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Restauratie Kapel van de H. Eik 
 

Al vanaf de middeleeuwen 

vond op de plek van de H. 

Eik al een grote Mariavere-

ring plaats. Ten behoeve 

van de vele bezoekers werd 

een kapel opgericht. 

In de periode van de Gene-

raliteitslanden, toen er geen 

godsdienstvrijheid was, is 

deze afgebroken. Na de 

Franse tijd, toen de katho-

lieke godsdienst niet meer 

wettelijk verboden was, 

heeft pastoor De Bont in 

1854 de kapel op de oude 

fundamenten laten herbou-

wen. Het betreft hier het achterste deel van de huidige ka-

pel. Na de gedeeltelijke instorting van de kerktoren in 

1904 is een gedeelte van de stenen gebruikt om de kapel te 

kunnen uitbreiden met het voorste gedeelte. Ook de vier 

hardstenen zuilen die het voorfront van de kapel schragen 

komen uit de St.- Petruskerk en zijn bij de kapel herge-

bruikt. Dit voorste deel van de kapel is een paar jaar gele-

den vakkundig gerestaureerd.  

Omdat de kapel bestaat uit een steense muur zonder 

spouw, was er veel last van optrekkend vocht en daardoor 

afbladderend stucwerk. Om de vochtwerking tegen te gaan 

is, met goed resultaat, een ringleiding aangelegd om het 

vocht af te voeren. Begin 2022 maakte het kerkbestuur het 

plan om het achterste deel van de kapel ook te restaureren 

en dat dit zou worden aangepakt na de meimaand, die een 

hoogtepunt is in de Mariaverering. Henk Verstappen, de 

bouwkundige in het bestuur, had alles keurig op de rit. Er 

werd een bijeenkomst belegd met aannemer Van Dinther, 

een stukadoorsbedrijf en mevr. Van Dooren van het 

Bisschoppelijk Bouwbureau. Afgesproken werd om de 

zaak in dat najaar ter hand te nemen. Daarom werd in juni 

de lambrisering verwijderd en een huurcontainer geplaatst, 

waarin de spullen uit de kapel werden opgeslagen. Onder 

de laklaag bleken zich echter muurschilderingen te bevin-

den en omdat de kapel een rijksmonument is, is het ver-

plicht om daarnaar onderzoek te laten doen. Dit is in juni 

uitgevoerd door Atelier Meesterwerken en daar is een rap-

port van uitgebracht. En toen begon het grote wachten op 

de reactie van Monumentenzorg. Dit leidde tot een zoda-

nige vertraging, dat het werk niet voor mei kon worden af-

gerond. Daarom is nu besloten dat, van tevoren, mogelijk 

nog wat voorbereidende werkzaamheden worden verricht, 

maar dat de feitelijke restauratie pas na de komende mei-

maand zal plaatsvinden, zodat alle vieringen in deze peri-

ode gewoon doorgang kunnen vinden. Daarnaast wordt er 

naar een definitieve oplossing gezocht voor het opbergen 

van de spullen uit de kapel, zodat de gele huurcontainer 

kan verdwijnen.  

Voorzover bekend is het beeld van O.L. Vrouw dat rond 

1400 bij de H. Eik werd gevonden en ook in die tijd ver-

vaardigd, na 1800 steeds be-

waart in de St-Petrusbasiliek. 

Het beeldje in de kapel is 

daarom een replica. Om zo dicht 

mogelijk bij het oorspronkelijke 

idee te blijven, het beeldje in de 

boom, heeft de Oirschotse kun-

stenaar Hans van Eerd een 

nieuw beeldje gesneden ter ver-

vanging van de replica. Het ori-

gineel blijft in de St. Petrusbasi-

liek. Tot zover het verslag, waar-

bij de historische gegevens zijn 

ontleend aan het onderzoek van 

J. Lijten.  

Harrie van Moorsel 

 

SPEELGOEDBANK OIRSCHOT 
 

Onlangs is de SPEELGOEDBANK geopend. Spelen is 

voor alle kinderen leuk en leerzaam tegelijk. Maar goed 

speelgoed is niet voor alle kinderen even gemakkelijk be-

reikbaar. Daarom is de speelgoedbank gestart op initiatief 

van Wijzer / Dorpsondersteuner Tiny van de Ven en onze 

parochie. De Speelgoedbank is te vinden in de serre aan de 

achterkant van het Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, en 

is elke woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur geopend. 

