
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 07:06
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke november 2021

Vanuit het bestuur:

Vol verwachting klopt ons hart!
We vallen de maand november in.

De eerste van een drietal maanden waarin we ons weer kunnen laten zien.

Ik kijk erg uit naar het weekend van 12 en 13 november.

Onze slagwerkgroep heeft ongelooflijk hard gerepeteerd en zichzelf enorm ingespannen 

om een nieuw programma te ontwikkelen met naast het slagwerk ook zang, blazers en 

combo. Het beloofd weer zeer spectaculair te worden. Zij verdienen dan ook een volle 

zaal en onze support. Wij kunnen er voor zorgen dat die zaal dan ook vol zit. Nodig 

vrienden en kennissen uit en maak ze deelgenoot van dit imposante optreden. De 

slagwerkgroep is er klaar voor, nu het publiek nog.

Natuurlijk zit het groot orkest ook niet stil, zij repeteren hard aan het programma voor 

het weekend van 11 en 12 december. Dan moet het kerstconcert worden uitgevoerd voor 

publiek en de gouden bruidsparen, die zich al in grote getale hebben aangemeld.

Mogelijk dat er ook nog kersttelegrammen bezorgd worden en dat de nachtmis muzikaal 

wordt opgeluisterd.

Kortom er is weer reuring in de gelederen. En dat is goed. Goed voor de muzikanten, 

goed voor de dirigenten, goed voor de motivatie, goed voor het saamhorigheidsgevoel, 

goed voor de muzikale ontwikkeling, dus goed voor de vereniging.

Goed dat we er weer zijn!!!



Uw, kan niet wachten tot het zover is, voorzitter

Activiteiten & Agenda

 Weekend van 12-13 november: Heezer Slagwerkspektakel

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

o 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
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 ࣩ࣬࣫࣪

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Heezer Slagwerkspektakel

Maanden van voorbereiding, enthousiaste en getalenteerde slagwerkers, 
de meest uiteenlopende percussie instrumenten, ondersteuning van een 
live band met zang en blazers, een concertzaal in kroegsfeer, professioneel 



licht en geluid, een mega podium en humoristische acts.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 november zullen vanaf 20.00 uur deze 
ingrediënten in dorpshuis 't Perron te Heeze samengevoegd worden tot een 
spetterend derde Heezer Slagwerkspektakel !

Het Heezer Slagwerkspektakel is een uniek concert waarbij de 
ongedwongen sfeer centraal staat. De slagwerkers willen het gevoel van 
een popconcert oproepen met alle show- en lichteffecten die daarbij horen. 
Je kunt de meest uiteenlopende muziek verwachten. Van Adele tot Stevie 
Wonder, van Nothing but Thieves tot The Killers en van Guus Meeuwis tot 
Ennio Morricone.

De kaartverkoop is inmiddels gestart en loopt al zeer goed.
Dus, wacht niet te lang en koop je kaarten a €7,50 bij ’t Perron of Lektura!

Verjaardagen

De jarigen voor de maand november:

8-11 Matthijs de Wit
15-11 Timo Berkers
15-11 Wil van de Loo
24-11 Karin van Kemenade
27-11 Ans Bosmans
27-11 Ernst Jansen
29-11 Yvonne Cuijten

En voor de maand december:

Birgit de Vaan 8-12
Aly Verhoeven 12-12

Elske Basten 12-12
Thomas Berkers 14-12

Marcel Heijnen 18-12
Yvonne Trienekens 21-12

Jelle Verest 23-12
Wilmy van de Loo 28-12

Vraag aan de leden:

En we hebben diverse reacties ontvangen op de volgende vragen aan de leden:

1. Wie weet een mooie, modernere naam/titel te bedenken voor de ietwat oubollige naam/titel 

‘beschermheer’?

 Ambassadeur

 Raad van Aanbeveling

 Businessclub

 Hoofdsponsor

 Nicasius-gezant



 Fanfare-vriend

 Cultuur-gezant fanfare St Nicasius

 Muziek-Mogelijk-Maker

 Nicasioloog

 Muziek-Cultuur-Kampioen

 Maatschappelijk partner Fanfare Sint Nicasius

 Weldoener,

 (Gulle) Muziekvriend,

 Supersponsor,

 Goede gever

Als er een ‘titel’ tussen zit waarvan je denkt, ja dat is het helemaal, geef het door, zodat we jullie in de 

volgende nieuwsbrief kunnen laten weten welke naam de meeste stemmen heeft gekregen.

2. We willen gaan informeren of het mogelijk is om de pakken van de fanfare 

centraal te laten stomen. Wellicht is dit ook prijstechnisch gunstig. We gaan 

navraag doen en laten jullie daarna weten wat de mogelijkheden zijn. Als dit 

mogelijk is, zou je hiervan (op eigen kosten) dan gebruik willen maken?
Ook hier heb ik diverse positieve reacties op ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden in Heeze:

1. Bij de AH; deze stomerij geeft geen korting, kosten bedragen € 8,45 voor colbert en € 6,95 voor 

een pantalon, dus totaal € 15,40;

2. Bij de nieuwe schoenmaker; deze stomerij geeft wel een korting, en met korting bedragen de 

kosten ongeveer € 17,50.

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

dinsdag 16 november inleveren in ’t Perron (voor of na de repetitie). 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

Degene die hun pak willen laten stomen via de AH kunnen dit het beste zelf regelen, omdat het niet 

uitmaakt of je 1 pak brengt of 20.

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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