
7-7-2021 @Toeterke maart 2021

https://mailchi.mp/20c4a88eb058/toeterke-maart-2021 1/7

Vanuit het bestuur: 
Digitaal

De wereld is in een rap tempo veranderd of op zijn minst aan het veranderen.

 
Een van de kenmerken is dat het leven enorm verdigitaliseerd (is dit wel goed Nederland? Zo niet,

wacht dan nog even dan wordt het wel opgenomen in de dikke Van Dale). Het onderwijs moet

online, je boodschappen bestel je online,  het shoppen moet online (en ja er was natuur al veel

langer de mogelijkheid om digitaal je aankopen te doen, maar nu is er geen keuze meer, je moet).

Je werk doe je niet meer fysiek op kantoor, maar thuis, digitaal. 

En je sociale contacten? Ook die verlopen grotendeels online. Via alle sociale media blijven we

nog met elkaar in contact. Het is verbazingwekkend hoe makkelijk deze middelen een plaats

gekregen hebben in onze samenleving. De ene groep kan daar makkelijker mee uit de voeten dan

de andere, maar als ik zie dat zelfs mijn 85-jarige moeder sinds kort WhatApp heeft ‘gevonden’,

betekent dat er zich op communicatief gebied een revolutie voltrekt. 

En dat is goed: we blijven in contact. 

Dankzij deze media kunnen we in deze bijzondere tijd toch nog met elkaar, als  leden van onze

mooi vereniging in contact blijven. Een lange inleiding om terug te geven dat wij, als bestuur, het

experiment om via Teams met elkaar te kunnen kletsen, delen en nog veel meer, als erg succesvol

willen bestempelen. De reacties waren overwegend erg positief. Wij zullen dit, zolang de situatie

daarom vraagt, dan ook zeker herhalen. Ik wil iedereen aanmoedigen om aan te sluiten. Het is

goed om bij elkaar te blijven.  Al blijft iedereen ook hierin zijn eigen afweging maken en het blijft

surrogaat. Maar surrogaat maakt koffie ook zoet. 

Op de valreep: zojuist nog een geweldig filmpje van de slagwerkgroep mogen zien. Fantastisch!!!

Met de sprekende titel: Feeling Good! Chapeau!!! Iedereen verplicht kijken:

https://youtu.be/2A34Tn90CBY. Laten we de voordelen van de digitale mogelijkheden optimaal

inzetten om te bereiken dat we elkaar niet verliezen. 

Uw fysieke voorzitter.

https://youtu.be/2A34Tn90CBY
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Verjaardagen
De jarigen voor de maand maart: 

9-3  Carlijn van Engelen    
9-3  John Luijten    
10-3 Fer Bischoff  
10-3 Sanne van de Loo  
17-3 Diny Bax  
20-3 Bob Bukkems 
21-3 Marianne Knapen 
22-3 Lucy Groenemans 
29-3 Jo Derks  

 

En voor de maand april:

Iris Dillen    1-4
Britt Swinkels    3-4

Tineke de Vries    6-4
Sven van de Broek  12-4

Karin de Visser  13-4
Lies Verbeek  19-4

Stijn van Lierop  19-4
Yfke Gielen  19-4

Leo 90 jaar, 

  

Leo bedankt het bestuur, Double Dutch en

alle leden van onze vereniging voor hun

kaartje, hun ingesproken verjaardagswens en

overige attenties. Hij was er erg door verrast

en het heeft zijn verjaardag een extra

feestelijk tintje gegeven.

Activiteiten

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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De slagwerkgroep heeft een online uitvoering gemaakt van het nummer Feeling Good van Michael Bublé

samen met zangeres Renee Klaver. Klik op het onderstaande plaatje of deze link om de video te bekijken.

Deel de video natuurlijk ook met je familie en vrienden😊. Het orkest gaat komende weken aan de slag

met de opnames. We hopen deze in maart 2021 uit te zenden door HeezeLeende24 en/of Radio/TV

Horizon.

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 13-14 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. 
 

Terugkoppeling van de "online-kofie-gesprekken"
In februari hebben de leden van het bestuur “online-koffie-gesprekken” met de leden hebben gevoerd.
Hier is de terugkoppeling ervan; 
  
Groep met Marion:
Reacties waren heel positief, gesprek mag nog zeker een keer vaker worden georganiseerd. Bij het orkest
worden de online repetities niet als leuk ervaren. De leden missen het gezamenlijk maken van muziek,

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

https://www.youtube.com/watch?v=2A34Tn90CBY
https://www.youtube.com/watch?v=2A34Tn90CBY
http://www.fanfareheeze.nl/programma
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geen signalen dat er leden zijn die erover denken om het lidmaatschap op te zeggen. Iedereen heeft zin
om weer te mogen beginnen.

