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Vanuit het bestuur: 
Wederopstanding?

Rondom Pasen is dit een veel gehoord begrip. Wederopstanding en hoop. Ongelooflijk

toepasselijk op deze tijd. We zijn allemaal toe aan opstaan uit het beknellende leven dat ons door

Corona is opgelegd. Maar na al bijna 3 miljoen gezette vaccins en een stabilisatie van

besmettingen lijkt het nu toch echt zo te zijn dat we hoop mogen hebben op die bredere horizon,

waarin we weer naast elkaar kunnen leven zoals we dat zelf graag in willen. 

Nog even volhouden zeggen ze al zolang, maar die finish komt nu dan toch echt dichterbij! 

Net als in een (wieler)wedstrijd, moet je onderweg naar de finish goed worden verzorgd. Er wordt

voor voeding en vocht gezorgd om de inspanningen te kunnen leveren om die finish ook

daadwerkelijk kunnen te halen. Naast die noodzakelijke voedingsmiddelen is ook de steun van

teamgenoten belangrijk. Samen ondersteun je elkaar om het doel te bereiken. 

Ook in de vereniging zijn we als team bezig om die finish te halen. Er hebben enkele mooie

activiteiten plaatsgevonden, die er mede toe leiden dat wij de finish gaan halen. Het is natuurlijk

fantastisch dat wij nog steeds on-line repeteren en dat vol houden (al zou het mooi zijn als er zich

nog meer leden aansluiten). 

Er zijn twee prachtige producten gerealiseerd: filmpjes van het slagwerk en (een deel van) het

orkest. Ook het on-line “fanfare op de koffie” bezorgd ons een goed teamgevoel en geeft een

boost aan de onderlinge overtuiging dat we de finish gaan halen! 

En op paaszaterdag hebben bijna alle leden deelgenomen aan de Paashaas-estafette, die naast

een glorieuze winnaar ook weer heeft bijgedragen aan de versterking van de onderlinge band en

de inwendige mens.

Dank aan allen die deze mooie activiteiten mogelijk hebben gemaakt en eraan hebben

deelgenomen. Kortom, er is veel “voedsel en vocht” binnen het team aangedragen, zodat we de

wedstrijd kunnen uitspelen, die finish kunnen halen en straks kunnen zeggen dat: 

Fanfare St. Nicasius is wederopgestaan! 

Houd dus nog even vol en blijf gezond. 

Uw gezegende voorzitter.



7-7-2021 @Toeterke april 2021

https://mailchi.mp/6354705dc439/toeterke-april-2021 2/6

Verjaardagen
De jarigen voor de maand april: 

1-4 Iris Dillen     
3-4 Britt Swinkels     
6-4 Tineke de Vries     
12-4 Sven van de Broek   
13-4 Karin de Visser   
19-4 Lies Verbeek   
19-4 Stijn van Lierop   
19-4 Yfke Gielen    

 

En voor de maand mei:

Anja Swinkels    2-5
Joris van Wagtendonk    5-5

Frank Luijten    7-5
Heidi Snoeijen    7-5

Maarten van der Velden  12-5
Annemieke van Lierop  18-5

Gijs Schalkwijk  22-5
Jelle Geraets  28-5

Nathalie Maas  28-5
 

Activiteiten
De online opnames van de slagwerkgroep zijn inmiddels uitgezonden door HeezeLeende24. Het orkest

heeft inmiddels ook hun opnamen gereed en deze zullen we komende week aan jullie toesturen. 
Heb je de opname via HeezeLeende24 gemist? Klik op het onderstaande plaatje of deze link om de video

te bekijken.

Deel de video natuurlijk ook met je familie en vrienden😊. 

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: 

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2A34Tn90CBY
https://www.youtube.com/watch?v=2A34Tn90CBY
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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. 
 

Estafette
Al enkele maanden, wat zeg ik, dat duurt al een klein jaar onderhand, communiceren we in
verenigingsverband via Teams. Dat heeft me enige moeite gekost, ik heb niet echt affectie met computers
e.d.. Mijn vader werd al ooit vriendelijk verzocht op te zouten bij de computercursus voor senioren van de
Volksuniversiteit (wegens te veel ‘waarom’ vragen zei hij destijds) en het zou me niks verbazen als mij dat
ook nog eens overkomt. Maar goed, op het werk doen we al Skypen en Skypen for business en Zoomen.
Dus dan kan Teams er ook nog wel bij. 
  
