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Vanuit het bestuur:

Woordje van de voorzitter
Met oprechte excuses van uw voorzitter voor mijn afwezigheid in de vorige editie en met 

dank aan Eric om de honneurs – last minute – waar te nemen. Een combinatie van 
‘vergeten’, ‘te laat’ en ‘te druk’ lagen hieraan ten grondslag, maar dat is de 

spreekwoordelijke koe in de kont kijken. Dus laten we ons maar richten op vandaag en de 
toekomst (en beterschap beloven).

De donatiebrieven zijn bezorgd en onze penningsmeester ziet de eerste effecten daarvan al 
op de bankrekening gebeuren. In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van Rabo 
ClubSupport en sponsorkliks. Daarnaast liep nog de statiegeldactie van Albert Heijn en is 
er een nieuwe zegeltjesactie van start. In één van de volgende nieuwsbrieven kunnen we 
de resultaten hiervan bekend maken maar het mag duidelijk zijn dat ze een positief effect 

hebben op de clubkas.

Op de achtergrond speelt nog steeds de discussie met de tussenwand in de repetitieruimte 
van ’t Perron. Een discussie die beslecht moet worden tussen Gemeente, WoCom en ’t 
Perron. Het valt niet mee om deze partijen op één lijn te krijgen maar ik blijf me er sterk 

voor maken. Het vervangen is een kostbare zaak maar daar mogen wij als vereniging niet 
de dupe van zijn, en daar lijkt het nu wel op. Binnenkort zit ik op het gemeentehuis, 

hopelijk levert dat wat voortgang op. De tijdelijke oplossing in het PG Centrum is werkbaar 
maar verre van ideaal.

De verschillende commissies zijn ook van start gegaan al zit er wel wat tempoverschil in. 
Binnenkort praten we over de eerste ideeën m.b.t. de activiteiten rond het 100-jarig bestaan 

van onze vereniging. Maar ook rond de werving van jeugdleden en de visie m.b.t. de 
toekomst van onze vereniging worden stappen gezet. Binnenkort meer hierover.

Onze muzikale kalender staat ook weer goed vol met jubilarissen, uitwisselingsconcerten 
en optredens. En met Sinterklaas in aantocht en de traditie van Kersttelegrammen belooft 

ook December weer een volle maand te worden. Binnen het bestuur (denken we te) merken 



dat het animo wisselend is. Zo was de afgelopen feestavond erg gezellig (af en toe een 
beetje luid ) maar we hadden op een grotere opkomst gehoopt. Dat geldt ook voor het 

laatste uitwisselingsconcert in Kerkrade.
Nu is dat aan de ene kant begrijpelijk (we hebben allemaal onze privé verplichtingen) maar 

het plannen (en zeker in combinatie met last-minute afmeldingen) wordt daardoor extra 
moeilijk. Het draagt ook niet bij aan het clubgevoel. We hebben nog geen antwoord, maar 

ik vind het vanuit transparantie eerlijk om dit gevoel en beeld met jullie te delen. Hopelijk is 
het onterecht.

Tot slot weer veel leesplezier en graag tot ziens!

(O ja, en vergeet niet om familie en vrienden te porren om zegeltjes voor de fanfare te 
sparen. Daar wordt onze penningmeester extra blij van)

Groetjes,
Ronald

Uitwisselingsconcert slagwerkgroep
7 Weken repetitie, één slagwerkweekend en dan op uitwisselingsconcert. Hiervoor draaien onze 
slagwerkers de handen niet voor om.

Op zondag 23 oktober kwam de slagwerkgroep al vroeg bijeen om 
het instrumentarium in te laden. Niet meer met een dichte 
aanhanger of een bakwagen, maar een vrachtwagen is 
tegenwoordig steevast het vervoermiddel geworden. Met 
vakkundig pas- en meetwerk werd om 10.30 uur de reis naar 
Liempde ingezet. Onderweg werd er nog een stop gemaakt voor 
de inwendige mens; om klaar te zijn voor dit uitwisselingsconcert.

Op de eigen (zeer fraaie) locatie van Fanfare Concordia genaamd ‘De Serenade’ werden wij vriendelijk 
ontvangen, waarna al het percussie en melodisch instrumentarium werd uitgeladen en paraat werd gemaakt 
voor het tweede optreden van de dag.

Het eerste optreden van deze middag werd immers verzorgd door de ontvangende slagwerkgroep Concordia 
uit Liempde. Zij wisten de goed gevulde zaal te overtuigen van hun strakke ritmes op veelal traditionele 
trommels en overige percussie. Hiernaast wisten zij enkele nummers met klein melodisch instrumentarium hun 
optreden aan te kleden.

