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DAAAAAAAAG 2021

Meer dan Welkom 2022!!!

Ik wens iedereen het mooist mogelijke nieuwjaar!

Uw optimistische voorzitter

Activiteiten & Agenda

Helaas hebben we ook de optredens in dorpshuis ’t Perron moeten afzeggen voor 29 en 30 januari, het 

Nieuwjaarsconcert met een gouden randje.

We hopen nu op zondag 3 april een soort ‘Paasconcert’ te kunnen geven voor de echtparen die in 2020 

en 2021 50 of 60 jaar getrouwd waren. Of het gaat lukken dat zal mede afhangen van wanneer we weer 

mogen gaan repeteren.



Verder zijn we in overleg met de tennisvereniging om het voorjaarsconcert op 

zaterdag 11 juni (of alternatief zaterdag 18 juni) daar te mogen houden.

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdtѮѯѰѱ

We hopen dat de concerten door kunnen gaan en dat we de gouden en 

diamanten echtparen van de jaren 2020 en 2021 snel mogen verblijden 

met een concert speciaal voor hen. En natuurlijk dat we ook zelf weer een 

keer op kunnen treden voor alle inwoners van Heeze.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Verjaardagen

De jarigen voor de maand januari:

11-1 Ria Bischoff
12-1 Lars Heesakkers
23-1 Peter Boonman
25-1 Hans Tindemans
29-1 Jolanda Engelen

En voor de maand februari:

André Kuijten 3-2
Jos Heijligers 4-2

Leo van der Velden 4-2
Chantal Duijsters 16-2

Guus Berkers 17-2
Eric Berkers 18-2



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.
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