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Vanuit het bestuur
Helden...

Er zijn er veel in deze tijd. 

Alle werkende in de zorg, alle medewerkers van openbaar bestuur, alle agenten en boa’s en vele anderen, leveren
topprestaties onder zeer moeilijke en zeker ongewone omstandigheden. Zij verdienen ons aller waardering en
een zeer groot applaus.
Natuurlijk gaat er veel aandacht uit naar de landelijke politiek en het kabinet met hun adviseurs. En uiteraard
houden wij ons aan de regels, die zij uitvaardigen. Maar de gevolgen zijn enorm. Sommige sectoren, waaronder
het culturele domein, krijgen zware klappen. 
Daar hebben ook wij mee te maken.
Ondanks de kleine stapjes die gemaakt mogen worden in het loslaten van de ‘intelligente lockdown’ zijn we nog
lang niet terug naar de tijd van voor de Coronacrisis. 
Repeteren moet digitaal en hoe inspirerend en creatief onze ideeën ook zijn, iedereen verlangt heftig naar de
‘oude’ situatie. Het blijkt maar weer dat het sociaal samenzijn een wezenlijk onderdeel is van het
verenigingsleven. De reacties van jullie die wij mogen ontvangen,  zijn daarin sprekend. 

Vanuit het bestuur proberen we, binnen de mogelijkheden die ons gegeven worden, voor de officiële
vakantieperiode nog ruimte te vinden om elkaar te ontmoeten. Hetzij via (sectie) repetities, hetzij via een
(informeel) samenzijn. Het lijkt dat die ruimte ons gegeven gaat worden. Uiteraard zal het bestuur kijken hoe we
dat kunnen faciliteren, maar ik hecht eraan te zeggen dat ieder lid van onze vereniging zijn eigen afwegen moet
maken. Een afweging die als vanzelfsprekend onvoorwaardelijk zal worden gerespecteerd.
Wij zien en weten dat iedereen zijn uiterste best doet om elkaar vast te houden, zo goed en zo kwaad als het kan
doorgaat met normaal leven en hopelijk ook de ontspanning vind die nodig is om dit vol te houden. Hopelijk ook
met muziek. 
En zo zijn we allemaal helden op onze eigen manier.

Dus houd vol in dit bizarre isolement. Ben zuinig op elkaar en hopelijk tot een snel samenzijn.

Uw, nog steeds bezorgde, voorzitter.

Vanuit de leden... 
Hoe gaat het met iedereen?

Met mij gaat het goed.

mailto:Nicasiusprfanfareheeze@gmail.com
mailto:Nicasiusprfanfareheeze@gmail.com
mailto:secretariaat@fanfareheeze.nl


Met mij gaat het goed.
Ik krijg nu online muziekles van Marcel. Het is niet fijn, want ik zie Marcel liever in het echt, maar het is een goede oplossing en
beter dan geen les krijgen.
Het zou fijn zijn als de repetitie weer snel kan beginnen, want het is veel gezelliger om samen muziek te maken dan alleen te
oefenen.

Hopelijk tot snel, groeten Lars Heesakkers

 

 
Met ons gaat het goed alhoewel niet iedereen in onze familie dat nog kan zeggen helaas, Marion werkt in de triagetent en op de IC,
ik werk zoveel mogelijk thuis alhoewel ik er nu sterk over aan het denken ben om ons huis toch nog groter te maken want de muren
komen echt op me af 

!

. Van het blazen komt weinig merk ik, alhoewel ik tijd over heb krijg ik weinig motivatie om alleen aan de
slag te gaan, we zitten toch in een vereniging, dat mis ik vooral.
Veel tijd over dus maar minder productiviteit zowel privé als zakelijk maar wel meteen de songtitels aangegrepen.
Idee: misschien iets om met beperkt aantal bij Nicasiushuis o.i.d te toeteren (ik denk dat deze groep het hardst getroffen is).

