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Vanuit het bestuur: 
Always look on the bright side of life

Aan deze titel van een liedje van Monty Python moest ik denken bij het schrijven van dit

stukje. En wel om twee redenen.  Voor de kenners, Monty Python was een gezelschap

Engelse komieken, die zich continue in een absurdistische wereld begaven en deze op een

prachtige wijze in beeld brachten. Met de bekende droge Engelse humor, die je dwingt om

minimaal een glimlach om de lippen te krijgen. Maar ook de titel op zich staat voor hoop.

Je kunt de zaken altijd van twee kanten bekijken. 

We zijn weer gestart en ja het blijft nog steeds een min of meer absurde wereld waarin wij

ons begeven. Het is nog steeds niet normaal. Maar wij gaan voor de  “bright side”. 

Die overtuiging leeft bij mij dan ook zeer nadrukkelijk. 

Het slagwerk kan volop ‘coronaproof’ repeteren in ’t Perron; het orkest speelt in de

Valentijn. Natuurlijk wennen maar een goed alternatief, waarbij repeteren en muziek maken

weer voorop staat, maar we elkaar ook weer kunnen ontmoeten. 

Er staan ook stippen op de horizon: voor het slagwerk natuurlijk het slagwerkspektakel in

het voorjaar en voor het orkest denken we aan een kerstoptreden in de kerk (niet de

nachtmis) en het nieuwjaarconcert als eerste grote optredens. We moeten de vorm waarin

mogelijk aanpassen, maar daar komen we zeker uit. Er zijn uitdagingen waar we ons in

vast kunnen bijten. 

We dagen de leden uit om mee te denken in oplossingen om op slimme, creatieve wijze

uitdagingen te blijven vinden, om de vereniging levend(ig) te houden. 

Een groot compliment is dat iedereen er in is blijven geloven en niet de handdoek in de

ring heeft gegooid. Ofwel niemand is afgehaakt, sterker nog we hebben er leden bij

gekregen! Dat stemt zeer hoopvol. 

Ik blijf het van de zonnige kant zien en weiger toe te geven aan doemscenario;s. 

Ik hoop u met mij. 

Uw optimistische voorzitter
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Verjaardagen
De 'vakantie'-jarigen waren: 

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

                

De verjaardagen voor de maand september: 

5-9  Martijn van Werde 
6-9  Rinke Maassen 
15-9 Corrie Nonnekens 
18-9 Robin Arink 
20-9 Marion Luijten 
24-9 Theo van der Velden 
27-9 Sybe Veenstra 
28-9 Twan Jansen

             
         

Programma
We zijn weer gestart met onze wekelijkse repetities. De jeugd en de slagwerkgroep repeteren op

dinsdagavond in Dorpshuis ´t Perron in Heeze en het grote orkest repeteert voorlopig op dinsdagavond in

Dorpshuis de Valentijn in Sterksel. We zijn erg blij met deze oplossing, want daardoor kunnen we op

verantwoorde wijze met z´n allen repeteren en is er een mogelijkheid om na de repetitie nog even na te

kletsen. 

  

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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Natuurlijk willen we ook weer graag gaan optreden, want daarvoor repeteren we uiteindelijk toch ook. Met

een groepje enthousiaste leden en de dirigenten hebben we een aantal ideeën de revue laten

passeren.Gelukkig zijn we tot de conclusie gekomen dat er ook nog veel dingen mogelijk zijn. 

Als eerste gaan we ons richten op de kerst en het nieuwjaarsconcert. Hoe kunnen we aan het einde van

het jaar weer van ons laten horen? 

Mochten iemand van jullie nog leuke ideeën hebben, laat het ons weten. We staan open voor alle goede

suggesties. Mailen kan naar secretariaat@fanfareheeze.nl, maar natuurlijk mag je ook altijd iemand van

het bestuur aan zijn of haar jasje trekken. 

                          

WIST JE DAT?.......................

Chantal op 13 juni, nog net voor de vakantie, is bevallen van Owen.

We op 27 juni hebben genoten van een zeer goed georganiseerde en gezellige fanfare PubQuiz,

die zeker voor herhaling vatbaar is.

We op 11 juli een serenade hebben gebracht bij een 40/jarig huwelijkspaar.

Sanne van de Loo in augustus is verhuisd van de Rul naar de Gemini.

Weet je nog meer "wist-je-datjes"?, laat het ons weten voor in de volgende nieuwsbrief!

SponsorKliks

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

mailto:secretariaat@fanfareheeze.nl
https://www.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
http://www.fanfareheeze.nl/programma


7-7-2021 @Toeterke september 2020

https://mailchi.mp/03157d955d41/toeterke-september-2020 4/5

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 
 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B5K1fa&mc=Ce&s=fr3NRU&u=hXBJI&y=V&z=EQKiJzq&
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
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Voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor de nieuwsbrief? 
Klik op update your preferences of unsubscribe from this list

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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