
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 07:29
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke oktober 2022

Vanuit de PR-commissie:

Woordje van de achterzitter
Maandagavond 3 oktober. Paniek bij de redactie van ons @Toeterke. We hebben geen 

stukje van de voorzitter mogen ontvangen! Of ik als mede PR-lid als achtervang misschien 

deze blanco pagina wil vullen. Er zit geen druk op, als het vanavond maar ingeleverd is. 

Gelukkig heb ik uit mijn middelbare schooltijd hele goeie ervaringen opgedaan en 

opmerkingen mogen ontvangen van mijn gymleraar als achtervanger op het verre, verre 

veld bij Softbal. Dus ik denk, geen probleem. Maar mocht dit stukje een enigszins 

onsamenhangende indruk geven dan begrijpt u waarom.

Nu kan ik natuurlijk onze nieuwe Voorzitter de maat nemen en hem er op wijzen dat dit 

toch echt in het takenpakket zit, dat hij nog in zijn proeftijd zit en dit in de evaluatie 

meegenomen zal worden. Maar gelet op zijn postuur lijkt me dat geen goed idee. Daarbij, 

het kan natuurlijk ook een klein manco in de overdracht zijn geweest wat in alle hectiek te 

begrijpen is. Maar alle gekheid op een stokje, om dit stukje nog een vleugje kwaliteit te 

geven wil ik ook nog wel iets melden over onze mooie club. Want ondanks de 

bestuurswisselingen moet ik zeggen dat er op dit moment toch weer veel schwung in de 

vereniging zit, om maar eens een oudhollands woord te gebruiken. Zo loop ik toch al wat 

jaartjes mee, maar kan ik me niet heugen dat het fanfareorkest en de slagwerkgroep bij 

elkaar in 2 maanden tijd, 3 uitwisselingsconcerten (oké, waarvan eentje in aanvraag) 

hebben staan. Tel daar ook nog eens 3 serenades bij en je kan bepaald niet zeggen dat we 

stil zitten.

Maar ook op organisatorisch vlak is er van alles in gang gezet. Zo is de commissie 100 

jarig jubileum van start gegaan. Die zal vanaf nu op regelmatige basis bij elkaar komen 



om steeds meer vorm te geven aan ons jubileum. T.z.t. zullen ze u van de plannen en 

vorderingen op de hoogte houden.

Maar ook de jeugdcommissie heeft haar eerste bijeenkomst in de nieuwe samenstelling 

achter de rug. Diverse ideeën zullen nog verder vorm gegeven moeten worden maar 1 ding 

is zeker, we zullen als vereniging vol aan de bak moeten om na de coronadip onze 

jeugdopleiding weer op poten en gevuld te krijgen. Overigens kan iedereen aan de aanwas 

van leden op elk moment zijn steentje bijdragen door potentiële (jeugd) leden te 

enthousiasmeren voor onze club. Ook al is er nu nog geen concreet uitgewerkt plan, voor 

elke eerdere aanmelding moeten als overbrugging creatieve oplossingen te vinden zijn. 

Zolang het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.

Ik zal nu misschien nog wel wat commissies of ontwikkelingen missen, maar ik wil ook 

niet al het gras voor het volgende stukje van de Voorzitter wegmaaien. Ik zit aan ruim 470 

woorden dus ik vind het voor nu in ieder geval kwantitatief voldoende.

Groeten Eric

Fanfare St. Nicasius verlegt haar muzikale grenzen

Op zondag 23 oktober gaat de slagwerkgroep de gemeentegrens over om haar kunsten te vertonen in 

Liempde. Zij zijn daar te gast bij de plaatselijke muziekvereniging. Een mooi moment om na de vakantie 

weer op het podium te staan. Zij zullen ook in Liempde het publiek weer verrassen met complexe ritmes 

maar vooral ook met de melodieuze kant van de slagwerkgroep. Een ontwikkeling die de slagwerkmuziek 

steeds interessanter ,veelzijdiger en toegankelijker maakt.

Het fanfareorkest gaat zelfs de provinciegrens over. Zij verzorgen op zaterdag 29 oktober samen met het 

Helmonds Muziekkorps een concert in de sfeervolle ambiance van de abdij Rolduc te Kerkrade.

Het Helmonds Muziekcorps is al jaren lang een vaste waarde in de hoogste afdeling van de Nederlandse 

harmoniewereld. Reden te meer voor fanfare St Nicasius om haar beste beentje voor te zetten. Maar 

vooral ook een mooi uitstapje voor de fanfare en het vooruitzicht van een mooie muzikale avond.

