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Van de voorzitter. 
Als u deze Banderol leest zijn we al weer op de helft van het seizoen 2015-2016. 
Opnieuw zijn er veel enthousiaste deelnemers en vrijwilligers bezig geweest met diverse 
activiteiten. Het park behorende bij de MFA midden begint vorm te krijgen.  
Kortom, er is weer veel gebeurd en we gaan op naar een nieuw jaar vol activiteiten. 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016. 
 
Vakantierooster 2015-2016 en andere belangrijke data 
Kerstvakantie 21-12-15 t/m 08-01-16 
Nieuwjaarsreceptie 06-01-2016 
Voorjaarsvakantie 08-02-16 t/m 12-02-16 
2de paasdag 28-03-16 
Meivakantie 25-04-16 t/m 06-05-16 
Hemelvaart 05-05-16 
2e Pinksterdag 16-05-16 
Zomervakantie 27-5 t/m 04-09-16 
Open dag 27-8-16 
Vrijwilligersavond 2-9-16 
Start seizoen 5-9-16 
 
Parkeren 
Bij het aanleggen van het park voor de MFA zijn de parkeerplaatsen bij de Nieuwe Band 
en de voormalige Jan Ligthartschool verdwenen. Helaas zijn er maar weinig plaatsen 
voor terug gekomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is maar op het terrein van de 
Nieuwe Band mag niet geparkeerd worden met uitzondering van de parkeervakken voor 
mindervaliden. Wel mag u laden en lossen op het terrein. 
Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein van de school. U kunt dan ook via de 
nooduitgang binnen komen. 
Ook kunt u langs de weg parkeren aan de straatkant van de Nieuwe Band. Dit mag ook 
buiten de parkeervakken. Bij de beheerder ligt een bevestiging van de politie dat dit 
mag.  
 
Nieuwjaarswandeling 
Ook dit seizoen wordt de traditionele nieuwjaarswandeling gehouden, aanvang 13.30 
uur. Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie om 15.30 uur bij de Nieuwe Band. Dit jaar is 
dat op woensdag 6 januari.  
Inschrijfformulieren vindt u op de bar. Ook via de website zijn de formulieren te 
downloaden.  
 
Computer activiteiten 
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Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle computers te voorzien van Windows 
10. Dit is toch een behoorlijke klus.  
Het streven is om in januari te starten met Windows 10. Hierover volgt nog nadere 
informatie via de website en lichtkrant. 
 
Informatieavond over zonnepanelen 
Veldhoven Duurzaam is een vereniging die zich belangeloos inzet voor energiezuinig 
leven in en om de woning. Op deze informatieavond kunt u meer leren over de factoren 
die een rol spelen bij de aanschaf van zonnepanelen. Aan de hand van concrete 
voorbeelden ziet u het hele traject dat doorlopen moet worden. Er wordt slechts in 
globale termen gesproken over de kosten. De vereniging verkoopt niet, zij adviseert. 
Deze avond is 18 januari 2016 om 19.30u bij de Nieuwe Band. Toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


