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Van de voorzitter 
Na een goede start van het seizoen met wel wat maatregelen vanwege de corona zijn we nu 
weer geconfronteerd met zwaardere maatregelen. Het bestuur heeft deze voor dNB vertaald 
naar een voor ons geschikte aanpak. Dit staat verderop in deze Banderol. 
Mochten de maatregelen nog strenger worden dan zal het bestuur zich opnieuw beraden over de 
te nemen stappen.  
 
Waar we de vorige Banderol konden melden dat we een 2e beheerder hadden gevonden moet ik 
nu mededelen dat de samenwerking tussen dNB en René Biemans is beëindigd.  
We zijn naarstig op zoek naar ondersteuning voor Herma en hebben goede hoop dat we een 
bekwaam echtpaar, Noud en Nell Gepkens, hebben gevonden. Zij zullen eerst samen met Herma 
zich inwerken en daarna in een wederzijdse proeftijd samen met Herma aan de slag gaan.  
 
Coronabeleid 
Nieuwe huisregels voor alle deelnemers, begeleiders en bezoekers van de Nieuwe Band 
• Het bestuur verzoekt u dringend om binnen het gebouw van dNB een mondkapje te 

dragen als u in beweging bent (rondlopen, in- en uitgaan, wc-bezoek). 
• Als u corona heeft, meldt u dat dan direct bij de Nieuwe Band, zodat contactonderzoek 

plaats kan vinden. 
• Bij twijfel of klachten blijft u thuis. Ook dan moet u dit even melden bij dNB en uw 

begeleider. 
• Houdt u voldoende afstand van elkaar, dus minstens 1,5 meter, ook bij het koffiedrinken 

in de ontmoetingsruimte. 
• Groepen gaan om de beurt koffiedrinken, op afroep door de gastvrouw of beheerder. 
• Denk eraan om in de pauzes en na uw activiteit de klapramen open te zetten, zodat het 

lokaal gelucht wordt. 
• Bij het niet nakomen van deze regels kunt u daarop aangesproken worden door de 

beheerder, begeleider en/of bestuurslid. 
 
Met deze noodzakelijke maatregelen proberen we te voorkomen dat de Nieuwe Band moet gaan 
sluiten. We vragen dan ook met klem om uw medewerking hierbij. 
 
Gebruik handdoeken 
In verband met de coronamaatregelen heeft het bestuur papieren handdoeken aangeschaft. Als 
u liever toch een stoffen handdoek wil gebruiken verzoeken wij u om die zelf van huis mee te 
brengen waarbij u de enige bent die deze handdoek dan gebruikt. 
 
Vacatures bardiensten 
Voor diverse dagdelen zijn we op zoek naar vrijwilligers die de bardienst op zich wil nemen. 
Hebt u zelf interesse of kent u iemand die dat mogelijk zou willen doen geef dat dan door aan de 
beheerder.  
 
 
 



 
 

Computers te koop 
dNB heeft onlangs voor de computeractiviteiten nieuwe computers aangeschaft. De oude 
computers zijn nog goed en worden verkocht voor € 25,00 per stuk. Dit is inclusief scherm, 
toetsenbord en muis. Op de computers is Windows 10 home geïnstalleerd. 
Als u interesse hebt om een van deze computers te kopen kunt u dit doorgeven aan de 
beheerder. Als er meer geïnteresseerden zijn dan computers dan worden deze door middel van 
loten verdeeld 
 


