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Vanuit het bestuur:

5G – 4G - 3G – 2G – G helemaal geen G
Kunt u het nog allemaal volgen? Het kabinet volgens mij niet meer.

Ik probeer het nog een keertje op een rijtje te zetten, met de beperkte kennis van een 

verwarde voorzitter.

5G – heeft iets te maken met mobiele telefoons geloof ik, maar het is wel een nationaal 

issue, want er zijn tegenstanders van 5G die zendmasten in brand steken. Of het zijn de 

Chinezen die meer willen weten van ons dan ons lief is. Het is in ieder geval iets waar het 

merendeel van de bevolking mee geholpen zou zijn, op zijn minst diegene die louter nog 

via hun mobiele telefoon communiceren. En een aantal zijn tegen.

4G – is achterhaald, volgens Wikipedia: de vierde generatie van mobiele 

telecommunicatie-standaarden. De opvolger van 3G: dat klinkt logisch maar daar heb ik 

dan weer moeite mee. Dat zal ook blijken uit de definitie die ik recentelijk over 3G heb 

mogen vernemen uit zeer betrouwbare Haagse bronnen.

3G – Getest, Genezen, Gevaccineerd, dat zou het leven van ons doen terugkeren naar 

onze oude standaard. Niks vooruitgang, maar juist terug naar af. Normaal gesproken zou 

ik daar niet zo enthousiast over zijn, maar in dit geval juich ik terug gaan naar de goede 

oude tijd zeer en intens toe. En uit diezelfde Haagse bronnen heb ik vandaag gehoord 

dat ze mogelijk wel een toekomstbeeld hebben om naar die gewenste tijd terug te 

kunnen keren, maar dat ze die beslissing voor zich uit gaan schuiven: dat moet het 

volgende team maar oplossen (maar zijn dat niet dezelfde personen??)

2G - Dat is waar het allemaal om gaat: de wereld mag alleen nog maar open voor 

Genezen en Gevaccineerd.

Het is een zeer, zeer complex probleem, waar ik mijn vingers niet aan ga branden. Ik ken 



alleen het resultaat en dat is:

G – Gebakken peren.

Dat is waar de vereniging nu mee zit.

Niks geen G of het moet een G van GEEN repetitie of optreden, GEEN geluk 

of gezelligheid zijn.

En ik had het nog zo gevraagd aan Sinterklaas, maar zelf die is niet bij machte om ons 

terug te brengen naar de Goede, oude tijd.

Dus vraag ik het u zelf maar: Houd vol en blijf gezond, misschien komt er ooit een tijd…..

Uw meewarige voorzitter

Activiteiten

Stomen van de pakken:

Degene die hun pak gezamenlijk willen laten stomen via de nieuwe schoenmaker kunnen hun pak tot en 

met 14 december inleveren bij Ans Bosmans, Indieganger 9. Zorg wel dat zowel je jas als je broek 

gelabeld is, dus een strookje met daarop je naam

- om een lusje van je broek nieten

- om het lusje van je jas nieten

Zodra de pakken gestoomd terug zijn kunnen deze worden opgehaald in ’t Perron. Jullie ontvangen 

hiervan dan bericht.

Agenda

In dorpshuis ’t Perron hebben we de volgende datums gereserveerd voor:

 Weekend van 29-30 januari 2022: Nieuwjaarsconcert met een gouden randje
o Op zaterdagavond voor iedereen toegankelijk

o Op zondagmiddag voor de gouden/diamanten echtparen van 2021



Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdt ࣩ࣬࣫࣪

We hopen dat dit concert door kan gaan en dat we de gouden en 

diamanten echtparen van het jaar 2020 ook snel mogen verblijden met 

een concert speciaal voor hen.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Verjaardagen

De jarigen voor de maand december:

8-12 Birgit de Vaan
12-12 Aly Verhoeven
12-12 Elske Basten
14-12 Thomas Berkers
18-12 Marcel Heijnen
21-12 Yvonne Trienekens
23-12 Jelle Verest
28-12 Wilmy van de Loo

En voor de maand januari:

Ria Bischoff 11-01
Lars Heesakkers 12-01

Peter Boonman 23-01
Hans Tindemans 25-01
Jolanda Engelen 29-01

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
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