
Mevrouw M.H.G. (Ria) Peters 

Oisterwijk 

 

Verdiensten 

Decoranda (75) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

 

1980 - 1993  Bestuurslid van de Oranjevereniging Oisterwijk 

 

1980 – 1999  Mantelzorger voor inwonende oom 

 

1997 – 2011  Vrijwilliger bij stichting Het Inlooppunt Oisterwijk 

 

2001 – heden  Ondersteuner van buurtbewoners  

 

2001 – heden  (Bestuurs)lid, tijdelijk voorzitter en secretaris/penningmeester van de 

politieke  

   partij Algemeen Belang te Oisterwijk en van 2006 tot 2014 lid commissie 

Inwoners  

   Zaken 

 

2002 – 2005  Mantelzorger voor moeder 

 

2002 – 2006  Raadslid gemeente Oisterwijk en lid commissie Ruimtelijke Zaken 

 

2002 – heden  Coördinator collecte Nierstichting in Oisterwijk 

 

Van 1980 tot 1993 was mevrouw Peters bestuurslid van Oranjevereniging Oisterwijk. Ze 

verrichte veel hand- en spandiensten voor de vereniging en had een actieve inbreng tijdens 

vergaderingen. Ze was steeds bereid om enthousiast deel te nemen aan de voorbereiding en 

uitvoering van evenementen in het kader van (toen nog) Koninginnedag.  

 

Mevrouw Peters heeft van 1980 tot en met 1999 de algehele verzorging (mantelzorg) op zich 

genomen voor haar inwonende oom. Van 2002 tot en met 2005 heeft mevrouw Peters de 

algehele verzorging (mantelzorg) voor haar moeder op zich genomen.  

 

In 1997 is in Oisterwijk het project Inlooppunt van start gegaan. Dit is een huiskamerproject 

waar ouderen elkaar ontmoeten en zo hun sociale contacten onderhouden. Al snel bleek, dat er 

behoefte was om samen te eten. Onder leiding van mevrouw Peters werd een maaltijdproject 

gestart. Iedere woensdag konden ouderen zich aanmelden voor een driegangendiner. Dit werd 

een enorm succes en al snel ontstond een wachtlijst. Ook werd contact gezocht met scholen om 

jonge studenten door middel van stage het vak goed te leren, maar daarnaast ook de omgang 

met ouderen te stimuleren. Mevrouw Peters heeft zich hiervoor ingezet van 1997 tot en met 

2010.  

 

Sinds 2001 verricht mevrouw Peters hand- en spandiensten voor diverse buurtbewoners. Zo zet 

ze elke week de containers aan de weg, zorgt voor persoonlijk vervoer naar bijvoorbeeld 

ziekenhuis en dokter en voor administratieve ondersteuning, verzorgen van de tuin, blad- en 

sneeuwvrij maken van stoepen en boodschappen doen. Verder gaat ze wekelijks op bezoek bij 



alleenstaanden voor een praatje en een luisterend oor. Met Kerst nodigt mevrouw Peters 

alleenstaanden en ouderen uit voor een diner bij haar thuis. Mevrouw Peters is de steun en 

toeverlaat van deze buurtbewoners.  

 

In 2001 is mevrouw Peters lid geworden van de politieke partij Algemeen Belang. Van 2002 tot 

2006 was ze raadslid en maakte ze deel uit van de commissie Ruimtelijke Zaken en van 2006 

tot 2014 van de commissie Inwoners Zaken. In 2006 is mevrouw Peters lid geworden van het 

bestuur van Algemeen Belang. In 2017 heeft ze, naast het formele secretariaat, ook het 

voorzitterschap waargenomen tot 2018. Toen de vacature voor penningmeester ontstond in 

2017 heeft ze ook die functie op zich genomen en doet dat tot op heden nog steeds. Binnen de 

partij Algemeen Belang is mevrouw Peters een belangrijke en bindende factor.  

 

Mevrouw Peters is sinds 2002 tot nu coördinator van de collecte voor de Nierstichting in 

Oisterwijk. Als coördinator organiseert ze de collecte (de werving en inzet van vrijwilligers) in 

Oisterwijk. Daarnaast voert ze de administratie en heeft ze ervoor gezorgd, dat er veel nieuwe 

vrijwilligers bij zijn gekomen. 

 


