
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius
Verzonden: dinsdag 3 januari 2023 07:29
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke januari 2023

Vanuit het bestuur:

De allerbeste wensen voor 2023!
Het eerste @Toeterke van 2023 en daar horen natuurlijk voor iedereen de allerbeste 

wensen bij, vol gezondheid, geluk en muzikaliteit. Ik wens het iedereen van harte toe!

De zegeltjesactie bij de AH is beëindigd. De bestellingen voor de verschillende artikelen 
zijn de deur uit en als vereniging hebben we bijna 2400 bonnetjes verzameld. Dat levert 
een bescheiden bedrag op voor de kas, maar heeft in ieder geval weer zichtbaarheid in 
het dorp gegeven. Die was er ook tijdens de kerstoptredens op de koude zaterdag voor 
Kerst. En ondanks dat instrumenten aan het einde van de dag bijna vast zaten door de 

kou hebben veel mensen ervan genoten en hebben we veel positieve reacties 
ontvangen. Dankjewel daarvoor.

Naast het feit dat we het zelf leuken vinden om muziek te maken is zichtbaarheid van 
onze vereniging belangrijk om nieuwe leden te kunnen werven. Immers, onbekend maakt 

onbemind. Daarom zijn we erg blij met het initiatief van de jeugdcommissie om de 
komende maanden (3de zondag van de maand) in ’t Perron activiteiten te organiseren. 
Onder het motto ‘ga mee op muziekavontuur op de speelplaats’ laten we de jeugd in 

aanraking komen met muziek.

Ook voor volwassenen staan er initiatieven in de steigers om een ‘Ney Orkest’ te 
beginnen. In 10 weken tijd willen we een groep van muzikaal onervaren mensen uit 
Heeze/Leende en Sterksel ‘opleiden’ tot een eerste uitvoering. Wellicht zitten hier 

mensen tussen die op termijn kunnen doorstromen naar het orkest. Verdere info volgt, 
maar de promotie van deze activiteit zal in het eerste kwartaal gaan starten.

Voor de Kerst heb ik ook nog gesproken met de Wethouder over het wandje. Inmiddels 
heeft hij een gesprek gehad met WoCom en aan mij aangegeven dat hij in januari, samen 
met WoCom en ’t Perron, met een oplossing gaat komen voor dit probleem. Ik vermoed 
dat dit niet voor 1 februari opgelost zal zijn, maar er zit in ieder geval schot in de zaak. 

We zullen dus na 1 februari nog even moeten uitwijken naar het PG Centrum.



Dat komt de gezelligheid na de repetitie niet ten goede dus daar moeten we met elkaar 
wat extra energie in stoppen. Zo viel het ook op dat veel commissies op dinsdag na de 

repetitie vergaderen wat natuurlijk erg efficiënt is maar niet bijdraagt aan een 
gezamenlijke nazit. Ook een punt om samen in gedachten te houden.

We zijn per slotte een vereniging.. we verenigen onze energie, ambitie, tijd en passie om 
samen aan een mooie club te bouwen. Een club waar iedereen zich welkom voelt en 

welkom is. Waar muziek maken de verbindende factor is en waar het collectief 
verbonden is met ieder individu.

Gelukkig Nieuwjaar!

Sponsorcommissie

De penningmeester zal in de eerste week van het nieuwe jaar ook weer eens van zich laten horen. Allereerst 
de beste wensen en een gezond en muzikaal jaar gewenst! Dit jaar zal in het teken staan van vele 
voorbereidingen naar het 100-jarig bestaan van onze vereniging. De werkgroepen hebben zich gevormd en 
nu wordt het tijd om de diverse geplande activiteiten handen en voeten te geven.
De plannen zijn groot maar daar zal ook veel budget voor nodig zijn, vandaar dat ik een oproep wil doen 
aan leden die zich willen inzetten om sponsorgelden te genereren.

