
Vanuit het bestuur: 
Mei: bloeimaand

Volgens Wikipedia is Mei de bloeimaand of Mariamaand (afgeleid van de Griekse godin

Maia). Nu moet ik eerlijk bekennen dat de relatie met Maria en de fanfare me even

ontgaat. De bloeimaand, waarin alle vogeltjes nog steeds een ei leggen, echter past beter.

Dat verwijst naar het vroege voorjaar en het opnieuw ontluiken van de natuur. Het opnieuw

volledig tot bloei komen van onze omgeving. En die relatie past wel bij onze vereniging.  

We hebben ons weer kunnen presenteren aan de omgeving met twee prachtige optredens

voor de 50- en 60-jarige bruidsparen. We hebben wederom laten zien dat we, in een

prachtige ambiance, een heel gewaardeerd evenement weg kunnen zetten. Het is goed te

zien dat we onze schouders er weer onder willen zetten. En dan doel ik ook op de interne

sessie die we gehad hebben om na te denken over de toekomst van de vereniging (100-

jarig bestaan en verder): er zijn vele ideeën geopperd waar de vereniging mee aan de slag

kan om toekomstbestendig(er) te worden.  

En als je het over opbloeien hebt, de slagwerkgroep heeft, in wederopstanding, de

afgelopen tijd met tomeloze inzet hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het

Slagwerkspektakel van 13 en 14 mei a.s. Zij hebben de kracht en energie (weer) gevonden

om het verleden af te schudden en het programma met nog meer enthousiasme ten uitvoer

te gaan brengen. U mag dit niet missen!!! 

Maar ook het groot orkest zit niet stil. Zij hebben in april al gebloeid, maar zijn zeker niet

uitgebloeid. Ik weet dat het biologisch bijna onmogelijk is om 3 maanden lang te bloeien,

maar het orkest werkt toe naar een fantastische avondvullend programma (samen met het

slagwerk) op 11 juni. En dan zult u zien dat het echt kan, nog een keer (op)bloeien! Zet ook

deze datum vast in uw agenda. 
 

Kortom Mei, bloeimaand: de vereniging neemt dit zeer serieus. 

  

Uw opbloeiende voorzitter



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

Dus vrijdag blijft vrijdag, zaterdag blijft zaterdag.

Activiteiten & Agenda
    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 😊

Knappe prestatie Joris van Wagtendonk op
solistenconcours Helmond

Op 23 april nam Joris van Wagtendonk deel aan het solistenconcours te Helmond. Joris is

jeugdslagwerker bij de slagwerkgroepen durfde het aan om deel te nemen aan deze wedstrijd. 

Tijdens een solistenconcours worden de muzikanten beoordeeld door een professionele jury. Dit is voor

de gevorderde muzikanten al een kwestie van angstzweet, zenuwen en nagelbijten laat staan hoe

spannend dit is voor een jeugdige muzikant die dit voor de eerste keer meemaakt. 

Maar Joris sloeg zich er letterlijk met verve doorheen. Hij haalde met het nummer Hit and Run maar liefst

78 van de maximaal haalbare 100 punten.  Een geweldig resultaat maar minstens zo belangrijk is het

opdoen van podiumervaring, het spelen voor publiek en vooral genieten van muziek maken.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

https://www.vandevin.nl/
https://www.tableaux.nl/
http://www.fanfareheeze.nl/programma


Kaartverkoop Slagwerkspektakel verloopt goed!
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! Kaarten kunnen 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? 

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! 

Wees snel want er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar!

Verjaardagen
De jarigen voor de maand mei: 

2-5    Anja Swinkels  
5-5    Joris van Wagtendonk  
7-5    Frank Luijten 
7-5     Heidi Snoeijen 
12-5   Maarten van der Velden  
18-5   Annemieke van Lierop 
22-5   Gijs Schalwijk 

En voor de maand juni:

Thea Boonman  14-6
Ad Loomans  26-6

Rani van Lierop  28-6
Bram van Helvoort  28-6



28-5  Jelle Geraets  
28-5  Nathalie Maas

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

https://www.heeze24.nl/
https://www.louwerstransport.nl/
http://sponsorkliks.com/
http://sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800


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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