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Van de voorzitter. 
We kunnen terug zien op een geslaagde open dag. Helaas iets minder bezoekers dan andere 
jaren maar er is toch weer voldoende animo om in het nieuwe seizoen van start te gaan.  
Tijdens de vrijwilligersavond hebben we een aantal overleden vrijwilligers herdacht. Ook zijn er 
een aantal vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. Van hen hebben we afscheid genomen 
met een bloemetje en een attentie. Dini van de Kerkhof en Piet Vermeulen (hij was vorig jaar al 
gestopt) zijn benoemd tot erelid van de Nieuwe Band. 
De diverse jubilarissen zijn in het zonnetje gezet. We hopen dat zij nog lang actief blijven bij de 
Nieuwe Band. 
 
Nieuwe AED-ers gezocht 
Het zal maar eens gebeuren, dat één van onze deelnemers een hartaanval krijgt. Dan is snelle 
hulp dringend noodzakelijk. Hetzelfde geldt natuurlijk in je privéleven. 
Daarom zijn wij als bestuur ook heel blij, dat de Gemeente gezorgd heeft voor een AED in ons 
gebouw. Natuurlijk moet dat apparaat ook op de juiste manier gebruikt worden.  
 
Er zijn per dagdeel eigenlijk 2 AED-ers nodig, maar dat halen we niet altijd. We zijn dus 
dringend op zoek naar nieuwe mensen, die geïnteresseerd zijn om dit aan te leren. 
Het kost je enkel één maandagavond in november om deel te nemen aan een  
(opfris-)cursus in ons eigen gebouw. De kosten zijn voor de Nieuwe Band. 
 
Bent u geïnteresseerd, neem dan s.v.p. contact op met onze beheerder Theo of met onze 
secretaris Wilma Strijbosch, e-mail wstrijbosch@onsbrabantnet.nl 
 
Ron den Hollander, voorzitter 
 
Vakantierooster 2017-2018 en andere belangrijke data 
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 
 
Penningmeester gezocht 
Het bestuur van de Nieuwe Band is op zoek naar een penningmeester. Denkt u dat dit 
iets voor u is, dan meldt u aan bij de voorzitter.  
Kent u iemand waarvan u denkt dat hij/zij geknipt zou zijn als penningmeester dan 
geeft dit door aan de voorzitter. 
 
 



2 
 

Parkeren bij de Nieuwe Band 
Aan de Van Aelstlaan is er aan de overkant van de weg een parkeerverbod. Er kan gebruik 
gemaakt worden van de parkeervakken maar er mag ook langs de weg geparkeerd worden aan 
kant van de parkeervakken. Hierover hebben we bij de politie informatie ingewonnen of dit was 
toegestaan. 
Op het terrein van de Nieuwe Band mogen mindervaliden die in het bezit zijn van een 
invalidenparkeerkaart parkeren op de 3 daarvoor aangewezen plaatsen. De parkeerkaart dient 
zichtbaar achter het raam geplaatst te worden. De rest van het terrein is niet bedoeld voor 
parkeren. Kort oprijden om te laden of te lossen mag wel.  
De jeu de boulesbaan is dus ook geen parkeerplek. De ruimte tussen het gebouw en de jeu de 
boulesbaan is ook geen parkeerplek. 
Verder kunt u parkeren bij de school langs de Nieuwe Band.  Dit parkeerterrein is toegankelijk 
vanaf de Sterrenlaan. 
 
Jeu de boules 
Bij voldoende belangstelling wordt er weer gespeeld. Dit is op donderdagmiddag. Aanmelden bij 
de beheerder. 
 
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 Henk Helmes. Zijn telefoonnummer is 06-51408435. 
 
Rookruimte 
Het zal u niet ontgaan zijn dat op het terrein van de Nieuwe Band, bij de buitendeur van de 
werkplaats, een keet staat waar u kunt roken.  
Dit houdt in dat er niet 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.  
 
Nieuwjaarswandeling 
Woensdag 3 januari is weer de traditionele nieuwjaarswandeling. Meer informatie hierover volgt 
nog.  
 


