‘de jonge Vis’ afscheid. Per 1 mei 1991 werd hij 
opgevolgd door dokter Fleuren. Ton en Lied Visschers gingen toen in Hamont 
wonen. Ton Visschers overleed op 22 augustus 1997 op 72-jarige leeftijd. Met 
het overlijden van Ton Visschers kwam er een einde aan een vertrouwde 
periode van ‘de oude Vis’ en ‘de jonge Vis’. 
 

 
 
Zie Aa-kroniek 2002-3 : ‘Een wandeling door de Nieuwstraat (XII). 
Zie Aa-kroniek 2015-4 : ‘Opgroeien in het doktersgezin van huisarts Jan 
Visschers; Jeugdherinneringen van zijn dochter Petra Kerpen-Visschers’. 
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