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Vanuit het bestuur: 
November en weemoed 

November is voor mij een maand waarin de donkere dagen van een winterperiode worden

ingeluid en voorbereid. Men ziet etalages veranderen in kerstsferen en we maken ons op voor

het einde van een (bewogen) jaar.  

Dat maakt soms wat weemoedig. Er is dit jaar veel veranderd en juist nu verlang je soms naar

vroeger. Ik zal zeker niet stellen dat vroeger was alles beter was, maar dit jaar is toch wel erg

bijzonder en geeft ons niet wat we graag willen: de vrijheid en de ruimte om te doen wat je

graag doet. 

Aan de andere kant is het een tijd van vele activiteiten, met name rond Sinterklaas en Kerst,

waar velen van u naar uit kijken. Ook een tijd van bezinning en even achterom kijken. 

Ik kijk nu liever vooruit. Het is goed om weer zichtbaar te kunnen zijn in de gemeenschap door

een aantal op stapel staande  activiteiten. We zullen al het mogelijke doen om in ieder geval

een kerstoptreden te verzorgen (in welke vorm dan ook), onze kersttelegrammen te gaan

bezorgen en in de nachtmis te spelen. Even te proeven aan het genot van een optreden.  

Maar dat voelt ook dubbel.  Zeker in het groot orkest kunnen we niet repeteren met een volle

bezetting. Iedereen moet noodgedwongen een persoonlijke afweging maken om wel of niet

aanwezig te kunnen zijn. En die keuzen worden absoluut gerespecteerd, omdat ook wij, als

bestuur, goed begrijpen dat er soms gewoonweg geen keuze is. 

Ik wil met nadruk echter stellen dat de kleine groep muzikanten die wel repeteren en mogelijk

de optredens verzorgen, beseffen dat we  in een bijzondere situatie zitten. Wij willen absoluut

geen splitsing in de vereniging teweeg brengen.  Trots als wij zijn op het feit dat er nog steeds

geen enkel lid zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd, zien we , weemoedig, niets liever dan dat

we snel naar de oude situatie terug kunnen. Tot dat moment houden we de moed en halen we

het maximale uit de toegestane mogelijkheden. 

Laat ik afsluiten met een positieve mededeling. 

Het bestuur heeft een kandidaat gevonden die wil toetreden en  het bestuur weer op volle

sterkte zal brengen. Wij zullen snel met de voordracht en nadere informatie komen.  

Het ga u goed en blijf gezond, 

Uw weemoedige voorzitter 
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Verjaardagen
De jarigen voor de maan oktober waren: 

10-10            Vera Boonman 
22-10           Dien Boerkamp 
25-10         Coby Tindemans 
29-10      Nico van der Palen 
30-10   Theo van Kemenade

En voor de maand november:

Matthijs de Wit     8-11
Timo Berkers   15-11

Wil van de Loo   15-11
Zus Hendriks   16-11
Mien Eichorn   18-11

Karin van Kemenade   24-11
Ans Bosmans   27-11

                    Ernst Jansen   27-11
Yvonne Cuijten   29-11

          

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. 

                                   

En het orkest is volop aan het repeteren voor het kerstconcert. Hopelijk kan dit doorgaan met publiek. Door

gaat het 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.

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
http://fanfareheeze.nl/
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Rabo ClubSupport
Als vereniging hebben wij ons weer ingeschreven voor deelname aan de Rabo Clubsupport! 

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen.
Hierbij maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze vereniging. Met deze actie hebben we vorig jaar
€979,00 opgehaald! Dit wordt geïnvesteerd in onze Jeugdafdeling, wat helpt om de aanwas van de jeugd voor
de vereniging te waarborgen. Een dorp zonder fanfare of harmonie verliest een stuk karakter. Tevens willen we
een gedeelte van de opbrengst reserveren voor ons Jubileumfonds, zodat wij bij ons 100-jarig bestaan goed
voor u uit kunnen pakken! 
 

Stemmen
Leden van Rabobank Regio Eindhoven brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij
een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die
de club ontvangt. Jouw stem is dus geld waard! Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de
Rabo App en Rabo Online Bankieren.  
 

Voor meer informatie ga naar: Rabo ClubSupport

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.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-PN5IEZNPLEMT6-374892103656&gclid=CjwKCAjwh7H7BRBBEiwAPXjadikD1jRy26mtr9eylzMIGVlQGeM5SrauhM3y_FHwAXZQ7GyhCv5oQRoC9hMQAvD_BwE
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 
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