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Woonhuis Bedrijf; Kapsalon Peeters. ca. 1910
Baksteen, siermetselwerk en horizontale banden in gele strengperssteen. T-vensters. Bovenlichten met roeden,
gekleurd glas. Houten rolluiken. Samengesteld dak. Tuile du Nord, gebakken piron. Historisch structuurelement.
Bron: MIP
In 1912 is de nieuwe melkfabriek Sint
Jozeph gebouwd, die op 3 februari
1913 officieel in gebruik genomen is
door op die dag 309 kilogram boter te
maken van de aangevoerde melk. De
eerste directeur J. Besselink blijft tot
eind 1916 en wordt opgevolgd door
Gerrit Peters uit Oeffelt, waarvoor in
1917
naast
de
fabriek
de
directeurswoning gebouwd wordt door
aannemer J. v.d. Heijden voor het
bedrag van fl. 7.820,00.
De architect is Van Berkel (PvW 15).
(dezelfde stijl is te herkennen).
In 1918 trouwt Gerardus Peters met
Lamberte Thijsssen en ze krijgen 6
kinderen.
Op de foto van links naar rechts:
Riek, Marijke, Gerrit sr, Tonnie,
Gerrit jr, Annie, Lamberte en Bep.
De foto’s hierbij zijn van het 25-jarig
feest van de ‘romfabriek’, waarbij het
gezin Peters en het personeel volop
in het zonnetje gezet worden.
In 1928 wordt de melkfabriek en de
woning aangesloten op het elektriciteitsnet van de PNEM (zie PvW 34),

want de moderne
tijd
van
de
elektrische stroom
breekt aan en ook
autobussen
gaan
rijden.
Die hebben dan
nog geen vaste
halteplaatsen.
Bij Gerrit Peters
staat een paaltje
buiten; hangt er een
geel vlaggetje aan,
dan is er een

FEEST
25 jaar:
vlnr:
L. d. Brok
Piet v Gaal
M. Dreessen
H. vd. Heijden
Dir. G. Peters
Fr. Dominicus
H. v. Geenen
G. Geurts
G. v. Boekel

pakket wat mee moet, hangt er een rode vlag
dan willen personen graag meerijden naar
Nijmegen, Grave of naar den Bosch.
Het directeurschap van Gerrit Peters heeft lang
geduurd en dan kan er veel gebeuren in die
tijd, zoals de wisseling van burgemeesters.
In 1935 treedt Antonius Hoefnagels af en de
nieuwe eerste burger wordt Henricus van der
Heijden. (zie PvW 18 en 20).
De inhuldiging is een hele happening waar het
kinderrijke gezin Peters volop aan mee doet.

De rondrit per koets is voor kleine
Gerritje waarschijnlijk minder belangrijk
dan voor de hoge heren Van der Heijden
en de nog niet zolang geleden benoemde
voorzitter van de Boerenleenbank de
heer Jan Oliemeulen.
Als dochter Marijke Peters
wat ouder is, kan ze vanuit
de bovenraam van hun huis zien
of haar vriend Richard Vos al met de
wagen aan de Rijksweg weg was.

In 1952 ontstaat onenigheid over de
toekomst van de boterfabriek en Gerrit
Peters biedt zijn ontslag aan. De trotse
directeurswoning waar in “het salon”
zoveel mensen ontvangen zijn, wordt te
koop aangeboden.

Een tijdje wordt het huis bewoond door
veearts Swinkels, totdat Piet Wingers er
in 1957 een kapsalon vestigt.

Linksonder:
de nieuwe
burgemeester
V.der Heijden
samen met de
scheidende
burgemeester
Hoefnagels.

Piet Wingens (1932) trouwt op 4 juni 1957 met Nellie van Dijk
(1935) en ze krijgen 2 kinderen: Anja 1958 en Mari 1959.
Het pand heeft een kleine wijziging ondergaan, want wanneer de
topgevel gaat zakken en naar voren hangen, bouwt Van Boekel in
1962 deze opnieuw, maar anders op.
In 1972 neemt Maarten Peeters (1947) de kapsalon over en hij
trouwt op 27 december 1975 met Annie Verlinden (1952)
1985 is het jaar waarin Maarten en Annie Peeters het huis kopen.
De moderne kap”salon” wordt gemaakt in de “goei” kamer, het
salon, van de heer Peters

Maarten en Annie zien hun gezin
groeien tot zes personen. De vier
kinderen zijn:
Tanja
Cindy
Martijn
Maartje

1978
1979
1984
1986

Het gezin
Peeters
met ‘aanhang’
bij de
25-jarige
bruiloft van
Maarten en
Annie.
Het
bruidspaar
paste toen
nog in hun
trouwkleding.

