
Vanuit het bestuur: 
EINDELIJK....

U kunt u voorstellen dat ik uitermate opgetogen ben dat ik u kan melden dat de fanfare

zondag 3 april weer een spetterende middag heeft mogen uitvoeren. 

Het traditionele concert met het Gouden Randje is, gesteund door een ongekend grote

opkomst, een groot succes geworden. 

De beleving als muzikanten om weer voor een publiek te mogen optreden, na 26 maanden

verplichte rust, is enorm en intens. In zijn aankondiging vergeleek de dirigent van het

slagwerk onze muzikanten als koeien die voor het eerst weer de wei in mogen. Ik vond

deze vergelijking treffend. Iedereen zat op het puntje van de stoel met de juiste

hoeveelheid zenuwen. 

En het bleek dat we het musiceren nog niet geleerd waren. Uiteraard zegt een dirigent het

kan altijd beter, maar er vielen zeker ook complimenten. Ook hebben we velen

complimenten mogen ontvangen van de genodigden. En dat doet goed. 

Kortom de kop is er af. Dinsdagavond 5 april hebben we een tweede voorstelling en de

agenda staat voor de komende maanden ook al goed vol: Koningsdag, Dodenherdenking,

het Slagwerkspektakel op 13 en 14 mei en een groots verenigingsoptreden op 11 juni.

Iedereen kan ons binnenkort weer vinden en ik hoop echt dat we goed gevonden worden. 

Uw gelukkige voorzitter 
 

https://www.vandevin.nl/
https://www.tableaux.nl/


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

Dus vrijdag blijft vrijdag, zaterdag blijft zaterdag.

Activiteiten & Agenda

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 houdt 😊

Kaartverkoop Slagwerkspektakel is weer gestart!
De kaartverkoop voor het Slagwerkspektakel 2022 is weer van start gegaan! 

Na een fikse teleurstelling in november 2021 vanwege de lockdown, kijken we met smacht uit naar mei:

het Slagwerkspektakel 2022! 

Vanaf afgelopen maandag, kunnen kaarten weer verkregen worden bij Lektura en ’t Perron! Voor deze

spectaculaire show op vrijdag 13 mei 2022 en zaterdag 14 mei 2022 zijn extra kaarten beschikbaar.

Kaarten à 7,50 euro per stuk! 

Heeft u al kaarten van het afgelaste Slagwerkspektakel? 

Geweldig! Deze kaarten zijn gewoon geldig. 

LET OP: de dag is leidend! Dus: vrijdag = vrijdag en zaterdag = zaterdag, ook al staat er de datum van

het vorige afgelaste Slagwerkspektakel erop! 

Kunt u niet op de betreffende dag, maar wel op de andere dag? 

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

http://www.fanfareheeze.nl/programma


Geen enkel probleem. Wij denken altijd in oplossingen: ruil uw kaartje om bij Lektura, ’t Perron of bij leden

van de slagwerkgroep voor de andere dag!

Verjaardagen
De jarigen voor de maand maart: 

1-4     Iris Dillen     
3-4     Britt Swinkels    
6-4     Tineke de Vries     
12-4   Sven van de Broek   
13-4   Karin de Visser   
19-4   Stijn van Lierop  
19-4  Yfke Gielen  

En voor de maand mei:

  Anja Swinkels 2-5
Joris van Wagtendonk 5-5

 Frank Luijten 7-5
  Heidi Snoeijen 7-5

Maarten van der Velden 12-5
Annemieke van Lierop 18-5

 Gijs Schalwijk 22-5
Jelle Geraets 28-5

Nathalie Maas 28-5

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.

https://www.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
http://sponsorkliks.com/
http://sponsorkliks.com/


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 
 

Voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor de nieuwsbrief? 
Klik op update your preferences of unsubscribe from this list
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http://instagram.com/fanfareheeze
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