Tegen inlevering van een speelgoedbank-muntje kunnen 

kinderen een speelgoedje voor zichzelf uitzoeken of als 

verjaardagscadeautje voor een vriendje, vriendinnetje of 

klasgenoot. Speelgoedmuntjes zijn verkrijgbaar bij de 

speelgoedbank zelf, maar ook via de basisschool, WIJzer, 

Voedselbank en dorpsondersteuners. Als er goed speel-

goed wordt ingeleverd, krijgt men daar een muntje voor te-

rug, zodat er weer iets nieuws voor meegenomen kan wor-

den. Een eenvoudige en duurzame “ruilhandel” waar geen 

portemonnee aan te pas komt. Gebruikt speelgoed wat in 

een schone en goede staat verkeert, is welkom bij de speel-

goedbank. Hiervoor, en ook voor eventuele andere vragen, 

kunt u contact opnemen met Tiny van de Ven, e-mail:  

speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nl  

 

Pastor Wilfred van Nunen 

APRIL 2023 
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Afscheid leden Kerk en Wereld en MOV 
 

Op dinsdag middag 21 februari j.l. was er in het Koetshuis 

een genoeglijk samenzijn van leden van de Werkgroep 

Kerk en Wereld en MOV de Beerzen, die afscheid namen 

van hun jarenlange taken m.b.t. werkzaamheden rond de 

Vastenactie en het contact met missionarissen en ontwik-

kelingswerkers wereldwijd. Ook een paar leden van de 

huidige werkgroep Kerk en Wereld als ook pastoor 

Spooren en pastor Spijkers waren aanwezig. Na een ge-

dicht over de 7 werken van barmhartigheid rond het kern-

woord 'samen'  door Christianne van de Wal, nam Pastoor 

Spooren het woord met teksten van Henri Nouwen en 

Huub Oosterhuis die betrekking hebben op het werk van 

de leden. Hij memoreerde in het kort de activiteiten, en 

daarbij noemde hij vooral de naam van Jan Jansen, die 

vanaf 2000 voorzitter was van de werkgroep Kerk en We-

reld en veel heeft geregeld rond het indienen van lokale 

projecten. Van deze activiteit hebben de MOV leden uit de 

Beerzen, die zich enkele jaren geleden aansloten bij de 

werkgroep, ook veel profijt gehad. De 6 afscheid nemende 

mensen kregen een boekje:  Spoortjes naar God, een bos 

bloemen en een kaars van St. Odulphus. Een grote verras-

sing was het optreden van de carnavalsgroep 'Meidenband 

met veul vent', waaronder werkgroep lid Sjef Rooijackers, 

die buiten enkele nummers speelden als aubade aan de 6 

vertrekkende leden. Corrie Donkers had de vele mappen 

meegebracht met de ongelooflijke hoeveelheid activiteiten 

van de MOV groep. Met die mappen en het ophalen van 

herinneringen was het een bijzondere middag.  

 
Op de foto de afscheid ne-

mende leden,  

van links naar rechts:  

Tiny van Luxemborg,  

An Schut,  

Trees Neggers,  

Jan Jansen,  

Antoinette Stalpers  

en Peter van Moorsel. 

 

 

 

 

 

 

 

DOPELINGEN 

OIRSCHOT en 

SPOORDONK 

 

 

 

27-11-2022: 

Isabella van Halteren  

 

18-12-2022:  

Lize van de Vondevoort  

 

15-01-2023: 

Ties van der Staak  

 

12-02-2023:  

Gabriel Ramon Schreppers.   