Vervolgens was slagwerkgroep Heeze aan de beurt. Aangezien er nogal wat melodisch instrumentarium (10!) 
het podium werd opgereden, gepaard met overige slagwerk en percussie, kostte het wat tijd voordat het gordijn 
openging. Horend naar de reactie van het publiek, stond men versteld van hetgeen er stond. Gelukkig bleef 
het niet alleen bij verbazing van het zien van het instrumentarium, maar kreeg de slagwerkgroep ook veel 



applaus na ieder muzikaal stuk. Een afwisseling van klassiek en pop, van Caribiën tot Aziatisch. Net geen uur 
stonden onze slagwerkers het publiek tot haar dienst, met een afsluitende staande ovatie!

Tot slot liet muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Esch haar 
talenten horen. Ook zij lieten 
horen over kwaliteiten op 
trommels en percussie te 
beschikken. Zij waren iets verder 
dan Liempde op het gebied van 
melodisch. Zij speelden 
herkenbare muziekstukken voor 
onze slagwerkgroep.

Mooi om deze middag verbroedering onder slagwerkgroepen te zien, grote slagwerkgroepen en veel 
publiek. Waarbij met trots gezegd mag worden, dat slagwerkgroep Heeze in de afgelopen 10 jaar een enorme 
transitie heeft gemaakt van het traditionele naar zeer uitdagende melodische muziek. Bravo!

Op naar nieuwe uitwisselingen en samenhorigheid onder slagwerkers!

Clubfundactie Vereniging & AH

Heb jij jouw FANshop al geopend? 
Het adres van onze algemene club fan-shop: www.clubfund.nl/fanfarestnicasius

Doe het snel: ga sparen voor gratis FANproducten én voor de club!

De ClubFund-actie bij Albert Heijn Boonaerts is in volle gang en loopt lekker. Iedereen is aan het sparen voor 
een eigen poster, broodtrommel, placemat of slippers. Je hebt jouw FANshop nog niet bekeken? Dat is 

jammer! Je zet jezelf en de club buitenspel...

Pak je actiefolder en open je persoonlijke webshop vandaag nog. Nodig familie en vrienden uit voor je 
FANshop en zorg zo dat ze ook voor gratis FANartikelen gaan sparen bij Albert Heijn Boonaerts. Dat is niet 

alleen leuk voor jou, maar ook goed voor onze clubkas. Van iedere bestelling gaat een deel rechtstreeks 
naar Fanfare St. Nicasius.

Een bijzonder 1-2’tje dus. Jullie tikken hem toch wel binnen?!
Wat voorbeelden van artikelen die o.a. gespaard kunnen worden.

Mocht jezelf niets willen, dan kun je de punten sparen voor de vereniging. De punten kun je inleveren in de 



box in de AH of je mag ze natuurlijk ook afgeven aan één van onze bestuursleden of in de brievenbus bij de 
Indiëganger 9 in Heeze.

Verjaardagen & Activiteiten
De jarigen voor de maand november:

8-11 Matthijs de Wit
15-11 Timo Berkers
15-11 Wil van de Loo
24-11 Karin van Kemenade
27-11 Ernst Jansen
27-11 Ans Bosmans
29-11 Yvonne Cuijten

En voor de maand december:

Birgit de Vaan 2-12
Aly Verhoeven 12-12

Elske Basten 12-12
Thomas Berkers 14-12

Marcel Heijnen 18-12
Jelle Verest 23-12

Wilmi van de Loo 28-12

ACTIVEITENKALENDER TOT FEBRUARI 2023:

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

van Sven van de Broek (slagwerkgroep). Deze serenade kan doorgaan wat heel fijn is;

 Op zaterdag 19 november is er een uitwisselingsconcert van het orkest met Fanfare Wilhelmina uit 

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

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

kersttelegrammen op het programma te zetten;

 Op zondag 23 januari staat het concert met een gouden randje op het programma.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Rolduc

Zoals wel vaker werden aan het slot van het concert door de voorzitter, in dit geval die van HMC mensen 

bedankt en bloemen weg gegeven. Van de vier organisatoren die bedankt werden kreeg er maar één bloemen. 

