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Vanuit het bestuur: 
Gelukkig (het is) 2021 

Goede voornemens maken is een precaire zaak. Vol goede moed beginnen aan zaken,
waarvan je diep in je hart weet dat het erg moeilijk zal zijn om de uitvoering (lang) vol te
houden. Weten dat je jezelf weer in allerlei bochten moet wringen de redenen te vinden
waarom het toch nu even niet lukt. Niks menselijks is ons vreemd. 

En toch is het een mooi mechanisme. Het geeft uiting aan de goede moed die je aan het
begin van een jaar mag hebben. Het weer beginnen met een schone lei. Net weer even dat
duwtje activeren dat je kunt gebruiken om te komen tot activiteiten en acties waar je een
positief gevoel van krijgt, kracht uit punt en/of je blij maakt. 
Ik heb dat systeem dan ook weer afgestoft en een goed voornemen gemaakt. 
Ik ga iedere week minimaal 1 uur thuis repeteren op mijn saxofoon. 

Ik heb dit voornemen bewust gemaakt op basis van een aantal overwegingen. 
- In de eerste plaats weet ik dat als ik weer geblazen heb, er zich een goed (soms zelfs
euforisch) gevoel van mij meester maakt. 
- Ten tweede komt dat de kwaliteit van de klank en de beheersing van het instrument ten
goede (oefening baart tenslotte kunst) en daar hebben niet alleen ik, maar alle muzikanten
met wie ik speel profijt van. 
- Ten derde, en dat maakt mij zeker het meest blij: ik ga er vanuit dat wij binnen afzienbare
tijd weer fysiek met elkaar in ‘t Perron kunnen spelen. En daar wil ik goed op voorbereid
zijn. 

De voortekenen zijn er dat we binnen enkele maanden weer terug zijn bij het ‘oude’, met de
kennis van nu. We weten wat we missen, we kijken uit naar wat we krijgen. Zodra er zicht is
op een geoorloofd samenkomen met alle leden, zullen wij met elkaar gaan bezien wat dit
ons heeft gebracht en hoe we verder gaan. Dat vooruitzicht geeft de burger moed en daar
word ik en hopelijk u ook, erg gelukkig van. 

Het einde is in zicht! 

Ik verwijs echter ook nog naar een van de laatste mailtjes vanuit het secretariaat, waarin
we u vragen naar uw gedachten/mening over alternatieve (gezamenlijke) activiteiten, acties
e.d. U kunt ons als bestuur helpen door dit aan ons kenbaar te maken. Dat hoeft niet te
wachten totdat we weer bijeen kunnen komen. 

Kortom: houd (nog even) vol! 
Ik voel een mooi jaar aankomen. 

Het ga u goed en blijf vooral gezond, 

Uw optimistische voorzitter.
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Verjaardagen
De jarigen voor de maand januari: 

11-1  Ria Bischoff      
12-1  Lars Heesakkers 
23-1  Peer Boonman 
25-1  Hans Tindemans 
29-1  Jolanda Engelens   

 

En voor de maand februari:

  André Kuijten   3-2
 Jos Heijligers   4-2

 Chantal Duisters 16-2
Guus Berkers 17-2
 Eric Berkers 28-2

Eventjes voorstellen:
Ik kreeg de vraag vanuit de PR van het Toeterke of ik het leuk zou vinden om me via deze weg voor te

stellen als nieuw bestuurslid. 

De meeste mensen kennen me natuurlijk wel. 

Ik ben Marion Luijten, geboren in Meijel, getrouwd

met John Luijten, trombonist bij de fanfare. Wij

hebben 3 zonen, die zo goed als de deur uit zijn,

en 1 kleindochter. Frank, de middelste zoon, is

enthousiast lid van de slagwerkgroep. Muziek

maken is voor mij niet vreemd. Zelf heb ik meer

dan 15 jaar dwarsfluit gespeeld in Meijel en

Oosterhout. Door allerlei factoren heb ik het

musiceren vaarwel gezegd, maar heb me altijd

verbonden gevoeld met de muziek (mede door John). 

Mijn hobbies zijn wandelen, tennissen, lezen, socializen en het vrijwilligerswerk  bij ’t Perron. 

Afgelopen oktober werd ik benaderd door het Bestuur van de fanfare of ik interesse had om een

bestuursfunctie te bekleden. Daar heb ik wel even over na moeten denken, maar ik ga de uitdaging aan. 

Ik heb nu vanwege de crisis gelukkig wat meer tijd om me in te lezen in het reilen en zeilen van de

vereniging. Vooralsnog neem ik de taken van de kledingcommissie en de sociale commissie op me. 

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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Zodra er weer activiteiten gepland mogen worden en groen licht gegeven wordt om elkaar weer te mogen

ontmoeten, zullen jullie mij ook regelmatig zien bij de repetities. 

Ik heb er zin in!

Programma
Ons nieuwjaarsconcert met een gouden randje gaat helaas niet door in januari gezien de Corona

richtlijnen waaraan we ons moeten houden. 

Wel zijn de 50- en 60-jarige echtparen inmiddels uitgenodigd en hebben we al een kleine 20

aanmeldingen ontvangen. De bedoeling is dat we later in het jaar, zodra het weer mag, alsnog dit concert

met een gouden randje gaan uitvoeren voor onze genodigden. 
 

                                   
Wat verder?
Verder hebben we voorlopig nog niets op het programma staan. We hopen na 19 januari weer fysiek te

mogen gaan repeteren en anders gaan we gewoon door met de online repetities. En hopelijk kunnen we

dan nog voor de zomervakantie onze eerste concerten gaan uitvoeren met publiek. 

Voor nu: 
De beste wensen voor 2021, blijf gezond en positief, en laten we gaan voor een jaar waarin we weer

volop muziek met elkaar mogen en kunnen gaan maken! 
 

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

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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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: NL61 RABO 0120 3047 59 
 

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=d1cdff7726
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=d1cdff7726
https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/89b992254d43/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
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