 
 
OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

 
16-11-2022 Maria Bierkens, 66 jaar 

 weduwe van Piet Roefs 

Maria was een liefdevolle, zorgzame vrouw die altijd bezig was. 
Ze was de trotse moeder van twee kinderen. Ze was kapster en 
maakte haar kleding zelf. Als ze iemand vooruit kon helpen, 
deed ze dat met veel plezier. Ze hield van muziek, zang en het 
bezoeken van festivals. Tien jaar geleden werd ze ernstig ziek, 
maar de positiviteit en het doorzettingsvermogen tekenden de 
mens die ze was. Wandelen en werken in de tuin gaven haar een 
mooie afleiding. Haar man werd ernstig ziek en overleed in 
2016. De komst van kleinkinderen gaf haar moed en vreugde. In 
2021 namen de gezondheidsklachten toe. Daarbij ondervond ze 
veel steun van haar gezin en familie. Nu is ze weer verenigd met 
Piet, die ze zo gemist heeft. 
 
22-11-2022 Riekie Roefs, 71 jaar 

Riekie groeide op in Spoordonk met haar tweelingbroer Piet in 
een gezin van 15 kinderen. Hard werken op de boerderij en ge-
zelligheid gingen hand in hand. Na de huishoudschool en de 
INAS ging ze werken als ziekenverzorgster. Ze trouwde en ver-
huisde naar Ermelo, waar ze werkte bij het blindeninstituut. Ze 
kreeg vier dochters waar ze met veel liefde voor zorgde. In 1986 

kwam ze terug naar Brabant om dichtbij haar familie te wonen. 
Als alleenstaande moeder had ze het niet makkelijk, maar de 
kinderen kwamen niets te kort. In 1988 werd ze zelfs benoemd 
tot Moeder van het jaar. Later werkte ze bij het bejaardenhuis en 
deed veel vrijwilligerswerk. Mensen helpen was een van haar 
passies. Haar meiden en kleinkinderen betekenden alles voor 
haar. Ze noemde hen “klavertje vier”. Ze hield veel van wande-
len, natuur en spiritualiteit. Fysiek en mentaal werkte haar ge-
zondheid vaak tegen, maar met haar wilskracht wist ze zich er 
doorheen te slaan. Zelfs in haar laatste weken brachten haar po-
sitiviteit en humor rust aan iedereen om haar heen. 
 
25-11-2022 Martien (Ties) Peijnenburg, 72 jaar 

Ties was een eenvoudige man. Vol goedheid, zachtmoedig en 
vriendelijk. Hij was wat in zichzelf gekeerd en had zijn eigen 
tempo. Hij was trots op zijn huisje in de Gaanderij, waar hij zelf 
zijn huishouden runde. Hij was muzikaal en speelde mondhar-
monica. Dat gaf kleur aan zijn leven. Ook maakte hij puzzels en 
mooie foto’s.  
Bij ’t Bint was hij creatief bezig met mozaïek en schilderen. Hij 
had een kwetsbare gezondheid en na vele keren vallen en op-
staan kwam hij in het ‘Bijna Thuis’- huis. Daar genoot hij van de 
goede zorg, de vele bezoekjes en gesprekken,  
samen met zijn vroegere buurmeisje Riekie. 
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28-11-2022 Annie Smolders, 91 jaar 

 weduwe van Janus van de Schoot 
Annie was een zachtmoedige vrouw en moeder. Heel zorgzaam 
voor haar gezin. Ze was ontwapenend, innemend en cijferde zich 
dikwijls weg voor anderen. Met haar kleinkinderen had ze een 
warme band. Ze bezochten haar en speelden samen spelletjes, 
keken foto’s en hadden vele mooie gesprekjes. Na het overlijden 
van haar dochter Marijke en man Janus kreeg ze de kracht om 
door te gaan. Ze was dankbaar voor de “bonus-kleinkinderen”. 
Vorig jaar verhuisde ze van haar aanleunwoning naar St. Joris. 
Ze laat dierbare herinneringen na. 
 