Maar ook in Heeze zijn ze de komende tijd weer zichtbaar met serenades op 11 en 16 oktober.

Noteer ook alvast in uw agenda 22 januari 2023, Concert met een Gouden Randje in dorpshuis ’t Perron 

te Heeze.



Verjaardagen & Activiteiten

De jarigen voor de maand oktober:

10-8 Vera Boonman
25-8 Coby Tindemans
29-8 Nico van der Palen
30-8 Theo van Kemenade

En voor de maand november:

Matthijs de Wit 8-11
Timo Berkers 15-11

Wil van de Loo 15-11
Karin van Kemenade 24-11

Ernst Jansen 27-11
Ans Bosmans 27-11

Yvonne Cuijten 29-11

ACTIVEITENKALENDER TOT DE KERSTVAKANTIE:

Na een erg gezellige feestavond bij café Thuijs staan ook weer de eerste optredens op de planning.

 We starten met een serenade bij de Kapellerput op zondag 16 oktober om 12:00 uur met de 

slagwerkgroep en het orkest. We hoeven niet te marcheren, het is een ‘stilstaande’ serenade;

 Na het repetitieweekend van de slagwerkgroep gaan ze op zondagmiddag 23 oktober een 

uitwisselingsconcert geven in Liempde samen met de slagwerkgroep van Liempde;

 Het orkest trapt af met het eerste (uitwisselings)concert op zaterdag 29 oktober. We kunnen van 

18:30-19:00 uur inspelen en het concert start om 20:00 uur in zaal Minor van Hotel/Abdij Rolduc 

te Kerkrade. Het uitwisselingsconcert is samen met het Helmonds Muziek Corps;

 Op zaterdag 12 november (onder voorbehoud) is er een uitwisselingsconcert van het orkest met 

Fanfare Wilhelmina uit Vlierden en met Harmonie orkest OLTO uit Loenen in dorpshuis ’t Perron;

 Voor zondagmiddag 13 november is een verzoek gekomen voor een serenade bij de opa en 

oma van Sven van de Broek (slagwerkgroep). Ook dit is nog onder voorbehoud;

 Natuurlijk gaan we ook weer proberen om tussen zaterdag 10 en zondag 18 december de 

kersttelegrammen op het programma te zetten.

Het concert met een gouden randje staat voor zondag 22 januari 2023 gepland. Houd deze datum 

ook vrij in jullie agenda!



Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Rabo ClubSupport
iedereen verdient een club

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Iedereen verdient een club Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn 
en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en 

cultuur. En dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk 
en geld.

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is van start!

Stemmen
Leden van Regio Eindhoven, die Fanfare St. Nicasius een warm hart toe dragen, brengen via de Rabo 

App of Rabo Online Bankieren van 5 t/m 27 september hun stem uit op ons. Hoe meer stemmen er op de 
fanfare uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die wij ontvangen.

Voor meer informatie ga naar: Rabo ClubSupport

SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we 

inmiddels over de grens van € 400,- spaartegoed gegaan. Op site 

van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, 

met hun bijbehorende provisies. Bijvoorbeeld reizen (in eigen land, 

of mogelijk in het buitenland) levert erg veel commissie op en is ook 

nog eens leuk om te doen. Maar ook andere sites leveren een 

mooie provisie voor de vereniging op. De bestedingsbedragen zijn 

immers vaak relatief hoog, hetgeen ook eenvoudig een leuke 

provisie scoort!

Wil je onze vereniging/stichting ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online 
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van onze club. Voor u wellicht een kleine moeite, voor de 



vereniging directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door iederenen die onze vereniging een warm hart toedragen, zeker in 

deze corona-pandemie.

Wij zijn als Fanfare Sint Nicasius Heeze aangemeld op de site van SponsorKliks. Hierdoor kan iedereen 
die onze vereniging een warm hart toedraagt ons GRATIS sponsoren. Hoe doe je dat?:

- Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar SponsorKliks (via deze link)
- Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op de banner te klikken verschijnt een overzicht 

van tientallen webwinkels, waaronder Thuisbezorgd, Mediamarkt, Bol.com, en Zalando. Elke aankoop bij 
een van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het
kost niets extra.
- Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via sponsordoel “Fanfare Sint Nicasius 

Heeze” kun je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert voor onze 
vereniging.

Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks
wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van onze vereniging.

Our mailing address is:

Fanfare St. Nicasius

secretariaat@fanfareheeze.nl

Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61 RABO 0120 3047 59
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