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       De Banderol   
               Januari 2017        
           
 

De Nieuwe Band,  van Aelstlaan 14, 5503 BD Veldhoven  Tel: 040-2537749  
website: www.de-nieuwe-band.nl 
 
 
 

Van de voorzitter. 
 
De eerste helft van het seizoen 2016-2017 zit er al weer op. De kerstdagen zijn voorbij 
en we beginnen aan een nieuw jaar. Hopelijk brengt dat nieuwe jaar ieder wat hij of zij 
wenst.  
Namens het hele bestuur wens ik u een voorspoedig 2017. 
 
Vakantierooster 2016-2017 en andere belangrijke data 
 
Voorjaarsvakantie 27-02-17 t/m 03-03-17 
2de paasdag 17-04-17 
Meivakantie 24-04-17 t/m 05-05-17 
Zomervakantie 25-05-2017 t/m 01-09-17 
Hemelvaart 25-05-17  
2e Pinksterdag 05-06-17 
 
Open dag 26-08-2017 
Vrijwilligersavond 01-09-2017 
 
Begeleider 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 
 
Bestuurslid sportactiviteit gezocht 
 
Dini van de Kerkhof heeft na ruim 17 jaar bestuurslid sportactiviteiten te zijn geweest 
aangegeven te gaan stoppen. Wij zoeken voor haar een opvolg(st)er.  
Denkt u dat dit voor u een geschikte functie is dan kunt u contact opnemen met Dini. 
Telefoon 06-22066081 
 
Aanvulling groepen activiteiten 
 
Er zijn nog diverse activiteiten waar plaats is voor nieuwe deelnemers.  
Dit zijn: tekenen, kleding maken, kaarten maken, Engels, houtdraaien/snijden,  
handwerken/patchwork, schilderen, bloemschikken, glas in lood, rikken. Informeer bij 
de beheerder voor de dagdelen waarop deze activiteiten worden gehouden. 
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Inloopmiddagen naaigroep 
 
Eenmaal in de 14 dagen kunt u binnen lopen om hulp en advies te krijgen bij kleine 
kleding reparaties. 
 
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 waar u kunt roken.  
Inmiddels is deze ruimte opgeknapt. Dit houdt in dat er met onmiddellijke ingang niet 
meer in het gebouw van de Nieuwe Band gerookt mag worden.  
Als u wil roken kunt u bij de beheerder de sleutel van de rookruimte gaan halen. 
  
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.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