12-12-2022 Annie de Kroon, 88 jaar 

 weduwe van Wil van Beers 
In 1957 trouwde Annie met Wil. Ze kregen een gezin met drie 
kinderen, die altijd op zorg en aandacht konden rekenen. Ze was 
actief binnen de parochie als koorlid en bij de vrouwenbond. 
Ook was ze een trouwe collectante. Jarenlang bezocht ze met 
haar man de Indiëherdenking. Toen haar man opgenomen was in 
St. Joris bezocht ze hem dagelijks. Toen haar gezondheid kwets-
baar werd is ze opgenomen in resp. “de Hoeven” en later in St. 
Joris. In het bijzijn van haar kinderen is ze rustig heen gegaan.  
 
17-12-2022 Jan van Agt, 92 jaar 

 weduwnaar van Annie van de Biggelaar 
Jan was een echte gemeenschapsman die voor iedereen klaar 
stond. Hij was een sterke, krachtige man. Hij speelde een grote 
rol in het verenigingsleven, speciaal in fanfare Concordia waar-
van hij mede-oprichter was en al 70 jaar lid. Ook hield hij van 
zingen in het Bernadettekoor en de Naklank. Ook de carnavals- 
en korfbalclub hadden zijn interesse. Hij mende paarden en reed 
de huwelijks- of feestkoets. Hij genoot van zijn gezin en grote 
familie, waarvan hij het middelpunt was. Nu is hij weer verenigd 
met zijn vrouw, die hij zo gemist heeft. Het is goed zo. 
 
18-12-2022 Bertha van den Boogaart, 95 jaar 

 weduwe van Driek van Haren 
Geboren in Nistelrode groeide Bertha op in een groot gezin. In 
Liempde op de kermis leerde ze Driek van Haren kennen. Ze 
trouwden en kregen een mooi gezin van twee zonen. Ze vond 
haar dagelijks geluk in het eenvoudige leven in en om de boerde-
rij. De laatste periode werd haar wereldje steeds kleiner. Ze mag 
nu rusten in vrede. 
Afscheid nemen van je moeder, je rots, je trotse ma en oma. 
Steeds meer ga je op haar lijken, steeds meer doe je haar na. 
Haar stoel is leeg, haar stem is stil. 
Wie haar heeft gekend weet wat dat zeggen wil. 
 
19-12-2022 Mathi Ghijsen, 77 jaar 

 echtgenote van Marinus van Dongen 
Mathi was geboren in Maastricht en groeide op in Den Bosch. 
Ze heeft een gelukkige jeugd gehad en noemde zich een echte 
Bossche Bol. Ze had verschillende passies, de belangrijkste was 
zingen in de Cantorij en het Oirschots Gemengd koor. Ze hield 
ook van volleybal en had vriendinnen voor het leven. Ze had een 
spontaan en vrolijk karakter, hield van gezelligheid en stond 
voor iedereen klaar. Ze was dol op kinderen, op haar eigen klein-
kinderen in het bijzonder. Omdat ze leed aan vasculaire demen-
tie ging ze naar de zorgboerderij en genoot ze van mensen om 
haar heen. Op Kempenhaege is ze na een paar gelukkige dagen 
rustig ingeslapen. 
 
19-12-2022 Annie van Dal, 91 jaar 

 weduwe van Jan Erven 
Annie had haar hele leven een speciale devotie voor Maria en 
bezocht regelmatig de H. Eik. Haar dochters waren haar grote 
trots. Het overlijden van zoontje Johan gaf intens verdriet. Haar 

liefde en zorgzaamheid voor dieren kenmerkte haar leven. Ze 
was een lieve oma voor de acht kleinkinderen. Het breien was 
een geliefde bezigheid voor haar. Het overlijden van haar man 
bracht een groot gemis met zich mee, maar door haar geestkracht 
en levensmoed kon ze de draad van het leven weer opnemen. In 
2020 verhuisde ze naar de Vestakker, waar ze het goed naar de 
zin had. 
 