En nu ga ik de nootjes kraken 

"

 , Groeten John Luijten

 

Verder.. hoe gaat het met mij? 

#

 

Inmiddels loop ik rond met een dikke buik en ben ik ruim 32 weken zwanger. Helaas wel wat tegenslagen gehad, waaronder
bekkeninstabiliteit waardoor ik al vanaf 21 weken weinig meer kan en helaas nu ook zwangerschapsdiabetes, maar het
belangrijkste is: De kleine groeit goed. Hij is door de diabetes wat aan de ‘grote’ kant…maar dat komt vast goed! Nog even 8
weekjes genieten van de zwangerschap en dan kunnen we na de vakantie op de repetitie (hopelijk weer gezamenlijk) beschuit met
blauwe muisjes eten! 

Muzikale groet, Chantal Duisters 

 

Hoi allemaal,

Eigenlijk gaat het heel goed met mij, vandaag weer begonnen met werken dus dat is erg fijn! Ik heb nog nooit zoveel
boswandelingen gemaakt als afgelopen week

!

. Zolang ik ze niet kan drinken in de kroeg ga ik ze maar maken 

#

Verder een leuk nieuwtje in deze onzekere tijd! Mark en ik hebben een huis gekocht! Op 10 augustus krijgen wij de sleutel van
Gemini 19. Ja ook ik ga de Rul verlaten! Helaas niet meer samen kunnen fietsen met Birgit en Nathalie naar de fanfare. Dus woon
je in de Nieuwe Hoeve en ben je op zoek naar een fietsmaatje op de dinsdagavond, ik houd me aanbevolen!

Voor nu, blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel!



Liefs Sanne 

Verder heeft gelukkig niemand gemeld dat het niet goed gaat met ze, dus we gaan ervan uit en hopen ook dat iedereen tot nu toe
gezond de Corona-tijd heeft doorstaan. Hopelijk tot snel weer.

Groeten,
Het bestuur

Voorproefje Fanfare-Pub-Quiz
Op zaterdag 2 mei hebben we bij alle leden, inclusief onze ereleden, leden van verdienste, ere-commissarissen en beschermheer,
een kleine attentie bezorgd als “hart onder de riem”. 
In deze begeleidende brief was een opwarmertje voor de fanfare-pub-quiz opgenomen en een verzoek aan iedereen om te laten
weten hoe het met jullie gaat.

De oplossing van de songtitels en de naam van wie het lied is, is als volgt:
1. Englishman in New York              Sting
2. Ice ice baby                                  Vanilla Ice 
3. Eye of the tiger                             Survivor
4. Burning down the house               Talking Heads
5. Somewhere over the Rainbow      Judy Garland
6. Surfin' USA                                    Beach boys
7. Don't cry for me Argentina            Julie Covington

We hebben veel inzendingen (19 in totaal) ontvangen, erg leuk. 
Gelukkig voor de jury had niet iedereen alles goed, anders zouden we denken dat het te gemakkelijk was geweest. Met name in de
onderdelen 1, 4 en 5 zaten de fouten. Bij 1 werd o.a. bij Soldier of Freedom, Soldier of Liberty genoemd, bij nummer 4 Fire in the
House of House on fire en bij nummer 5 dacht een aantal leden dat het nummer van de Israel Kamakawiwo'ole was of dat het
Rainbow in the Sky was.  
Uit alle goede inzendingen (7 stuks) hebben we 1 gelukkige winnaar getrokken en dat is geworden: 
“Yvonne Trienekens”. Van harte gefeliciteerd!!

$ $

De 7 goede inzendingen waren Twan Jansen, Ernst Jansen, Eric Berkers, Jeroen van Wanroij, Yvonne Trienekens, Iris Dillen en
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De 7 goede inzendingen waren Twan Jansen, Ernst Jansen, Eric Berkers, Jeroen van Wanroij, Yvonne Trienekens, Iris Dillen en
Karin de Visser.

