
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 07:59
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke september 2022

Vanuit het bestuur:

Even voorstellen!
Ondanks dat ik mijn hele leven – en dat is al 56 jaar – in 

Heeze woon was ik voor veel mensen binnen de fanfare 

een nieuw en onbekend gezicht. Dat had ik me niet 

gerealiseerd anders had ik mezelf uitgebreider 

voorgesteld tijdens de ALV. Maar gelukkig geeft dit 

Toeterke een 2de kans.

Ik ben getrouwd met Ineke, we hebben 2 kinderen, Bas (22) en Marloes (20) en we wonen gelukkig 

samen op Strabrecht. In het dagelijks leven geef ik leiding aan een ingenieursbureau uit Breda. Zelf 

ben ik ook een (software) techneut, al is het alweer even geleden dat ik daar inhoudelijk mee bezig 

was.

Vroeger was ik actief in de volleybalverenging, en daar ben ik, na 25 jaar mee gestopt en overgestapt 

naar tennis en golf. Die laatste sport speel ik nog wekelijks. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om – naast 

golf – lekker te koken en om samen met vrienden en gezin leuke en gezellige dingen te doen. Een 

Bourgondische Brabander is op mij wel van toepassing.

Tijdens de kermis vroeg Willie van de Loo of ik interesse had ik een bestuursfunctie bij de fanfare. Die 

vraag had ik niet aan zien komen, maar samen met de overige bestuursleden hebben we er uitgebreid 



over gesproken en heb ik “Ja” gezegd. De voornaamste reden hiervoor is dat ik mijn kennis, ervaring 

en enthousiasme graag wil inzetten voor de Heezer gemeenschap en de fanfare is daar een mooi 

pareltje in. Je moet niet verwachten dat ik de club naar een hoger muzikaal niveau breng; ik kan geen 

noot lezen. Maar misschien komt dat nog een keer.

Tijdens de ALV zag ik al veel bekende gezichten en uiteraard ook veel onbekende. Maar dat gaat 

hopelijk snel veranderen. De a.s. feestavond is daar al een mooie manier voor.

Graag tot ziens.

Ronald van Gerwen

Nieuwe penningmeester

Vanuit het secretariaat kreeg ik de vraag of ik iets wilde schrijven zodat jullie weten van wie je de eerstvolgende 
lidmaatschapsfactuur zal ontvangen.

Mijn naam is Johan Cuijten, geboren en getogen in ons mooie Heeze. In 1990 een eigen bedrijf begonnen onder de naam 
Green Care Interieurbeplanting samen met mijn vrouw Hanny. Vanaf mijn 18e jaar heb ik in besturen van vele verenigingen 
gezeten, tot 5 jaar geleden de politiek op mijn pad kwam. Nu zit ik alweer jaren in de gemeenteraad.
In augustus werd ik door Ans en Wil aangesproken, het bestuur van de fanfare was niet meer op sterkte en of ik 
belangstelling had om opnieuw penningmeester te worden. Jullie weten intussen hoe het verder is gegaan.

Ik heb weer erg veel zin in het verenigingsleven en zie er naar uit samen met jullie de fanfare bloeiend te houden. We 
gaan elkaar snel ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Johan

Verjaardagen & Activiteiten

De jarigen voor de maand september:

5-9 Martijn van Werde

En voor de maand oktober:

Vera Boonman 10-8



6-9 Rinke Maassen
15-9 Corrie Nonnekens
20-9 Marion Luijten
24-9 Theo van der Velden
27-9 Sybe Veenstra

Coby Tindemans 25-8
Nico van der Palen 29-8

Theo van Kemenade 30-8

ACTIVEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:

Zaterdag 20 augustus hebben we de jeugdoptocht van de Brabantse Dag weer muzikaal begeleid.

Dinsdag 6 september zijn we weer gestart met onze eerste repetitie na de zomervakantie. En ook belangrijk, de 

ingelaste ALV, waar we onze nieuwe voorzitter Ronald van Gerwen en onze nieuwe penningmeester Johan Cuijten 

hebben benoemd.

Zaterdag 17 september feestavond van de fanfare en zondag 16 oktober staat de serenade bij het Kunstsmullen op het 

programma (zie afspreken.nl). De slagwerkgroep heeft hun uitwisselingsconcert op 23 oktober gepland en voor het 

orkest gaan we op korte termijn nog een datum prikken voor een (uitwisselings)concert dit najaar.



Het concert met een gouden randje wordt in januari 2023 gepland. Hierover volgende keer meer nieuws.

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdtѮѯѰѱ

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Rabo ClubSupport
iedereen verdient een club

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Iedereen verdient een club Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn en elkaar 
sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en cultuur. En dat moet zo blijven. 

Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld.

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is van start!

Stemmen
Leden van Regio Eindhoven, die Fanfare St. Nicasius een warm hart toe dragen, brengen via de Rabo App of Rabo 

Online Bankieren van 5 t/m 27 september hun stem uit op ons. Hoe meer stemmen er op de fanfare uitgebracht worden, 
des te hoger de bijdrage die wij ontvangen.

Voor meer informatie ga naar: Rabo ClubSupport

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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