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Van de voorzitter.
Er is weer een nieuw seizoen van start gegaan op dezelfde vertrouwde locatie aan de
van Aelstlaan. Van de gemeente is er bericht gekomen dat we zeker nog 1 jaar van deze
locatie gebruik kunnen maken.
Ik wens iedereen weer een succesvol seizoen toe.

Bestuurswisseling
Margriet de Cock, bestuurslid lokaalactiviteiten, gaat stoppen met haar bestuursfunctie.
Ze heeft zelf al voor een opvolgster gezorgd, namelijk Corrie van Limpt.

Één voor Veldhoven
Een aantal organisaties in Veldhoven die voorheen samen in het participatieplein zitting
hadden gaat nu verder onder de naam één voor Veldhoven.
Zij willen Veldhovense organisaties die maatschappelijk bezig zijn in het zonnetje gaan
zetten. Dit gebeurt door een houten cijfer 1 te overhandigen. Deze cijfers zijn door
cliënten van Severinus uitgezaagd. Cliënten van Severinus hebben 15 van deze cijfers
beschilderd. Er zijn nog 15 cijfers die geverfd moeten worden en dit wordt gedaan door
deelnemers van de Boei en van de Nieuwe Band. Dit heeft plaats gevonden op zaterdag
19 september in het atelier van de Severinus.
Bij overhandiging van deze onderscheiding dient de schilder aanwezig te zijn. Vooraf
wordt deze ook nog geïnterviewd. Van de overhandiging wordt verslag gedaan door de
Ahrenberger. Vanzelfsprekend wordt daar een foto bij geplaatst.

Week van de vrijwilliger
Bij de gemeente Veldhoven is het al jaren een goed gebruik om een week van de
mantelzorg te hebben. De gemeente wil dit nu uitbreiden naar de week van de
vrijwilliger. Verwacht wordt dat de organisaties die zitting hebben in één voor Veldhoven
gedurende die week één of meer activiteiten voor de Veldhovense vrijwilligers
organiseren.
Denkt u als vrijwilliger van de Nieuwe Band een activiteit te hebben die in ca 2 uur kan
worden uitgevoerd, laat dit dan aan de beheerder weten.

Nieuwe AED-ers gevraagd:
Het Bestuur stelt erg veel prijs op een goed functionerend AED-team. Zij stelt daarvoor
ook de middelen beschikbaar en ze zorgt ervoor dat het AED-apparaat jaarlijks wordt
nagekeken. Misschien overkomt het je maar één keer in je leven als AED-er dat je
werkelijk voor iemand van belang kunt zijn. Dan ben je er klaar voor.
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We hebben een weekrooster van AED-ers, die zich een of meer dagdelen beschikbaar
stellen. Deze hangt in de algemene ruimte bij de Nieuwe Band. Dat is meestal op tijden
dat ze er toch al zijn om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Wij zorgen jaarlijks
voor een opfriscursus om de vaardigheden van de AED-er te onderhouden.
Ook zijn er enkele nieuwe AED-ers zeer welkom, met name voor de dinsdag en
woensdagmiddag.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u een basiscursus volgen op kosten van de Nieuwe
Band.
Lijkt dit iets voor u?
Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij Wilma Strijbosch, e-mail:
wstrijbosch@onsbrabantmet.nl

Vakantierooster 2015-2016 en andere belangrijke data
Herfstvakantie 26-10-15 t/m 30-10-15
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 07-09-16
Open dag 27-8-16
Vrijwilligersavond 5-9-16
Start seizoen 8-9-16

Website
Sinds 1 augustus is de nieuwe website van dNB in de lucht.
www.de-nieuwe-band.nl

Banderol
De Banderol is het nieuwsblad van de Nieuwe Band. Deze ligt in eenvoudige versie op
de bar. Wil u een versie met daarin ook foto’s dan kunt u zich aanmelden om de
Banderol per e-mail te ontvangen. Dat kan via de website aangemeld worden.

Open dag
Zaterdag 22 augustus was de open dag van de Nieuwe
Band. Het was een gezellige, drukbezochte dag.
Er zijn nog enkele activiteiten waar plaats is voor nieuwe
deelnemers.
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