Waar is de tijd gebleven dat je een telefoontje kreeg, of een mededeling tijdens de repetitie, dat je zo en
zo laat ergens moest zijn in dat of dat tenue en met die of die muziek? En dat – je gelooft het niet –
iedereen er ook gewoon was? In het goede tenue met de juiste spullen? En wij hadden dan nog telefoon,
net als de meesten overigens. Bij Arno hadden ze dat niet, als het belangrijk is komen ze het wel zeggen,
vond z’n vader. En dan toch het hoogste opkomstpercentage… 
  
Maar goed, we dwalen af. We zijn dus al enige tijd aan het wennen aan digitaal repeteren. Dan zou je
toch zeggen, iedereen kan inmiddels wel vooruit met zijn iPad, tablet of zo? Dat lukt ook mij nu, al wil het
installeren van een metronoom op mijn mobieltje nog niet lukken. Dat is ook een stukje onwil, een bassist
geeft nu eenmaal niet gauw toe dat hij zelf geen ritme kan houden. En zodra ik dan denk, ik ben in
control, hup dan verzinnen ze weer iets anders. Een estafette bijvoorbeeld. 
  
Al wekenlang vraag ik me af wat er gaat gebeuren, en lees ik de berichtjes door op zoek naar wat nu
exact de bedoeling is. Komt er iemand bij mij langs, en zo ja hoe laat zit ik in de timing en waar moet ik
dan heen? Krijg ik een vervolgadres waar ik dan heen moet en wat moet ik daar dan doen? En moet ik op
de fiets of mag het per auto? En mag ik dan harder dan 100 in de bebouwde kom? En ben ik dan klaar en
kan ik naar huis of moet ik nog iets doen? Kortom totale stress. Blijk ik ook nog in de buitengewesten te
zitten, waar een speciale regeling voor in het leven is geroepen. Ik kan me inmiddels goed voorstellen dat
zo’n Rutte na een dag intensief overleg ook niet meer weet of hij het wel of niet gehad heeft over deze of
gene lastpost van het CDA. Het is een totale overkill aan informatie. 
  
Gelukkig kwam er jl. zaterdagmiddag dan toch een mailtje van het secretariaat en ik dacht, nu gaan al
mijn problemen verdwijnen, nu wordt alles duidelijk. Het was een stuk tekst met een schema, met kleuren.
Beetje kinderlijk misschien, maar dat kan geen kwaad in mijn geval dacht ik nog. Alles wat me helpt om er
chocola van te maken is welkom. En ja hoor, na een uitvoerige bestudering van e.e.a. had ik het idee dat

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

http://www.fanfareheeze.nl/programma
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ik het snapte. Zo te zien heb ik rond 17.00 iemand te verwachten die iets komt brengen en daar wordt dan
een foto van gemaakt, van die overhandiging. 
  
Nou, dat was nog wel te begrijpen allemaal, had ik daar nachten van wakker gelegen? Maar toen kwam
de klap: Die foto dient dan te worden gepost op de app van de fanfare. Meteen weer hoge bloeddruk,
want wie gaat die foto dan maken? Ik toch zeker niet? En als dat toch moet, hoe moet ik iets posten op de
app van de fanfare. Hoe moet dat en wat is die app dan, die blijkbaar om 17.00 uur wordt ‘geopend’? 
En het werd nog erger, in dat mailtje stond meteen maar de vraag, wat zeg ik vraag, de mededeling dat
men ervan uitging dat ik hierover wel een stukje zou schrijven, over die estafette. Maar wat moet ik daar
dan over schrijven vroeg ik me af, totaal panikerend zoals de Vlamingen dat zeggen. “Zo en zo laat kwam
die en die aan de deur en gaf een ??? af, nam weer afscheid en vertrok per auto/fiets/step/trein
(doorhalen wat niet van toepassing is) naar ??? om daar nog meer ??? af te geven.” Dat is toch geen
stukje?

  
Maar je doet het er maar mee. 

  
Groet, JW   

 

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=aae8746697
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=aae8746697
https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/6354705dc439/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
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