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Vanuit het bestuur 
Bevrijd...

We hebben als vereniging het geluk gehad dat we het seizoen gezamenlijk hebben kunnen

afsluiten met een ledenvergadering en een borrel achteraf. Dat was hard nodig. Iedereen snakte

naar contact en naar de vertrouwde omgeving van het Perron op de dinsdagavond. Bevrijd van

het strakke keurslijf van de coronamaatregelen. 

Zoals in de ALV is genoemd gaat het goed met de vereniging, omdat we elkaar niet vergeten zijn.

Niemand is afgehaakt, iedereen  wil verder, het liefst op een normale manier. Dat kan dan ook

weer vanaf het nieuwe seizoen. Voor de jeugd en het slagwerk op de vertrouwde locatie (het

Perron) en voor het orkest in de Valentijn, een prima alternatief! 

Ik wil via deze nieuwsbrief iedereen bedanken die op zijn eigen manier heeft bijgedragen aan het

bijeen  houden van de vereniging. Dankzij ieder zijn inspanningen staan we waar we nu zijn, een

gezonde springlevende club met het hart op de goede plaats. Natuurlijk hebben we een aantal

zaken niet kunnen verwezenlijken (denk vooral aan repetities en uitvoeringen) maar dat heeft ons

niet kunnen raken, hetgeen een groot compliment waard is. En we krijgen nog genoeg kansen

om die schade in te halen. 

Rest mij u allen een zeer goede vakantie toe te wensen  en ik kijk er naar uit om op 25 augustus

met frisse moed en veel enthousiasme te beginnen aan het nieuwe seizoen. 

Het ga u goed…. 

Uw trotse voorzitter 
 

Jubilarissen bij fanfare St Nicasius!
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Op dinsdag 7 juli werd door fanfare St Nicasius het seizoen 2019-2020 afgesloten.
Een seizoen met een bijzonder tintje door de corona crisis. 
Gelukkig kon de eerder in maart geplande jaarvergadering nu als afsluiting van het seizoen alsnog
plaats vinden. 

Maar deze jaarvergadering had ook een bijzonder feestelijk tintje. 
Er werden maar liefst 6 jubilarissen gehuldigd. 
Vanwege 12,5 jaar lidmaatschap mochten Vera Boonman en Bob Bukkems de felicitaties in ontvangst
nemen. Iris Dillen was helaas verhinderd maar is ook goed voor 12,5 jaar lidmaatschap. 

Voor maar liefst 25 jaar lidmaatschap werd Ernst Jansen in het zonnetje gezet. 
En als klap op de vuurpijl mochten Heidi Snoeijen en John Luijten de felicitaties in ontvangst nemen voor
het respectabele aantal van 40 jaar lidmaatschap. 
Fanfare St Nicasius is trots op zoveel trouwe leden zonder wie het niet mogelijk is om een vereniging
overeind te houden. 
Daarnaast werd onder dankzegging voor al haar inspanningen afscheid genomen van Annemieke van
Lierop als bestuurslid. 

Fanfare st Nicasius gaat nu de vakantieperiode in en hoopt in het nieuwe seizoen weer zoveel als
mogelijk alle activiteiten op te kunnen  pakken.
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Verjaardagen
De verjaardagen voor de maand juli: 

6-7 Peter van der Velden 
7-7 Theo Verhappen 
10-7 Lucas Dijstelbloem 
10-7 Wim Bosmans 
16-7 Cato Veenstra 
21-7 Karin van de Ven 
24-7 Jacoline Boonman-Verhoeven 
24-7 Marja Lemmen 
28-7 Ilse Boonman 
29-7 Patricia Berkers 

 

                    En voor de maand augustus:

                   5-8            John Brouwer
                   7-8          Marion Roeters
                   12-8  Jeroen van Wanroij
                   13-8              Ton Vissers

 20-8          Bob van Hoek
 24-8             Léan Gerrits

 

Activiteiten

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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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 hebben we steeds meer mogen repeteren in

dorpshuis ’t Perron.  Echter in beperkte groepen. Met dank aan onze dirigenten hebben we op een passende

manier de repetities toch voor elkaar gekregen! 

Nieuwe initiatieven zijn geboren, een fanfare-pub-quiz was een groot succes en hopelijk kunnen we na de

vakantie ons weer laten zien en horen in het dorp.

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

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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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 
 

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=a6809b8ff0
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=a6809b8ff0
https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/0bf95b81f339/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
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