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

Vanuit het bestuur:

Mededeling Bestuur
Het bestuur wil jullie bij deze laten weten dat, wegens omstandigheden, onze voorzitter 

Ton Vissers is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Hij blijft wel lid van onze 

vereniging.

Fer Bischoff gaat als interim-voorzitter verder totdat een nieuwe voorzitter deze functie 

overneemt.

Omdat het bestuur door het vertrek van Ton nog maar uit 4 personen bestaat moeten we 

op grond van artikel 10 van de Statuten van onze vereniging zo spoedig mogelijk een 

Algemene Ledenvergadering beleggen.

Doordat de vakantieperiode voor de deur staat, wordt deze Algemene Ledenvergadering 

gehouden na de vakantie.

De geplande datum is dinsdag 6 september 2022 om 21.15 uur in ’t Perron te Heeze.

U zult in augustus de officiële uitnodiging en agenda toegestuurd krijgen.

Fer Bischoff, Ans Bosmans, Wil van de Loo en Marion Luijten



Sint Nicasius

Het is al weer even geleden dat onze patroonheilige op een onaangename wijze aan zijn einde kwam. Niet 
voor niets was Nicasius één van de martelaren van Gorinchem (of Gorkum), die titel is hem niet aan komen 
waaien. Dat werd bij gelegenheid van de viering van de H. Mis op Kreyl op 10 juli jl. nog eens duidelijk 
uitgemeten. Iemand met een minder standvastig geloof had mogelijk eieren voor z’n geld gekozen en het 
op een akkoordje gegooid met de geuzen. Zo niet Nicasius, die kwam uit voor zijn geloof. Dat is tegelijk ook 
het probleem in dit soort kwesties, want ook de ‘andere kant’ deed wat ze deed op basis van ‘het geloof’. 
Dat was alleen net niet helemaal hetzelfde.

Hoe dan ook, deze geloofsdaad heeft in ieder geval ertoe geleid dat de buurtschap waar dit gebeuren elk 
jaar wordt herdacht een stuk meer samenhang heeft dan veel andere buurten, wijken of stadsdelen. Ze 
moeten immers door het jaar heen meermaals aan de bak om de kapel en het terrein er omheen netjes te 
houden en op de dag zelf ontvangen ze honderden mensen in een tot kerk omgebouwd stukje natuur. Met 
koffie en thee voor iedereen na afloop. Met dank aan Nicasius, die dit natuurlijk nooit aan heeft zien komen.

Uiteraard was ook dit jaar weer een vierstemmige afvaardiging van fanfare Sint Nicasius van de partij, we 
zijn niet voor niets naar hem vernoemd. Deze aflevering was qua weer wat killetjes, maar in ieder geval 
geen regen. Alle reden om de goegemeente te verwarmen met wat koraalmuziek, in afwisseling met het 
dameskoor van de St. Martinus. Onder leiding van een oud-bugeliste van Sint Nicasius, toeval bestaat 
duidelijk niet.

Onder het musiceren door liet ik mijn gedachten de vrije loop. Die baspartijen zijn zo ingewikkeld niet, geen 
probleem dus. En ik vroeg me af wat we als vereniging zo zouden kunnen leren van onze Nicasius. Zonder 
daarbij zo ver te gaan als hij is gegaan, het is al moeilijk genoeg om aan nieuwe leden te komen. Maar de 
grondhouding van Nicasius, niet opgeven en het vertrouwen houden, daar kunnen we denk ik wel wat mee.

Groet, JW

Verjaardagen & Activiteiten
De jarigen voor de maand juli:

6-7 Peter van der Velden
7-7 Theo Verhappen
10-7 Lucas Dijstelbloem
10-7 Wim Bosmans
16-7 Cato Veenstra
18-7 Nancy Dijstelbloem
21-7 Karin van de Ven
24-7 Jacoline Boonman
24-7 Marja Lemmen
28-7 Ilse Boonman

En voor de maand augustus:

John Brouwer 5-8
Marion Roeters 7-8

Jeroen van Wanroij 12-8
Ton Vissers 13-8

Bob van Hoek 20-8
Léan Gerrits 24-8



ACTIVEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:

Zondag 10 juli 10:00 uur Nicasiusplekske (Orkest)

Aanwezig zijn op Nicasiusplekske in pak. We spelen muziek die Jos gegeven heeft.

Dinsdag 12 juli 20:00 uur Laatste repetitie voor zomervakantie

Reden: 19 juli is de zaal bezet in ’t Perron voor eindmusical groep 8 basisschool.

Dinsdag 19 juli 19:00 uur Pop-up Concert op Binnenhof

Dinsdag 6 september 20:00 uur Eerste repetitie na de zomervakantie

Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en blijf gezond!

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdtѮѯѰѱ

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Pop-up Concert fanfare Sint Nicasius op Binnenhof

Een Pop up store is volgens de definitie een winkel die gedurende heel korte tijd op een plek gevestigd is 
met een gelimiteerd of bijzonder product. Aan die definitie voldoet het concert dat fanfare St Nicasius gaat 
geven op dinsdag 19 juli op het Binnenhof te Heeze eigenlijk ook!

Op dinsdagmiddag zal er op het Binnenhof nog niks te zien zijn dat op een concert wijst, op dinsdagavond 
na het concert is dat ook het geval. Tussendoor vind er een informeel concert plaats, zonder tent, zonder 
zitplaatsen, zonder voorzieningen, zonder geluidsinstallatie etc.

Het concert is ook bijzonder en gelimiteerd want uniek en eenmalig op deze plaats.
Voor Fanfare St Nicasius is dit de laatste activiteit voor de vakantie en tevens ook een kleine opvulling van 
het gemis van het niet doorgaan van het Fanfare op locatie concert in juni.

Naast de bewoners van het Binnenhof zijn uiteraard ook andere belangstellenden hartelijk welkom om op 
een mooie zomeravond muzikaal de vakantie in te luiden.
Wilt u een drankje of zitplaats dan zult u deze zelf mee moeten nemen.

Pop-up concert Fanfare St Nicasius, Binnenhof te Heeze.
Dinsdag 19 juli
Aanvang 20.00

Wij hopen u graag te zien!



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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