Nieuwsbrief mei 2018

Vanuit het bestuur...
U bent vast benieuwd of de voorzitter nog in de flow zit zoals ik in
mijn vorige schrijven heb aan gegeven. Jahoor, er is zoveel
gebeurd waar we trots op mogen zijn.
Het eerste wat ik mag noemen is dat het slagwerkspektakel van
13/14 april menigeen, waaronder de voorzitter, enorm heeft
verrast. Het was een echt spektakel. Muzikaal hoogstaand,
avondvullend met veel afwisseling, heel verrassend en zeer
goede promotie van onze vereniging. Zo kun je voor de dag
komen. Goed dat de Heezerse gemeenschap heeft mogen
ervaren dat de vereniging tot grootste dingen in staat is met een
uitstraling die anders is als menigeen zou verwachten. Mijn dank
gaat natuurlijk uit naar de slagwerkgroep en allen die in de zijlijn
dit event tot zo'n succes hebben gemaakt.
We hebben een vereniging die uit vele onderdelen bestaan. En
toch zijn we een. Ik ben dan ook enthousiast voorstander van
gezamenlijke activiteiten die ontwikkeld kunnen worden
tussen de verschillende onderdelen. Een mooi voorbeeld heeft
op 12 april jl. plaatsgevonden. Met een delegatie van 5 blazers en
5 slagwerkers heeft de fanfare een workshop gehouden op de
basisschool de Merlebos voor de groepen 3 en 4. Het was een
groot succes. Kinderen enthousiast, leraren helemaal blij en
volgens mij hebben de uitvoerders ook stiekem genoten van de
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5 slagwerkers heeft de fanfare een workshop gehouden op de
basisschool de Merlebos voor de groepen 3 en 4. Het was een
groot succes. Kinderen enthousiast, leraren helemaal blij en
volgens mij hebben de uitvoerders ook stiekem genoten van de
sessie (ik in ieder geval wel). Zo zijn we weer op een positieve
manier zichtbaar in onze gemeenschap en hebben we een zaadje
geplant in de hechtere samenwerking met een potentiële
doelgroep voor nieuwe aanwas. Dat heet win-win-win! En daar
word ik zo gelukkig van. Ook voor de mensen die hieraan hun
steentje hebben bijgedragen, dank!!
Het bestuur is hard aan het werk om jullie op de komende
ledenvergadering een beter beeld te kunnen geven met de
richting waarin wij willen gaan met de vereniging. En er zijn
genoeg ideeën. Maar wat nog belangrijker is, is dat wij wel de
steigers willen bouwen maar we natuurlijk met elkaar de uitvoering
ter hand moeten nemen. De voortekenen zijn goed. De
commissies zijn grotendeels bemenst en ook binnen die
commissies is er enthousiasme om nieuwe ideeën te bedenken
en te werken aan een mooie toekomst.
Kortom uw voorzitter zit nog steeds in de positieve flow en ziet
voor de toekomst alleen maar kansen. Ik ben er inmiddels van
overtuigd dat dit ook binnen de vereniging gevoeld, beleefd en
uitgedragen wordt.
En om maar in Koninklijke termen af te sluiten: Leve de fanfare:
Hoera, Hoera, Hoera!

——————
Ton Vissers
Voorzitter
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Verjaardagen
Agenda
2-5 Anja Swinkels
7-5 Frank Luijten
7-5 Heidi Snoeijen
9-5 Niels Martens
9-5 Ruud Winters
12-5 Maarten van der Velden
18-5 Annemieke van Lierop
22-5 Gijs Schalkwijk
28-5 Nathalie Boeijen

12-5 Maarten van der Velden
18-5 Annemieke van Lierop
22-5 Gijs Schalkwijk
28-5 Nathalie Boeijen
4-5 Dodenherdenking (Ff, Db, B)
26-5 Wijnconcert (Ff)
3-7 laatste repetitie en diploma-uitreiking
8-7 Heilige mis Nicasiusplekske

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Slagwerkspektakel groot succes!
Na maanden van voorbereiding was het op 13 en 14
april eindelijk zo ver voor de muzikanten van de
slagwerkgroep van fanfare St. Nicasius. Zij
presenteerde in dorpshuis ‘t Perron de tweede editie
van het slagwerkspektakel. In tegenstelling tot de eerste
editie, wist men de zaal twee maal zeer goed te vullen.
De zaterdagavond was zelfs helemaal uitverkocht.
De slagwerkgroep wist een gevarieerd programma op
de bühne te zetten. Men bracht muziek van onder
andere Blaudzun, Phil Collins en Andre Hazes ten
gehore. Het geheel werd daarbij naar een nog hoger
niveau getild door de inzet van een combo, een zanger
en een zangeres.
De reacties uit het publiek tijdens de show en na afloop
waren overweldigend. Het applaus was oorverdovend
en met een welgemeend ‘we want more’ sloot de

andere Blaudzun, Phil Collins en Andre Hazes ten
gehore. Het geheel werd daarbij naar een nog hoger
niveau getild door de inzet van een combo, een zanger
en een zangeres.
De reacties uit het publiek tijdens de show en na afloop
waren overweldigend. Het applaus was oorverdovend
en met een welgemeend ‘we want more’ sloot de
slagwerkgroep de avond met een toegift af. Kortom, het
slagwerkspektakel 2018 kan worden bestempeld als
een groot succes. Naar alle waarschijnlijkheid vindt in
2020 de derde editie van het evenement plaats.

Koningsdag en een bedankje van de
familie Ikink
Dit jaar was koningsdag weer fantastisch verlopen, er
waren weer veel kinderen aanwezig en het zonnige
weer maakte het een prettige dag. Mede door de goede
samenwerking met tamboerkorps NAT is er een mooi
progamma neergezet.
Na het optreden zijn we als korps doorgemarcheerd om
een serenade voor het 50-jarige huwelijk van familie
Ikink neer te zetten. De familie was erg blij met de
serenade; lees hieronder het bedankje.
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