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       De Banderol   
               Mei 2017        
           
 

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

Van de voorzitter. 
 
We hebben het allemaal al weer waargenomen. De dagen worden langer, de 
temperaturen (soms) hoger. De zomer is weer in aantocht. En daarmee ook de 
vakantiesluiting van de Nieuwe Band.  
Namens het bestuur wens ik u alleen een geweldige zomer en hoop ik u allen weer terug 
te zien in het nieuwe seizoen. 
 
Nieuw bestuurslid 
 
Per 1 september neemt Henk Helmes de taak van Dini van de Kerkhof over.  
Alles wat betreft de sportactiviteiten kan dan met hem besproken worden. 
 
Vakantierooster 2017-2018 en andere belangrijke data 
 
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 
 
Herfstvakantie 16-10-17 t/m 20-10-17 
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18 
Voorjaarsvakantie 12-02-18 t/m 16-02-18 
2de paasdag 02-04-18 
Koningsdag 27-04-18 
Meivakantie 27-04-18 t/m 11-05-18 
Hemelvaart 10-05-18  
2e Pinksterdag 21-05-18 
 
Begeleiders sportactiviteit gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar begeleiders 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 Henk Helmes. Zijn telefoonnummer is 06-
51408435. 
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Gebruik werkplaats tijdens vakanties 
 
Vanuit het overleg met de werkplaatsbegeleiders is besloten om met ingang van de 
zomervakantie 2017 de werkplaats tijdens de vakanties te sluiten.  
 
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 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.  
 
Lichtkrant 
 
Links van de bar hangt een lichtkrant. Hierop worden belangrijke mededelingen 
vermeld. Kijk dus regelmatig of er wat nieuws op staat.  
 

VAKANTIE 
 

Nog enkele weken te gaan 
dan breekt de vakantietijd weer aan. 

Komen we massaal tot rust 
aan de ver weg gelegen kust. 

 
Zeker niet te dicht bij huis blijven 

je moet je vakantie kaarten kunnen schrijven 
vanuit die exotische oorden 

die je in de folders zo bekoorden. 
 

Weken lopen organiseren, 
de koffers drie keer omkeren, 

voor de vliegreis nog steeds te zwaar, 
redden we het wel, is alles op tijd klaar. 

 
Met caravan of tent op stap in eigen land 

ook hier hebben we zee en strand. 
Hier is ook veel zonneschijn 

vakantie in Nederland is heus wel fijn, 
 

De vakantieweken vliegen om, geniet dus maar 
want na de welverdiende rust, is de plicht weer daar. 

Het strakke keurslijf van het daagse leven moet weer aan 
totdat we volgend jaar weer op vakantie kunnen gaan.  

©Katja  


