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Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke maart 2022

Vanuit het bestuur:

Vrijheid
Dat was de titel die ik in mijn hoofd had voor de eerste column na een lange periode 

waarin we de draad weer op kunnen pakken zonder restricties en beperkingen.

Die tijd is gelukkig aangebroken en leidde direct tot een zeer druk bezochte repetitie 

waar met een groot enthousiasme is gewerkt aan ons repertoire voor de aanstaande 

optredens.

Toch krijgt deze titel vandaag een heel andere lading. Ik kan me niet losmaken van het 

dubbele gevoel dat ik hierbij heb. Ik zou graag mijn enthousiasme over het einde van de 

coronamaatregelen hier met u delen. Ik ben ook oprecht verheugd over het loslaten van 

de beperkingen, het zonder ballast kunnen nadenken over de komende maanden, het 

weer energie stoppen in repetities en optredens, het weer oppakken van de uitvoering 

van delen van het beleid, het achterlaten van de onzekerheid.

Maar we weten allemaal dat er heel dichtbij, op nog geen 2000km hiervandaan, het 

woord vrijheid een heel andere betekenis heeft. Ik begrijp dat deze nieuwsbrief geen 

politiek platform is, maar ik kan niet anders dan stilstaan bij de verschrikkelijke tragedie 

die zich nu in het oosten van Europa afspeelt en me hier tegen uitspreken. Ik wil iedere 

gelegenheid gebruiken om het geluid van afkeur, afschuw en ontzetting te laten horen. Ik 

hoop dat u mij dat vergeeft.

Laten we allemaal op onze eigen manier betrokken en verbonden blijven.

Uw bezorgde voorzitter



Reeds verkochte kaarten hiervoor blijven geldig op de dagen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verkocht. 

Dus vrijdag blijft vrijdag, zaterdag blijft zaterdag.

Activiteiten & Agenda

Zondag 3 april Hoe zien we de toekomst van de fanfare,

100-jarig bestaan en dan? 10:30 – 12:00 uur

Zondag 3 april Gezamenlijke lunch 12:15 – 13:15 uur

Zondag 3 april Concert met een gouden randje 14:00 – 16:30 uur

Dinsdag 5 april Concert met een gouden randje 19:30 – 22:00 uur

Vrijdag 13 mei Slagwerkspektakel 20:00 – 22:30 uur

Zaterdag 14 mei Slagwerkspektakel 20:00 – 22:30 uur

Zaterdag 11 juni Zomer concert bij TV Heeze 19:00 – 22:00 uur

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdtѮѯѰѱ

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Concerten met een Gouden Randje gaan weer door!!



Doe dit snel want vol is vol ! secretariaat@fanfareheeze.nl. Normaal gesproken werd dit altijd gecombineerd 

met het Nieuwjaarsconcert. Maar door de grote corona pauze waar alle verenigingen mee te maken hebben 

gehad hebben we helaas een aantal edities moeten overslaan.

Fanfare St Nicasius is dan ook erg blij om te kunnen melden dat we dit jaar weer 2 concerten met een 

Gouden Randje kunnen geven te weten op zondag 3 april en dinsdag 5 april.

Met dit concert worden de echtparen uit Heeze die de afgelopen jaren hun 50 of 60 jarig huwelijk vierden 

extra in het zonnetje gezet. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Naast de jubilerende 

bruidsparen zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom maar dan alleen op dinsdag 5 april. 

Gelet op het beperkt aantal vrije plaatsen kunt u zich hiervoor aanmelden via Gouden RandjeAl jaren lang 

organiseert fanfare St Nicasius het concert met een 

Fanfare én slagwerkgroep bieden u een gevarieerd programma met voor ieder wat wils.

Van traditioneel naar modern en van luister naar feestmuziek.

De leden van de fanfare staan na een lange tijd zonder optredens te popelen om weer aan de bak te 

mogen. Dat enthousiasme en spelplezier gekoppeld aan de muzikale kwaliteit staat garant voor 2 

geweldige optredens.

De concerten vinden plaats in dorpshuis ’t Perron te Heeze.

Zondag 3 april, aanvang 14.00 alleen genodigden

Dinsdag 5 april, aanvang 19.30 genodigden en vrije toegang

De entree is gratis.

U kunt verder in uw agenda ook alvast de volgende data noteren! :

Heezer SlagwerkSpektakel

Vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei

Aanvang: 20.00



Vanaf 4 april zijn er nog kaarten a € 7,50 

verkrijgbaar via ’t Perron en Lektura.

Wij zien u graag weer terug !!

Verjaardagen

De jarigen voor de maand maart:

9-3 Carlijn van Engelen
9-3 John Luijten
10-3 Fer Bischoff
10-3 Sanne van de Loo
17-3 Diny Bax
21-3 Marianne Knapen
29-3 Jo Derks

En voor de maand april:

Iris Dillen 1-4
Britt Swinkels 3-4

Tineke de Vries 6-4
Sven van de Broek 12-4

Karin de Visser 13-4
Stijn van Lierop 19-4

Yfke Gielen 19-4

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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