22-12-2022 Cees Pasmans, 58 jaar 

 echtgenoot van Corine Verhouden 
In een ogenblik van stilte bij een groot verdriet, 
is het fijn dat men er is en hoeven woorden niet. 
In een ogenblik van stilte, vooral na zo’n groot gemis 
zegt aanwezigheid voldoende, voel je echt wat vriendschap is. 
Groot was je liefde, groot is het verdriet. 
Mooi de herinneringen die je achterliet. 
Iedere dag zullen we je groeten, je vele malen ontmoeten. 
Je handen, je lippen, je lach, je bent bij ons iedere dag. 
 
03-01-2023 Toon Hems, 77 jaar 

 echtgenoot van Annie van der Sluis 
Toon was een lieve, zorgzame vader en opa. Hij was altijd goed 
gemutst en had gevoel voor humor. In zijn werkzame leven bij 
de houthandel heeft hij zich ontwikkeld tot leidinggevende. Sa-
men met zijn vrouw en kinderen hield hij van fietsen, vakantie 
en terrasjes. Zijn tuin moest er altijd pico-bello uitzien, vooral 
het gazon. Hij was een echte familiemens en genoot van de 
kleine dingen in het leven. Als vrijwilliger zorgde hij voor het 
kaarsengeld in de kapel van de H. Eik. In februari werd hij onge-
neeslijk ziek en na het ontvangen van de ziekenzegening is hij 
rustig van ons heengegaan. Zijn lijfspreuk was: 
Geniet van het leven, het duurt maar heel even.  
 
06-01-2023 Riek Roefs, 86 jaar 

 weduwe van Janus Swaans 
Riek werd geboren in Spoordonk in een gezin van 9 kinderen. Er 
werd hard gewerkt en veel gelachen. Later ging ze voor kraam-
verzorgster leren en genoot van de vele kraambedden die ze ge-
daan heeft. Toen ze trouwde ging ze op Beerseveld wonen en ze 
kregen een gezin met 5 kinderen. Ze had een opgewekt karakter 
en was gastvrij. Ze was ad rem en ging graag mee op pad en was 
graag in gezelschap. Haar kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren waren heel belangrijk voor haar, zo ook hun partners, bu-
ren en vrienden. Nadat haar man overleden was heeft ze nog 
mooie jaren gehad op St. Jorishof. Ze stond tot het laatst midden 
in het leven en genoot volop. Na een kort ziekbed en voorzien 
van het Sacrament der zieken is ze vredig ingeslapen. 
 
09-01-2023 Huub de Kinderen, 86 jaar 

 echtgenoot van Toos van Gestel 
Huub was een lieve man, vader en opa. Harmonieus, authentiek, 
vriendelijk, creatief, betrokken, bescheiden, toegewijd, gastvrij, 
tevreden, warm, trots, loyaal en dankbaar. In zijn werkzame le-
ven was hij bedrijfsleider bij bouwbedrijf van Breemaat. Ook 
thuis maakte hij als hobby diverse projecten, zoals klein-meube-
len. Ook knutselde hij graag met de kleinkinderen. Hij hield van 
vakanties in Duitsland, fietstochtjes met onderweg een terrasje 
en lekker uit eten. Een paar jaar geleden werd hij getroffen door 
dementie. Na opname in ‘Groot Bijsterveld’ en na voorzien te 
zijn van het Sacrament der zieken is hij in het ‘Bijna Thuis’- 
huis overleden. 
  
12-01-2023 Jan Beekmans, 88 jaar 

 echtgenoot van Mien Ansems 

Jan was een eenvoudige man, vader en opa. Een heel bijzondere 
man die gek was met zijn kleinkinderen. Hij hield van gezellig-
heid en de zaterdagse bijeenkomsten met warme, eigengemaakte 
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appelflappen waren een hoogtepunt. Hij was altijd positief. Eerst 
had hij een bedrijf met koeien en later kippen. ‘Lekker ’n ei’ was 
zijn handelsmerk. Na zijn pensionering genoot hij van uitstapjes 
en fietstochtjes. Samen met zijn vrouw genoot hij van het leven. 
Toen zijn gezondheid minder werd verhuisden ze naar Jorishof, 
zijn nieuwe thuis. Zijn vrouw verzorgde hem. Hij was een man 
van weinig woorden. 
 
