
7-7-2021 @Toeterke mei 2021 (rectificatie)

https://mailchi.mp/6c29aa88fba4/toeterke-mei-7917531 1/5

Vanuit het bestuur: 
De actieve herinnering

Sommige Nederlanders hebben ze niet meer, de meeste gelukkig wel: de actieve herinnering. 

Nu wil ik met deze inleiding geen politiek gaan bedrijven, maar ik zie het als schot voor open goal.

Want het mooie van (actieve) herinneringen is dat ze je laten je beseffen dat er iets is geweest in

het verleden waarvan je hoopt dat het in de toekomst weer zal plaatsvinden. 

Het wordt een bijzondere maand. Het kabinet zet de deur op een kier, terrassen lopen weer vol. Het

zal niet lang meer duren of volgende versoepelingsmaatregelen zullen worden genomen. 

Op 11 mei wordt hopelijk  bekend gemaakt dat de volgende stap in het stappenplan gezet gaat

worden. De bijbehorende maatregelen zullen per 18 mei ingaan. 

Of de stap zo groot zal zijn dat wij weer fysiek bijeen mogen komen en weer kunnen repeteren

zoals we dat zo graag willen valt nog te bezien, maar het ziet er voor het eerst sinds lage tijd weer

rooskleurig uit. 

Als de zorg uit de zorgen is, kunnen wij weer terug naar de wereld waar slechts onze

herinneringen ons nu kunnen brengen. 

Gelukkig hoeven deze herinneringen aan mooie dingen niet ver weg te liggen. Afgelopen week

weer met een grote groep leden een zeer spannend spel (Wie is de Mol) mogen spelen, waarin

verrassende Mollen en een gedreven spelleider  ons  hebben laten genieten van een enerverende

avond. Top! 

Op 17 mei zullen wij in het bestuur een plan de campagne bedenken voor de komende weken,

waarbij ik het volste vertrouwen heb in een herstart op korte termijn. 

Ik heb mijn actieve herinneringen afgestoft en ben vast van dat voorspel aan het genieten, ik nodig

u uit dat ook te doen! 

Optimisme viert weer hoogtij bij 

Uw voorzitter
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Verjaardagen
De jarigen voor de maand mei: 

2-5     Anja Swinkels 
5-5     Joris van Wagtendonk 
7-5     Frank Luijten 
7-5     Heidi Snoeijen 
12-5   Maarten van der Velden 
18-5   Annemieke van Lierop 
22-5   Gijs Schalkwijk  
28-5   Jelle Geraets   
28-5   Nathalie Maas 

En voor de maand juni:

Thea Boonman  14-6
Ad Loomans  26-6

Rani van Lierop  28-6
Bram van Helvoort  28-6

 

BETERSCHAPSWENSEN:
We wensen Marcel, onze dirigent van de slagwerkgroep, een spoedig herstel van zijn schouderoperatie

toe!

Opnames & Repetities
Online optredens

De online opnames van zowel de slagwerkgroep als het orkest zijn inmiddels uitgezonden door

HeezeLeende24. De slagwerkgroep is ook bezig met een nieuwe opname, Houd hier je ogen voor open!  
 

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/
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Mocht je de filmpjes van de Fanfare of de Slagwerkgroep gemist hebben? Klik hierboven!

 
Repetities:

Nu de avondklok weer is vervallen en we weer 2 personen thuis mogen ontvangen, mits aan alle andere

randvoorwaarden van de Coronamaatregelen wordt voldaan, mogen we weer bij elkaar thuis repeteren.

Dinsdag 11 mei gaan we daarom met de leden van het orkest die dat willen, starten in kleine groepjes bij

iemand thuis. Degene die nog liever alleen thuis willen blijven repeteren, blijven dat doen en degene die

nog niet mee willen/kunnen doen met de online repetities kunnen gewoon thuis verder repeteren.  De

vaccinaties beginnen op te schieten, nu de (IC-)opnames nog verder terug en dan………… wie weet,

hopelijk tot gauw!

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 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.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

https://fb.watch/5g2k8LmMsh/
https://www.youtube.com/watch?v=2A34Tn90CBY
http://www.fanfareheeze.nl/programma
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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 (in eigen land) levert erg veel
commissie op en is ook nog eens leuk om te doen. Maar ook andere
sites 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.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
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://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/profile?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=e9e1faa5e3
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=e9e1faa5e3


7-7-2021 @Toeterke mei 2021 (rectificatie)

https://mailchi.mp/6c29aa88fba4/toeterke-mei-7917531 5/5

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Fanfare St. Nicasius · n.v.t. · Heeze, Noord-Brabant 5591 · Netherlands 
 

https://www.facebook.com/Fanfare-Heeze-638062749626995/
https://mailchi.mp/6c29aa88fba4/www.fanfareheeze.nl
http://instagram.com/fanfareheeze
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/about?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=e9e1faa5e3
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=e9e1faa5e3
https://fanfareheeze.us14.list-manage.com/profile?u=932939d7c39f0228369ccbacc&id=cdeb833c4f&e=[UNIQID]&c=e9e1faa5e3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=932939d7c39f0228369ccbacc&afl=1

