
Klimaatbeheersing 
Vanaf het begin zijn er klachten over de  

temperatuur in de zaal. Inmiddels heeft een 

gespecialiseerd bedrijf metingen verricht en 

een verbeteringsvoorstel gedaan. 
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Geldautomaat Rabobank 
In nauw overleg met de Rabobank, Gemeente en bestuur 

van De Oude Heerlijkheid wordt de geldautomaat aan de 

Vloetweg verplaatst naar “De Oude Heerlijkheid”.   

Rookbeleid 
Het zal jullie zeker niet ontgaan zijn….ook in De Oude 

Heerlijkheid geldt per 1 juli 2008 een algeheel  rook-

verbod. Buiten bij de ingang is een “rookpaal” geplaatst. 

 

Vrijwilligersnieuws 
Nieuwe aanwinsten 
Na het vertrek van Caroline Hoogeveen uit het bestuur, 

hebben we inmiddels een nieuw bestuurslid gevonden in 

de persoon van Antoinette van der Peijl. Zij zal  

secretariële ondersteuning gaan bieden. Veel succes en 

plezier in deze functie Antoinette!. 

Ook Netty van Gastel verwelkomen wij als nieuwe  

vrijwilligster. Veel werkplezier! 

Gestopt: Jolanda Bongers heeft besloten te stoppen 
als vrijwilligster. Hartelijk dank voor je inzet!  

BHV/SH 
We zijn voor het volgende seizoen nog op zoek naar een interessante invulling voor deze informatie-avond 

voor vrijwilligers. Wie heeft er een goede suggestie? 
 

Vrijwilligersfeest   
Houd zaterdagavond 13 maart 2010 alvast 

vrij, want dan staat hetjaarlijkse vrijwil-

ligersfeest gepland. De gezellige bingo-avond 

op 7 maart jl.  krijgt z’n vervolg ...we hebben 

weer iets anders in petto!.   

Internetaansluiting 
Inmiddels is in in alle zalen van De Oude  

Heerlijkheid internetaansluiting gemaakt.  

Nieuwe kleding 
Onze bedrijfskleding was hard toe aan vervanging.  

Inmiddels zijn de blouses voor vrijwilligers vervangen door 

nieuwe.  

Ook de vrijwilligers van het licht en geluid zijn voorzien van 

poloshirts, waardoor zij goed herkenbaar zijn. 

Tijdens de grotere activiteiten zijn ook onze beheerders 

duidelijk herkenbaar aan hun poloshirt. 

Aankleedkussen voor baby’s/peuters 
In het invalidentoilet is een aankleedkussen 

geplaatst. 



In deze rubriek zal telkens een vrijwilliger van  

“De Oude Heerlijkheid” worden belicht.  

Deze editie is het de beurt aan:  

Piet en Hanny Bruisten. 

 

 
Piet is geboren in het land van Maas en Waal, namelijk in Bergharen op 17 juli 1955 als oudste zoon 
van Door en Wim Bruisten. Hanny is geboren in Niftrik aan de Maas, een klein dorpje in de gemeente 
Wijchen, als oudste dochter van Gina en The Verbiesen. 
Op 25 februari 1981 zijn ze getrouwd en samen in Ewijk gaan wonen, daar werkte Piet op dat moment 
al bij de Rabobank. Op 30 mei 1985 werd dochter Carmen geboren en een jaar later krijgt Piet een 
baan bij de Rabobank in Oploo. Omdat men toentertijd nog verplicht was om vlakbij ’t werk te wonen 
moesten zij met hun gezinnetje verhuizen naar Oploo. “Hier hebben wij echter nooit geen spijt van 
gehad, en al helemaal niet toen een jaar later onze Stijn werd geboren, de enige echte Brabander in 
ons gezin, zoals hij zelf zegt.” 
 
Nu, in het dagelijks leven werkt Piet als account-manager bij de Rabobank Uden/Veghel en werkt 
Hanny als handvaardigheidslerares en invalskracht op de basisschool in Oploo. Verder is Hanny 
huisvrouw ……en ook de emancipatie in huize Bruisten is toegeslagen, ook Piet is af en toe huisman, 
grapt Hanny.  
Piet gaat graag een avondje badmintonnen en Hanny doet aan gym op muziek en aan nordic walking.  
Ook samen hebben ze veel hobby’s zoals lopen, fietsen, lekker uit eten gaan, een avondje naar de 
schouwburg, op vakantie gaan naar een ver warm land.  
 
“En natuurlijk hebben wij ook nog als gezamenlijke hobby de muntenverkoop bij De Oude 
Heelijkheid. Dit vinden wij allebei supergezellig, want je komt met heel veel mensen in contact en 
die mensen hebben altijd goede zin. Verder vinden wij het contact onderling met de andere 
vrijwilligers ook heel fijn, het gevoel dat je samen iets kunt doen voor de Plôsse gemeenschap is 
gewoon geweldig en dat je samen met zoveel anderen De Oude Heerlijkheid draaiende kunt houden is 
toch helemaal fantastisch! Wij vinden het in ieder geval heel fijn om dit te kunnen doen en hopen dit 
nog heel lang vol te houden.” 

In the Picture 

We hebben Piet en Hanny enkele vragen 

voorgelegd. Zie hieronder het resultaat…... 

Uitbreidingsplannen 
Het bestuur is in de onderszoeksfase wat betreft  

uitbreiding van De Oude Heerlijkheid aan de achterzijde 

met een geluidsdichte ruimte.  

 

Het bestuur wenst haar vrijwilligers en 

hun naasten fijne feestdagen toe en een 

fantastisch 2010 ! 


