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Van de voorzitter 
Na ruim 9 maanden van gedwongen gesloten zijn kunnen we eindelijk weer van start gaan met het 
programma van de Nieuwe Band. 
We kijken terug op een zeer geslaagde en drukbezochte open dag. Naast de vele bekende deelnemers 
hebben we ook zo’n 40 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen.  
 
Op vrijdag 3 september is er voor alle vrijwilligers een gezellige avond geweest in ontmoetingscentrum 
de Ligt. Dit omdat vanwege de 1,5 meter regel de ruimte binnen het gebouw van dNB te klein was. 
Tijdens deze avond is er stil gestaan bij de vrijwilligers die in de afgelopen twee jaar zijn overleden. Dit 
zijn: Michel Lapedagne en Antoon Lathouwers.  
 
Ook de jubilarissen van de afgelopen twee jaar zijn toegesproken en kregen een envelop met inhoud. 
De jubilarissen zijn:  
12½ jaar: Peter v.d. Meeren, Ineke v.d. Meeren, Ad v.d. Linden, Nel Jonkers, Jos Sleegers,  
Loes Verstraaten, Nico van Rhee, Annie v.d. Vlugt.      
25 jaar: Kitty Tholen, Henk Verstraaten, Jos van Grootel. 
 
Helaas zijn er ook wat vrijwilligers die aangegeven hebben hun taak neer te leggen. Zij hebben als 
dank een envelop met inhoud ontvangen.  
Het zijn: Henny Brouwer, Henk Helmes, Dieneke de Rooij, Esther Houtema, Jos van Grootel, Annie van 
Glabbeek, Ben Tacke, Gerda van Asperdt, Ron den Hollander. 
 
In de hele coronaperiode waarin we als dNB gesloten moesten zijn hebben ons diverse 
overlijdensberichten bereikt van deelnemers en partners van deelnemers. Het bestuur wenst hun 
nabestaanden kracht en sterkte toe. 
 

  Afscheid Ron den Hollander 
Tijdens de vrijwilligersavond was er aandacht voor het 
feit dat Ron zijn functie als voorzitter heeft neergelegd.  
Ron is eind 2005 als voorzitter bij de Nieuwe Band 
begonnen. In de 16 jaar dat hij voorzitter is geweest 
heeft hij ook diverse malen het penningmeesterschap 
op zich genomen. Ook de functie bestuurslid computer-
activiteiten is enkele malen door hem ingevuld. Hij 
heeft talloze contacten bij de gemeente en de diverse 
instanties waar de Nieuwe Band mee te maken heeft.  
Het bestuur zal Ron en zijn inbreng binnen het bestuur 
erg missen. Helemaal weg is hij nog niet want Ron 
heeft toegezegd te helpen het archief op te schonen.  
 
Ron werd benoemd als erelid van de Nieuwe Band.  
 
Tijdens de bestuursvergadering van 8 september is er 
nog kort aandacht aan het afscheid geschonken en 
kreeg Ron een attentie aangeboden. (zie foto) 
 

Nieuw bestuurslid 
Het bestuur is blij dat Sander de Lauw zitting heeft genomen in het bestuur. Hij heeft de 
sportactiviteiten als aandachtsveld. 
 
 
 



 
Coronabeleid 
Huisregels voor alle deelnemers, begeleiders en bezoekers van de Nieuwe Band 
• In dNB dient u een vaccinatie-bewijs of een recente negatieve test of een hersteldverklaring te 

kunnen tonen.  
 Als u corona heeft, meldt u dat dan direct bij dNB 
 Blijf thuis bij twijfel of klachten en meld uw afwezigheid bij dNB en uw begeleider. 
• Houd voldoende afstand van elkaar, ook bij het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.  
• Groepen gaan om de beurt koffiedrinken, op afroep door de gastvrouw of beheerder. 
• Zet in de pauzes en na uw activiteit de klapramen open om het lokaal te luchten. 
• Bij het niet nakomen van deze regels kunt u daarop aangesproken worden door de beheerder, 

begeleider en/of bestuurslid. 
 
Met deze maatregelen proberen we te voorkomen dat dNB moet gaan sluiten.  
We vragen dan ook met klem om uw medewerking hierbij. 
Afhankelijk van de aanpassing van de corona-regels zal dNB zich daarbij aansluiten. Informatie 
hierover zal zichtbaar worden opgehangen op diverse plaatsen in het gebouw. 
 
Vakantierooster: de Nieuwe Band is gesloten op de volgende data: 
Herfstvakantie: 25 oktober tot en met 31 oktober 2021 
Kerstvakantie: 25 december 2021 tot en met 8 januari 2022 
2e Paasdag: 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april tot en met 8 mei 2022 
Hemelvaart: 26 mei tot en met 29 mei 2022 
Zomervakantie: 3 juni tot en met 4 september 2022 
 
Andere belangrijke data 
Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2022 
Open dag: 27 augustus 2022 
Vrijwilligersavond: 2 september 2022 
 
Parkeren 
Het parkeren tegenover de Nieuwe Band is niet toegestaan. Aan de zijde van de Nieuwe Band mag ook 
buiten de vakken geparkeerd worden.  
Het heeft de voorkeur als u op het parkeerterrein van de MFA parkeert. De toegang tot dit 
parkeerterrein ligt aan de Sterrenlaan.  
Deelnemers en vrijwilligers met een invalidenparkeerkaart mogen op de aangewezen plaatsen op het 
terrein van dNB parkeren. Verder mag u met de auto even het terrein oprijden om iemand in of uit te 
laten stappen of om te laden of te lossen.  
 
AED  
Bij dNB hangt een AED. Hiervoor hebben we mensen nodig die dit apparaat kunnen bedienen. Hiervoor 
wordt een cursus aangeboden voor beginners en een vervolgcursus voor mensen die al een 
beginnerscursus hebben gevolgd. Als u interesse hebt meldt u dan aan bij een van de beheerders of via 
info@de-nieuwe-band.nl. 
 
EHBO 
Het bestuur zou graag vernemen wie in het bezit is van een EHBO-diploma zodat bij eventuele 
calamiteiten er iemand is die adequaat kan handelen.  
Bent u in het bezit van een EHBO-diploma geef dit dan door aan een van de beheerders of via info@de-
nieuwe-band.nl. Hierbij ook vermelden welke activiteit u volgt en op welk dagdeel.  
 
RABO-Clubactie 
Ook dit jaar doet dNB mee met de RABO-Clubactie. Wanneer bekend is vanaf welke datum er gestemd 
kan worden zullen er flyers op de tafels liggen met de informatie over hoe u kunt stemmen.  
 
Consumptiebonnen 
Vaak komt u tot de ontdekking dat uw consumptiebonnen op zijn als u wil gaan pauzeren. Tijdens de 
pauzes van de groepen is het erg druk voor de beheerders en gastdames. Zij verzoeken u dan ook om 
nieuwe bonnen te kopen voor aanvang of na afloop van uw activiteit.  