Gelukkig hebben we voor de puzzelaars onder ons een tweede opwarmertje gemaakt!

Inzendingen mogen weer ingestuurd worden naar secretariaat@fanfareheeze.nl 
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Verjaardagen
De verjaardagen voor de maand mei:

2-5 Anja Swinkels
5-5 Joris van Wagtendonk
7-5 Frank Luijten
7-5 Heidi Snoeijen
10-5 Hilde van Hoek
12-5 Maarten van de Velden
18-5 Annemieke van Lierop
22-5 Gijs Schalkwijk
28-5 Jelle Geraets
28-5 Nathalie Maas

 

                    En voor de maand juni:

                   6-6      Dennis Cuijten
                   14-6   Thea Boonman
                   26-6       Ad Loomans
                   28-6  Rani van Lierop

 

Corona update Sterksel
Inmiddels zitten we al maanden in de Corona crisis en is dit het nieuwe normaal geworden. Er valt van alles over te zeggen maar 1
ding is zeker. Zoals generaties voor ons te pas en te onpas  konden zeggen , ‘jullie hebben de oorlog niet meegemaakt’  komen wij
nu in de situatie dat we tegen latere generaties ook kunnen zeggen ‘ jullie hebben de Coronacrisis niet meegemaakt ‘.
Dat zal indruk maken…….

Natuurlijk, als je in je familie-of kennissenkring persoonlijk geraakt wordt door verlies van naasten dan is dit ook echt een crisistijd.
Of als je baan of bedrijf hierdoor op de tocht staat zijn dit ook echt barre tijden. Dat gun je niemand.
Ook voor de ouderen en kwetsbaren is dit geen fijne tijd met weinig aanspraak en veel onzekerheid.
En als je nu in de zorg en aanverwante beroepen werkt dan is het ook een bizarre tijd waarin je wel eindelijk de waardering krijgt
die je al lang verdient.
Maar voor het overgrote deel van Nederland is het nu toch echt een beetje een luxe crisis waarbij de problemen vooral zitten in ,
heb ik nog een goede internetverbinding om thuis te werken, is er nog toiletpapier in de supermarkt. Kan ik nog wel op vakantie en
wanneer gaat het voetbal weer beginnen.
  
Op het verzoek van het bestuur om door te geven hoe het gaat kan ik melden dat we het in Sterksel ook overleven. De crisis leidt in
Nederland tot mooie initiatieven. Maar ook op persoonlijk vlak zie ik ook op muzikaal gebied wel pluspunten. Ik werk thuis dus de
muziek kan vol aan tijdens het werk en ook in de avond ben ik eigenlijk altijd thuis dus tijd om weer eens een oude LP of CD op te
zetten. Mijn kinderen denken dan wat ik aan het doen ben. Hoezo LP, CD? En zien me als een of ander fossiel uit een andere tijd. 
Als ik dan uit probeer te leggen dat een LP/CD een heel verhaal vertelt, een compleet pakket is met mooi artwork, en dat de paar
mindere nummers op een LP/CD de andere nummers juist beter maken ( wat is er saaier dan louter hits luisteren)  dan maakt dat
mijn situatie alleen nog maar erger. Daar begin ik dus maar niet meer aan.
In mijn jeugd zou er in deze tijd een gevecht om de TV hebben plaats gevonden. Maar zij kijken ook geen TV meer. Wie doet dat
nu, een film kijken op TV of nog erger elke dag het 8 uur journaal?? Dan kijken ze je aan of ze water zien branden. Nee een
computerscherm of telefoontje is genoeg.
Oftewel die kinderen heb ik in deze tijd weinig last van zolang internet maar werkt.
Natuurlijk is er ook meer tijd om je instrument eens te pakken maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat als er geen repetitie of
concert in het verschiet ligt je toch de spreekwoordelijke schop onder de kont mist.
 