Ik wil graag een team van 3-5 mensen vormen om in een paar bijeenkomsten te bespreken hoe en waar 
we sponsorgelden kunnen proberen te vergaren. Een uitdagende en zeer belangrijke taak. Wie wil dit 
samen met mij oppakken? Meld je snel aan op; penningmeester@fanfareheeze.nl

Binnen enkele weken verwachten we van iedere commissie een begroting te ontvangen en weten dan snel 
genoeg hoeveel we nodig denken te hebben. Een goede voorbereiding vergt veel tijd vandaar dat we het 
1e kwartaal alles op een rij willen hebben. Ik ga ervan uit dat ieder het belang ziet en er dus ook een mooie 
commissie gevormd kan worden. Tot horens!

Groet Johan, penningmeester

Clubkas vullen

Na een aantal jaren geen carnaval bij de Kraaienvangers, mogen zij nu eindelijk weer starten met de 
voorbereidingen voor carnavalsseizoen 2023! De eerste activiteiten zitten er al op en wat enorm veel zin 
hebben zij om Heeze weer een FANTASTISCH carnaval aan te bieden!

Natuurlijk lukt dit niet zonder een grote groep vrijwilligers. Zo ook de medewerkers achter de bar. De 
horecacommissie zoekt al jaren naar nieuwe aanwas, maar dit jaar bieden zij verenigingen de kans om hun 



‘clubkas’ te vullen.

Fanfare St. Nicasius is als eerste vereniging gevraagd om te zorgen om hun clubkas te vullen, aangezien 
er een vrijwilligersbijdrage tegenmoet staat aan de bijdrage achter de bar tijdens 2 activiteiten gedurende 
carnaval 2023! Als vereniging kunnen we zodoende onze clubkas vullen en een andere vereniging helpen!

Wij zijn op zoek naar 2 x 5 personen op de volgende data:
• Zaterdagavond 18 februari 2023 (openingsbal) van 20.00 uur tot 2.00 uur
• Maandagmiddag 20 februari 2023 (spektakelmiddag) van 13.30 uur tot 19.00 uur (inclusief diner)

Mocht je op één of twee momenten onze clubkas willen vullen, reageer vóór maandag 16 januari 2023 naar 
André Kuijten (andrekuijten@hotmail.com) en steun onze vereniging!

Verjaardagen & Mededelingen
De jarigen voor de maand januari:

11-1 Ria Bischoff
12-1 Lars Heesakkers
23-1 Peter Boonman
25-1 Hans Tindemans
29-1 Jolanda Engelen

En voor de maand februari:

André Kuijten 3-2

Jos Heijligers 4-2
Chantal Duisters 16-2

Guus Berkers 17-2
Eric Berkers 28-2

CLUBFUND ACTIE VERENIGING EN AH

Dinsdag 10 januari worden de bestelde artikelen van de Clubfundactie afgegeven bij de AH. De vereniging 
haalt deze artikelen op en deelt ze voor de repetitie van 10 januari uit aan de leden die artikelen besteld 
hebben.

NIEUWS UIT DE COMMISSIES

Commissie 100 jarig bestaan
De eerste ideeën zijn aan het bestuur voorgelegd en worden in kleinere groepjes verder uitgewerkt. Deze 
commissie is dus al goed op weg naar een mooi programma voor ons jubileumjaar. Misschien dat ze in de 
volgende nieuwsbrief zelf wat meer willen vertellen over hun plannen. De bedoeling is dat tijdens de ALV 
de plannen en de planning grotendeels zal worden gedeeld met de leden.

Jeugdcommissie
Ook de jeugdcommissie timmert hard aan de weg. De eerste kennismakingsronde op de scholen is geweest 
samen met een rockband. Er is hard gewerkt aan een wervingsfolder voor de jeugd en een filmpje. Dit 
hopen ze komende maand online te kunnen zetten.
Vanaf maart gaat de jeugdcommissie iedere 3de zondagochtend van de maand een programma draaien in 
’t Perron. De bedoeling is om kinderen in contact te brengen met muziek. Dit kan op allerlei manieren, in 
spelvorm, knutselend, zingend, dansend en kennismaking met muziekinstrumenten.