Groep met Wil:
Met name de blazers waren niet zo positief over het online repeteren. Lastig, niet graag alleen
(voor)spelen, muziek niet leuk, voor de een is het te moeilijk, voor de andere juist weer te weinig
uitdaging. ‘Zorgen’ geuit over achterstand tussen de diverse leden. Slagwerkers wel enthousiast over
online repeteren. Marcel doet dit met name als privé lessen. Mocht iemand vastlopen met zijn muziek,
dan kun je Marcel ook buiten de repetitietijd bellen of appen voor hulp. Gesprek met elkaar als zeer
positief ervaren, zeker voor herhaling vatbaar. Voorstel om app-groepjes aan te maken om zo het contact
gemakkelijker te maken, maar hiervoor waren ook weer tegenstanders (er zijn al zoveel app-groepjes)

Groep met Hans:
Ook hier de slagwerkers enthousiast over individueel repeteren met Marcel. Muziek is de bindende factor,
jammer dat de blazers maar met een beperkte groep repeteren. Mag meer uitdaging in de muziek komen.
Ook hier werd de vraag gesteld waarom er zo weinig blazers meedoen? Daar was men zeer benieuwd
naar. Had het bestuur niet eerder aan de bel moeten trekken bij de leden die al zolang niet meer
aanwezig zijn geweest? Dit ‘koffie’ gesprek is als zeer positief ervaren (had eerder gemogen)

Groep met Ton:
Positief gesprek, veel waardering, muziek maken wordt gemist. Vraag werd gesteld waarom er zoveel
mensen niet zijn? Eerder mensen benaderen?

Groep met Ans:
Positieve reacties, zeker ook over bestuur (waardering attenties, aandacht, gesprekken). Het muziek
maken wordt gemist, online repeteren voor velen geen optie (al veel achter computer met werk, niet fijn
om alleen te spelen). Sommigen geven aan wel thuis te repeteren, maar dan zelf muziek uitzoeken en
dan meespelen. Met name wordt nu het sociaal contact met elkaar belangrijker gevonden dan het muziek
maken.

Groep met Fer:
Ook hier is het ‘koffie’-gesprek als positief ervaren, in april misschien weer. Jammer dat we niet live
kunnen repeteren. Aan de online-repetitie deden de meeste mee voor John, niet omdat ze het zelf echt
leuk vinden. Geen leden die denken om te stoppen, hoewel een vrije dinsdagavond ook fijn kan zijn. Een
stip aan de horizon is wel fijn om te hebben en om gemotiveerd te blijven.

Missen we nog iets? Hebben we iets verkeerd geïnterpreteerd? Laat het aan ons weten! 

De conclusies die we als bestuur uit de gesprekken hebben getrokken zijn:

Bestuurs-acties worden zeer gewaardeerd door de leden;
Online repetities prima ervaren bij de slagwerkers, blazers duidelijk minder enthousiast, maar
geen andere optie(s);
Bijklets-momenten erin houden (met een thema);
Contact houden met afwezigen is belangrijk, niet teveel pushen maar wel van ons laten horen.

Ideeën voor nog tijdens Corona:

Wandeling, fietstocht, puzzeltocht;
Thuisblijfpakket – boekje maken; iets gezamenlijks doen;
Bijpraat-sessies, gezellig kletsen met elkaar, virtuele borrel;
EscapeRoom, Bingo, Quiz (competitieverband), Moordspel online;
Nadenken over invulling 100-jarig bestaan;
Filmpje maken leuk idee;
Nadenken over promotiemateriaal

Ideeën voor na Corona:
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Anti Corona concert;
Openlucht concert – “rosétje op het kleedje”;
Optreden bij Kapellerput of op Strabrechts plein i.s.m. horeca;
100-jarig bestaan (aanvraag subsidie – Maxima kindermuziekfonds ed);
Weekend weg (buitenlandreis) met gehele vereniging;
Spelen op terrasjes;
Je laten zien en horen met gehele vereniging, niet in kleine groepjes opdelen.

Ook hier geldt: Missen we nog iets? Kloppen de conclusies niet? Laat het aan ons weten! 
 

Zoals jullie zien, volop ideeën voor tijdens en na Corona.
Maar………….wie-o-wie wil een van deze ideeën gaan uitwerken ??

Laat het weten door naar het secretariaat te mailen met de vermelding welk idee jij mee wil
gaan uitwerken en organiseren.

 
Misschien wil je dat met een eigen samengesteld groepje of het maakt niet uit met wie je gaat

samenwerken. Alles kan nog. Meld je aan, zodat we in maart/april nog een of meerdere leuke activiteiten
met elkaar kunnen gaan ondernemen. 

 
****VOLGEND KOFFIE-OVERLEG staat gepland op maandag 29 maart****

 

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.

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&
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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: 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=68fc9f501b
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=68fc9f501b
https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/20c4a88eb058/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
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