We zitten nu nog in een intelligente lockdown. Ik moet zeggen als ik dan toch in een lockdown moet dan maar beter in een
intelligente. Dan lijkt het er toch nog op dat ze ons nog op een vrij hoog niveau inschatten. Waaraan ik meteen begin te twijfelen als
ik zie wat er her en der gebeurt. Waarbij ik me dan afvraag wat is dit nu. Een intelligente lockdown voor domme mensen of een
domme lockdown voor intelligente mensen.
Ik hoor dat dit ook het moment is dat je meer naar elkaar toegroeit. Dat moet ik wel toegeven. Arianne en ik zijn echt dichter naar
elkaar toe gegroeid. Ik denk minimaal 5,5 quarantaine kilo’s.
Het is in ieder geval wel relaxed om voor je werk je niet druk te hoeven maken of je wel geschoren bent, nette kleren aan hebt en of
je je boterhammen niet vergeten bent. Dat wordt straks wel even opletten als de lockdown nog intelligenter wordt en je weer naar je
werk mag. Voordat ik het weet zit ik straks op mijn fiets naar het werk en kom ik er halverwege achter dat ik mijn sloffen nog aan
heb.



heb.
 
Qua ideeën voor activiteiten om de verbinding met de leden te bewaren. De ZOOM repetities voorlopig aanhouden. Zo snel
mogelijk als het Perron open is kijken of we daar in groepjes kunnen repeteren. Verder wordt er ook al gewerkt aan een afsluiting
van dit seizoen ipv de geplande afsluiting samen met de koren. Dus dat is ook al mooi. En dan maar hopen dat er in het nieuwe
seizoen weer meer mogelijk is op muzikaal gebied.

Ik begrijp dat er nu op landelijk niveau met de diverse muziekbonden overleg is over hoe om te gaan met het in acht nemen  van
afstand tot elkaar omdat dit voor zang en muziek toch weer een geval apart is met meer verspreidingsrisico.
Mocht dat voorlopig nog problemen opleveren dan zou ik zeggen, we komen gewoon naar het Perron en beginnen meteen met de
derde helft…
 
Tot zover mijn al dan niet intelligente lockdown bijdrage
EB

 

Activiteiten

Veel activiteiten hebben we moeten afzeggen in verband met het Corona-virus en de maatregelen die landelijke zijn getroffen.
Jammer, maar gezondheid stond en staat nog steeds, voorop.

Gelukkig zijn de regels inmiddels minder streng geworden en mogen we vanaf dinsdag 2 juni eindelijk weer gaan repeteren in
dorpshuis ’t Perron.  Echter in beperkte groepen. Maximaal 30 personen met orkest en slagwerkgroep, dus we zullen nog een tijdje
moeten improviseren.
Met dank aan onze dirigenten hebben we de afgelopen weken online kunnen repeteren in kleine groepjes. Het was leuk om hierbij
ook onze collega-muzikanten te zien en te spreken.

Nieuwe initiatieven zijn geboren, een fanfare-pub-quiz wordt georganiseerd en hopelijk kunnen we na de vakantie ons weer laten
zien en horen in het dorp.

SponsorKliks

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!
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SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we inmiddels over de grens van € 300,- spaartegoed gegaan. Op site van
SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, met hun bijbehorende provisies.
Bijvoorbeeld reizen levert erg veel commissie op en is ook nog eens leuk om te doen. Als je bij Expedia je hotel boekt ontvangt
Fanfare Heeze maar liefst 8,25% van je boeking!!! Maar ook andere bookingssites leveren een mooie provisie op. De
bestedingsbedragen zijn immers vaak relatief hoog, hetgeen 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 onze vereniging directe inkomsten. Stelt u zich eens
voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die onze
vereniging een warm hart toedragen.

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 deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen
webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert onze vereniging een
commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus 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: NL61RABO 0120304759
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