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Vanuit het bestuur: 
En nu? .... Vooral doorgaan! 

Ik meldde u vorige maand dat ik uitkeek naar december vanwege de vele mogelijkheden en

feestelijkheden die deze maand te bieden heeft. 

Ik kijk nog steeds uit naar de dagen die komen gaan, waarbij er rust en ruimte is om te

bezinnen en plannen te maken voor de tijd die komen gaat. 

Ik heb gehoopt op enkele mooie activiteiten die de vereniging deze maand zou kunnen

uitvoeren. Het bestuur worstelt echter met de vraag hoe dit verantwoord te kunnen laten

plaatsvinden. Wij volgen (vermoedelijk net als u)  het nieuws rondom het Coronavirus op de

voet en zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering (7 december a.s.) een besluit nemen

over de activiteiten in december en het nieuwjaarsconcert. Wij zullen u hiervan uiteraard op de

hoogte brengen. 

Ja, we hebben nog steeds erg veel last van de beperkingen die ons worden opgelegd, maar ik

vraag u allen te volharden in het geloof dat deze periode eindig is. En dat einde valt in het

nieuwe jaar 2021! Als de situatie weer is dat we allemaal weer volledig en in het Perron kunnen

spelen, zullen we met u samen de lijn voor de toekomst uitzetten. Zeker gaan we werken aan

een mooi programma met veel optredens en uitwisselingen, zodat we met focus en plezier de

draad weer op kunnen pakken. 

Daar kan ik bij voorbaat al energie uit putten. 

Maar voordat het zover is, rest mij u en uw naasten, namens het gehele bestuur, een hele fijne

kerst en een gelukkig nieuwjaar te wensen. En als u goede voornemens maakt, vergeet niet af

en toe uw instrument te koesteren en te bespelen. Juist in 2021. Ik hoop dat we dat hard nodig

hebben. 

  

Het ga u goed en blijf gezond, 

Uw voorzitter 
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Verjaardagen
De jarigen voor de maan november waren: 

8-11    Matthijs de Wit 
15-11  Timo Berkers 
15-11  Wil van de Loo 
16-11  Zus Hendriks 
18-11  Mien Eichorn 
24-11  Karin van Kemenade 
27-11  Ans Bosmans 
27-11  Ernst Jansen 
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
Yvonne Trienekens  21-12

  Els Roeters-Tielemans  23-12
                     Jelle Verest  23-12

Wilmy van de Loo  29-12
          

Programma
Als eerste staat voor nu weer op het programma de `muzikale kerstgroet´. 

Ook dit jaar gaan we weer, op aanvraag, in kleine groepjes muzikale kerstgroeten bezorgen in Heeze, Leende

en Sterksel. 

Wilt u een kerstgroet aanvragen? Dat kan! Mail dan naar het secretariaat of
meld u aan via de site.

Wat verder?
De slagwerkgroep is volop aan het repeteren voor het slagwerkspektakel wat hopelijk in april 2021 door kan

gaan. 

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
http://fanfareheeze.nl/
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En het orkest is volop aan het repeteren voor het kerstconcert. Hopelijk kan dit doorgaan met publiek. Het door

willen laten gaat, zeker. Als het zonder publiek moet, dan gaan we dit concert uitzenden. Verder staat in januari

2021 het nieuwjaarsconcert op de planning. Dit concert zal naar verwachting ook uitgezonden gaan worden.

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.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

https://www.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B5K1fa&mc=Ce&s=fr3NRU&u=hXBJI&y=V&z=EQKiJzq&
http://www.fanfareheeze.nl/programma
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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 
 

Voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor de nieuwsbrief? 
Klik op update your preferences of unsubscribe from this list

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/profile?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=8b84286e0a
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=8b84286e0a
https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/b247a6c2a38a/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
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