De andere drie niet, want zij zijn spelende leden en die zijn ‘dus’ in hun eigen belang aan het organiseren 

geweest. Ik had er nog drie bossen bloemen bij gedaan, maar goed, ook in Helmond wordt de broekriem 

blijkbaar aangehaald. De HMC-voorzitter bedankte ons dat we op zo’n korte termijn bereid waren gevonden 

met hen dit concert te geven en hij complimenteerde ons met het vertoonde spel. En dat was naar mijn niet 

altijd even bescheiden mening volkomen terecht.



De ladyspeaker van HMC nam de rol van Karin gewoon over voor ons, ze las de teksten die Karin had bedacht 

voor. Ongeveer zoals we dat van Karin zijn gewend, duidelijk zielsverwanten. Er zat ook wat prachtig rijmwerk 

van Karin in die teksten, dat naar mijn idee klaar is voor publicatie in een dichtbundel. Ik dacht die avond nog, 

ik kan ook wel wat rijmwerk in dit stukje doen. Maar bij nader inzien is dat niet verantwoord, ik kan er echt niet 

aan tippen.

Want na de pauze mocht Sint Nicasius aan de bak. En de lat lag hoog, na de prachtige muziek die HMC ten 

gehore had gebracht. Een groot voordeel was dat de akoestiek in de zaal zo was dat je het met 24 muzikanten 

met gemak vol geblazen kreeg. Geen enkele noodzaak om over grenzen heen te gaan. Gewoon goed op de 

dirigent letten dus, dan komt het goed. En dat ging het ook, we zaten echt muziek te maken, de zaal hielp 

daarbij als het ware. Ook een volle zaal en een echt aandachtig publiek hielp. Niet dat het helemaal foutloos 

was natuurlijk, maar foutjes werden gewoon opgelost. Op voorspraak van de Heilige Nicasius denk ik, die zal 

op Rolduc ook wel enig recht van spreken hebben.

In de loop van het concert werd ons door de ladyspeaker van HMC verteld dat niet alleen de dirigenten goede 

bekenden van elkaar waren, maar ook de ladyspeakers. Het was dus een domper voor haar dat Karin, onze 

ladyspeaker, op het laatste moment af heeft moeten haken door corona. Maar ze hadden veel vooroverleg 

gehad, hetgeen in het tweede deel van het concert duidelijk werd.

Het Helmonds Muziek Corps beet de spits af. Dit gezelschap komt uit in de hoogste afdeling en was daar op 

repetitieweekend. Dat beloofde wat en die belofte maakten ze waar. Tot vreugde van onze invaltrombonist 

Mark stond Armenian Dances op het repertoire en wij konden aan zijn drukke directie-bewegingen zien dat het 

allemaal precies klopte wat het HMC speelde. Zijn buurvrouw in het publiek deelde zijn enthousiasme en ze 

maakten er met zijn tweeën een mooie show van voor degenen die achter hen hadden plaatsgenomen.

We mochten inspelen vanaf half zeven. Toen werd meteen duidelijk dat onze inspanningen van de laatste 

weken, gericht op het in balans houden van de diverse instrumentgroepen, goed van pas zouden komen. Het 

was al gauw te hard in deze ruimte, die getuige de naam auditorium ook echt bedoeld was als gehoorzaal. 

Zelfs een microfoon voor de ladyspeaker was eigenlijk overbodig. Waarschijnlijk is die microfoon daarom ook 

spontaan uitgevallen tijdens het concert.

Het is wel wat anders om, na jaren van buurtconcerten in omgebouwde kippenschuren en voormalige garages, 

acte de presence te kunnen geven in het auditorium van Rolduc. En dat auditorium is nog maar een fractie 

van het totale complex. De abdij is zo groot dat ze niet in Limburg past en overloopt in Duitsland. Ik werd 

onderweg door de lange gangen (naar de bar in de crypte, ideale plek daarvoor) af en toe verblijd met een 

mededeling van mijn telefoon dat ik weer een grens gepasseerd was, heel apart. Of ik moet aan een nieuwe 

telefoon, dat kan natuurlijk ook.

Een najaarsconcert eind oktober, op een dag waarop de temperatuur opliep tot ruim 24 graden, dat is op zich 

al apart. Eén graad voor elke aanwezige muzikant van Sint Nicasius zou je kunnen zeggen, ook wel apart te 

noemen. Met een stuk of veertien afwezigen en uiteindelijk zes (!) invalkrachten durfden we het toch aan. Dit 

in tegenstelling tot – als ik het goed begrepen heb – een aantal andere voor deze uitwisseling benaderde 

orkesten. Een goede zet van ons, vind ik achteraf.

JW 



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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