13-01-2023 Annie van Overdijk, 88 jaar 

 weduwe van Piet van de Sande 

Annie kwam uit een groot gezin, waarvan de moeder vroeg over-
leden was. Zoals gewoonlijk moest ze meehelpen op de boerde-
rij. Later ging ze in gezinnen in het dorp werken in de huishou-
ding. Na het huwelijk met Piet gingen ze wonen op de ouderlijke 
boerderij aan de Kampesteeg en zorgde ze voor haar vader. Ze 
hadden een grote kinderwens, maar dat was hen niet gegeven. Ze 
hebben 45 jaar een gelukkig huwelijk gehad en hun boerderij 
was altijd een zoete inval voor vrienden en familie. De paarden 
waren hun lust en hun leven. Piet fokte Fjorden en samen be-
zochten ze de vele fjordenkeuringen. Ook het Bernadettekoor 
was een grote hobby van Annie. Ze was een trouw lid. Na het 
overlijden van Piet verkocht ze de boerderij en ging wonen op 
een appartement. Daar heeft ze nog mooie jaren gehad, met hulp 
en vriendschap van Sjaantje, die haar altijd liefdevol heeft bijge-
staan. Nu is ze weer herenigd met haar Piet. 
 
25-01-2023 Mieke van de Ven, 51 jaar 

Mieke was de jongste telg van het gezin. In haar werkzame le-
ven was ze doktersassistente, het werk dat ze graag en vol over-
gave deed. Ze had een broze gezondheid en negen jaar geleden 
werd MS geconstateerd. Na verloop van tijd werd de auto en 
fiets vervangen door scootmobiel en rollator. Ze woonde in St. 
Joris en kon daarom in Oirschot blijven. Samen met haar zussen 
bezocht ze dagelijks haar ouders en het winkelcentrum. Met haar 
neven en nichten had ze een warme band en dikwijls was ze op-
pastante. In de coronatijd heeft ze veel van haar kracht moeten 
inleveren. Ondanks haar doorzettingsvermogen is ze na een 
longontsteking overleden en op haar 52ste verjaardag gecre-
meerd. We zijn dankbaar dat verder leed haar bespaard is geble-
ven. Kort na haar overlijden is ook haar moeder en naamgenote 
overleden. Ze mogen nu weer samen zijn. 
 
28-01-2023 Diny van de Mortel, 72 jaar 

 partner van Trees van Hout 
Diny was 49 jaar de partner van Trees. Ze was haar dagelijkse 
steun en toeverlaat. Jarenlang werkte ze bij Philips met het ver-
vaardigen van medische apparatuur. Ze was een optimistische 
vrouw en haalde graag “streken” uit. Bij feestjes zorgde ze altijd 
wel voor een ludieke voordracht. Ze genoot van de tuin aan het 
Kasteeltje, waar ze jarenlang gewoond heeft. Zij had oog voor 
de schoonheid van de natuur. Haar parkiet “Gijsje” had een bij-
zonder plekje in haar hart. Samen met Trees heeft ze jarenlang 
vrijwilligerswerk gedaan bij de zusters Franciscanessen en ook 
bij de Karmel was ze een vertrouwd gezicht; ze is er een hele tijd 
koster geweest. De laatste periode heeft ze met Trees doorge-
bracht op ‘Groot Bijstervelt’. Na een ongelukkige val en hersen-
bloeding is ze plotseling overleden. 
 
