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Vanuit het bestuur: 
IET GIET OAN!

Wanneer is dit schrijf heb ik de persconferentie van 28 mei al vele malen gelezen. Ik kan er toch echt

niets anders van maken dan,  it giet oan! 

Nu hebben wij natuurlijk ook gewoon Nederlandse woorden voor dit soort uitdrukkingen, maar het was

het eerste wat mij te binnen schoot, na het horen van de mooie woorden van onze minister-president. En

de gelijkenis met een heroïsche tocht als de Elfstedentocht is misschien ook niet op zijn plaats (ik wil

met name oud deelnemers aan de tocht der tochten niet schofferen), maar we hebben er wel een hele

zware tijd op zitten, die van ons hetzelfde heeft gevraagd als van deelnemers aan De Tocht.

Doorzettingsvermogen, Lijden (met hoofdletter en lange ij), uitputting enzovoorts.

Maar zoals ik in die situatie placht te denken: aan alles komt een eind. 

En zowaar dat is ook nu weer gelukt. 

Ik ga er vanuit dat wij vanaf dinsdag 8 juni weer met elkaar muziek kunnen maken. 

Wij laten vanuit het bestuur weten hoe en waar. 

Ik ga het ook niet over andere zaken hebben: ik wens iedereen het genoegen, plezier en voorpret van de

muzikale mogelijkheden die er weer komen en hoop jullie allemaal weer te zien op 8 juni. 

Uw opgetogen voorzitter.

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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(Digitaal) optreden & Repetities
Al ruim een jaar zijn we als fanfare Sint. Nicasius zoals zovele anderen getroffen door het coronavirus. Geen

repetities, geen optredens was bijna het nieuwe normaal. Nu we het coronavirus langzaam maar zeker onder

controle krijgen, blijkt de slagwerkgroep in de coronatijd erg ontvankelijk geworden te zijn voor een

virusmutatie: en wel het Creativiteits-virus! 

 
Na al eerder een geweldig filmpje online gezet te hebben komen ze nu weer met een besmettelijk goed filmpje. 

Door op het bovenstaande plaatje te klikken, kunt u genieten van: 
Where’s my helmet?!? A tribute to Daft Punk   

Repetities: 
Vanaf dinsdag 8 juni as gaan we weer fysiek repeteren in dorpshuis ´t Perron en de Valentijn, mits alle

aangekondigde versoepelingen niet worden teruggedraaid. 

Meer hierover volgt via de app en/of mail. Houd deze in de gaten en zorg dat je niet vergeet om afspreken.nl in

te vullen, zodat we weten hoeveel muzikanten we kunnen verwachten (voor het klaarzetten van de stoelen en

het bijhouden van de aanwezigen mocht er iets misgaan).

Verjaardagen
De jarigen voor de maand juni: 

14-6    Thea Boonman   
26-6    Ad Loomans   
28-6    Rani van Lierop   
28-6    Bram van Helvoort  

En voor de maand juli:

Peter van der Velden     6-7
Theo Verhappen     7-7

Lucas Dijstelbloem   10-7
Wis Bosmans   10-7
Cato Veenstra   16-7

Karin van de Ven   21-7
   Jacoline Boonman   24-7

https://www.youtube.com/watch?v=s4o1kC-2CZs
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Marja Lemmen   24-7
Ilse Boonman   28-7

Activiteiten
Helaas is er nog veel onzekerheid over wanneer we weer mogen gaan repeteren in ’t Perron of in de Valentijn.

Toch willen we een stip op de horizon zetten en dat hebben we gedaan door in ’t Perron de volgende datums te

reserveren voor concerten: 

Weekend van 12-13 november:       Slagwerkspektakel           

Weekend van 11-12 december:       Kerstconcert met een gouden randje    
Op zaterdagavond voor iedereen toegankelijk;

Op zondagmiddag voor de gouden/diamanten echtparen van 2020 
hiervoor zijn al ruim 20 echtparen aangemeld!

Weekend van 29-30 januari 2022:   Nieuwjaarsconcert met een gouden randje 

Op zaterdagavond voor iedereen toegankelijk

Op zondagmiddag voor de gouden/diamanten echtparen van 2021

 Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze weekenden vrij houdt 😊

We hopen natuurlijk dat we al eerder een eerste concert (in de

buitenlucht) kunnen en mogen geven, maar dat wachten we nog even af. 
………….en wie weet, kunnen we zelfs in het najaar nog een verenigings-

muzikaal-weekendje-weg organiseren.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

https://www.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
http://www.fanfareheeze.nl/programma
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SponsorKliks
Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we
inmiddels over de grens van € 400,- spaartegoed gegaan. Op site
van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven
vinden, met hun bijbehorende provisies. Bijvoorbeeld reizen (in
eigen land, of mogelijk in het buitenland) levert erg veel
commissie op en is ook nog eens leuk om te doen. Maar ook
andere sites leveren een mooie provisie voor de vereniging op.
De bestedingsbedragen zijn immers vaak relatief hoog, hetgeen
ook 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 de vereniging directe
inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit zouden doen? Vertel dit

daarom door iederenen die onze vereniging een warm hart toedragen, zeker in deze corona-pandemie. 

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 de banner te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels,   waaronder Thuisbezorgd, Mediamarkt, Bol.com, en Zalando. Elke aankoop bij een van
deze bedrijven levert onze vereniging een   commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost 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

http://sponsorkliks.com/
http://sponsorkliks.com/
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=085b3ecfc2
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=085b3ecfc2
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