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Van de voorzitter. 
 
Na een lange vakantie is op 27 augustus de aftrap gegeven voor weer een jaar vol 
activiteiten. Helaas was de open dag wat minder druk bezocht als andere jaren. Dit valt 
wellicht te wijten aan het feit dat de vakanties van de scholen nog niet was afgelopen.  
 
Op de vrijwilligersavond zijn enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook hebben we 
van enkele vrijwilligers afscheid genomen.  
 
Vakantierooster 2016-2017 en andere belangrijke data 
 
Herfstvakantie 25-10-16 t/m 29-10-16 
Kerstvakantie 24-12-16 t/m 06-01-17 
Voorjaarsvakantie 27-02-17 t/m 03-03-17 
2de paasdag 17-04-17 
Zomervakantie 25-5-2017 t/m 01-09-17 
 
Nieuwjaarswandeling 04-01-2017 
Laatste dag seizoen 24-5-2017 
Open dag 26-08-2017 
Vrijwilligersavond 01-09-2016 
Start seizoen 04-09-2017 
 
Nieuwe AED-ers gezocht 
 
Het zal maar eens gebeuren, dat één van onze deelnemers een hartaanval krijgt. Dan is 
snelle hulp dringend noodzakelijk. Daarom zijn wij als bestuur ook heel blij, dat de 
Gemeente gezorgd heeft voor een AED in ons gebouw. Natuurlijk moet dat apparaat ook 
deskundig gebruikt worden.  
 
Eigenlijk hebben we ieder dagdeel 2 deskundigen nodig om in noodgevallen het 
apparaat te bedienen. Maar we komen op een paar dagdelen een tweede AED-er tekort. 
We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe AED-ers, met name voor dinsdagmiddag en 
woensdagmiddag.  Voor de AED-ers wordt er elk jaar in november een (opfris-)cursus in 
ons gebouw aangeboden. 
 
Mocht u zich aangesproken voelen, neem dan s.v.p. contact op met onze beheerder 
Theo of met onze secretaris Wilma Strijbosch, e-mail wstrijbosch@onsbrabantnet.nl 
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Begeleiders sportactiviteit gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar een begeleider voor sportactiviteiten. Wilt u graag op 
ongedwongen wijze als vrijwilliger een aantal enthousiaste sporters begeleiden of kent u 
iemand die dit zou willen doen neem dan contact op met Dini van de Kerkhof. 
Telefoon 06-22066081 
 
Rookruimte 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat op het terrein van de Nieuwe Band, bij de buitendeur van 
de werkplaats, een keet is geplaatst. Deze moet nog opgeknapt worden. Na het 
opknappen is dit het officiële rookruimte van dNB. Zo gauw deze rookruimte is 
opgeknapt geldt er in het hele gebouw een rookverbod. 
 
Website 
 
De Nieuwe Band heeft een website www.de-nieuwe-band.nl. Neem hier af en toe eens 
een kijkje op.  
Ook zoeken we een vrijwilliger die deze website zou willen beheren. Lijkt je dit wat laat 
het weten aan onze beheerder Theo. 
 
Lichtkrant 
 
Links van de bar hangt een lichtkrant. Hierop worden belangrijke mededelingen 
vermeld. Kijk dus regelmatig of er wat nieuws op staat.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