28-01-2023 Constance Claes, 81 jaar 

 echtgenote van Gerard Hafkenscheid 

Constance was een lieve vrouw en moeder van een zoon. Later 
kwamen er een schoondochter en drie kleinkinderen bij, waar ze 
erg trots op was. Ze was neerlandica en gaf op verschillende 
scholen les. Ze was een goede kokkin, hield van de Franse 

keuken en er was altijd volop. In de tuin kon ze haar hoofd leeg 
maken met wieden en de rozen verzorgen. Ze hield van bloe-
men. Haar man en zij genoten van vele vakanties in de Franse 
zon en de Oostenrijkse bergen. Ze was creatief en naast naaien 
en borduren hield ze van aquarelleren. Haar grote passie was 
echter klassieke muziek, ze bezocht vele concerten en zong in 
menig koor. In 2016 werd bij haar Alzheimer vastgesteld en 
werd ze verzorgd door haar man totdat het niet meer ging. Ze 
werd opgenomen in verzorgingshuis Wissenhaege, waar ze 
daags na haar 81ste verjaardag waardig is heen gegaan. Nu kan ze 
rusten in Gods mooie natuur. 
 
03-02-2023 Bets Scherders, 86 jaar 

 weduwe van Wim van den Heuvel 
Bets was een eenvoudige, zorgzame vrouw en moeder. Een stille 
kracht in het gezin. Samen met haar man had ze vijf kinderen. 
Ze was gastvrij en trots op de kleinkinderen. Ze dacht altijd eerst 
aan anderen voor zij zelf aan bod kwam. Ze hield van breien en 
kaarten maken. Wegens gezondheidsklachten verhuisden ze naar 
St. Joris. Daar overleed haar man, wat een groot gemis was. Ze 
vond steun en geloof bij Maria van de H. Eik en Kerk t.v. Nu is 
ze weer verenigd met haar man en geborgen in Gods eeuwig 
licht.  
 
12-02-2023 Anneke Schoenmakers, 92 jaar 

 weduwe van Theo van Gerven 

Anneke was een eenvoudige vrouw en moeder. Haar levenstaak 
zag ze in haar gezin, de moestuin en de dieren. Ze genoot van de 
natuur, de vogels en de bloemen. Ondanks haar broze gezond-
heid was ze altijd positief. Ze was een super-lieve oma voor de 
kleinkinderen, die ze verwende met spelletjes en snoep. Dansen 
was haar hobby, evenals het handwerken. De laatste tijd moest 
ze steeds meer van haar krachten inleveren. Haar wens voor de 
kinderen was de onderlinge harmonie en vrede bewaren. 
 
14-02-2023 Riek van Laarhoven, 95 jaar 

 weduwe van Harrie de Leest 
Riek was geboren en getrouwd in Oirschot, kreeg 9 kinderen en 
verhuisde later naar Drunen. Ze genoot van haar grote gezin en 
zorgde overal voor. Ze was altijd bezig met het huishouden 
doen, breien, kleding maken en bakken. Later kwam er meer tijd 
voor ontspanning, zoals zwemmen, fietsen en dansen. Ze haalde 
ook haar rijbewijs. Door haar sterke wil kon ze met hulp thuis 
blijven wonen. De dag werd gevuld met het lezen van de krant, 
een spelletje rummikub, een rondje lopen door de tuin en het 
volgen van de mis op de t.v. op zondag. Door het verlies van 
Harrie en de twee oudste kinderen waren de laatste jaren extra 
zwaar. 
 
17-02-2023 Maria van Gorp, 88 jaar 

 weduwe van Georges Monté 
Maria was de oudste telg uit een groot gezin. Ze werd onderwij-
zeres, was actief als welpenleidster en lid van het CDA. Ze zong 
bij het Tilburgs Opera koor en maakte kennis met weduwnaar 
Georges en zijn zoon Boudewijn. Ze trouwden en kwamen in 
Oirschot wonen. Na zijn overlijden besteedde ze veel tijd aan de 
koren en volgde kunst cursussen. Ze was een lieve, vriendelijke, 
geduldige vrouw. Ze was opgeruimd en positief. De familie be-
tekende veel voor haar en ze genoot van de vele familie-bijeen-
komsten en reünies. Ook haar neven en nichtjes genoten haar be-
langstelling. Samen met vriend Gerard beleefde ze nog een aan-
tal mooie jaren. Toen zelfstandig wonen steeds moeilijker werd, 
verhuisde ze naar St. Joris, waar ze een liefdevolle verzorging 
genoot. 

 