Commissie Toekomst
Deze commissie start deze maand met een eerste overleg. Wie weet weten zij in een volgende nieuwsbrief 
ook een tipje van de sluier op te lichten.



Activiteiten

• Op zondag 22 januari 2023 staat het concert met een gouden randje op het programma. Er zijn ongeveer 

100 echtparen aangeschreven en de eerste aanmeldingen zijn al ontvangen;

• Op dinsdag 7 februari willen we een eerste concert geven met onze jeugdleden. We gaan proberen of 

ook de leerlingen van het BSO-traject van de Trumakkers hieraan mee willen doen. Dus vanaf 19:00 uur 

bent u welkom om naar onze jeugdleden te komen luisteren;

• Op 7 maart 2023 is de ALV gepland;

• Verder staan in het jaar 2023 de voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum op het programma. In 2023 

gaan we dit doen met 3 pop-up concerten. Dus we vragen voor de jaren 2023-2024 nog meer dan anders 

jullie (muzikale) inzet.

Voor het orkest zijn de volgende datums gepland:

 Zondag 2 april Concert

 Zaterdag 1 juli Concert op locatie

 Zaterdag 30 september Concert

 Zondag 10 december Concert met een gouden randje

 Zondag 10 september en zondag 19 november Repetitiedagen

Voor de slagwerkgroep zijn de volgende datums gepland:

 Zaterdag 1 juli Concert op locatie

 Zondag 10 december Concert met een gouden randje

OPROEP:
Wie wil één (of misschien wel allemaal) van deze concerten mee organiseren?

Dit kan/mag een thema-concert zijn, een uitwisselingsconcert of wat dan ook. Zolang de ideeën maar 

afgestemd worden met de dirigenten en muziekcommissie.

Geef je op door je aan te melden bij secretariaat@fanfareheeze.nl en zet er dan ook bij welk(e) concert(en) 

je wilt organiseren.

Overige activiteiten – NIEUW TALENTENORKEST
In samenwerking met muziekschool RICK gaan we, samen met muziekvereniging de Heerlijkheid Sterksel 

en Fanfare Philharmonie Leende, proberen een volwassen-orkest te gaan oprichten, het nieuwe 

Talentenorkest Heeze-Leende-Sterksel. Iedereen uit de gemeente Heeze-Leende van 18 jaar en ouder, die 

graag een muziekinstrument wil leren bespelen, kan zich voor dit orkest aanmelden. Je hoeft hiervoor dus 

niet eerder al een instrument te hebben bespeeld.

De bedoeling is dat deze mensen vanaf medio maart 10 keer samen gaan repeteren en dit project afsluiten 

met een slotconcert. Naast het ontdekken van een instrument, het samen leren spelen is er ook ruimte voor 

ontspanning en gezelligheid. De kosten voor het meedoen met dit project bedragen € 130 voor degene die 

zich aanmelden voor dit project.

Muziekschool RICK zorgt voor een dirigent, een repetitieruimte en het materiaal.

De verenigingen zorgen voor de muziekinstrumenten, de muziekstandaards en een ‘buddy’. Ook doet de 



vereniging mee met het slotconcert. Een buddy is iemand die de nieuwe muzikanten uitleg geeft over hoe 

het instrument werkt, hoe de grepen zijn, hoe ze de noten kunnen spelen etc.. Deze buddy zal dus bij de 

10 repetities aanwezig moeten zijn.

Dit project is inmiddels al in 19 gemeentes gedraaid en allemaal zeer succesvol.

Om het ook bij ons een succesvol project te laten worden hebben we jullie hulp nodig. Maak van jezelf een 

ambassadeur van onze vereniging en promoot dit project bij vrienden en bekenden.

Zorg dat ze de komende maand de promotie goed in de gaten houden (waarschijnlijk via Heeze-

Leende24.nl en/of mijnHeeze.nl) en maak ze enthousiast voor dit project.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

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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