
Vanuit het bestuur: 
Mooie momenten

Ik kan natuurlijk niet anders dan starten met een lofdicht op hetgeen plaatsgevonden heeft

op 13 en 14 mei in het Perron.  

Wat een ongelooflijke comeback van onze slagwerkgroep. Aangevuld met swingende

blazers, een dampend combo en zang werd er werkelijk het dak van de zaal afgespeeld. 

Een avond die bol stond van de spanning, zinderend was en het publiek zelfs tot

meezingen en een polonaise kon verleiden, zegt eigenlijk al genoeg. De variatie in

muziekstukken was uitstekend, het tempo enorm, het plezier spatte van de muzikanten af

en dat doorspekt met een flinke dosis humor zorgde ervoor dat iedereen de juiste vibe

goed over wist te brengen naar het publiek. Ik zelf heb beide avonden mogen bezoeken en

dan nog heb ik nog niet alles goed kunnen bekijken, zoveel dynamiek zat er in de

avondvullende show.  

Grote complimenten zijn op zijn plaats, zeker gezien de weg die afgelegd is moeten worden

om dit hoogtepunt (wederom) te kunnen bereiken. 

De lat ligt erg hoog voor het volgende spektakel waar alweer druk over gespeculeerd

wordt.  

Maar het mooie is dat deze geweldige groep slagwerkers binnenkort nogmaals te zien is.

Het groot orkest (en de vereniging) prijst zich gelukkig dat we samen op 11 juni wederom

de Heezerse gemeenschap mogen verblijden met een optreden. Met daarnaast een

bijdrage van een heuse Heerzerse kampioen (Berry Knapen) beloofd ook dat een hele

mooie avond te worden. Het optreden vindt plaats op het terrein van Tennisvereniging

Heeze en is gratis toegankelijk. Dus geef het door aan iedereen die het horen wil!! 

Ook stimuleren deze successen de drive om toe te werken naar andere mooie momenten.

Op weg naar ons 100-jarig bestaan, zijn er volop ideeën over volgende optredens en

andere activiteiten binnen de vereniging. 



Kortom we staan weer op de kaart en blijven daar gewoon op staan! 

Uw voorzitter zonder dak.

Verjaardagen & Activiteiten
De jarigen voor de maand juni: 

14-6   Thea Boonman   
26-6   Ad Loomans   
28-6   Rani van Lierop  
28-6   Bram van Helvoort  

En voor de maand juli:

 Peter van der Velden     6-7
Theo Verhappen     7-7

Lucas Dijstelbloem   10-7
Wim Bosmans   10-7
 Cato Veenstra   16-7

 Nancy Dijstelbloem  18-7
    Karin van de Ven  21-7
  Jacoline Boonman  24-7

  Marja Lemmen  24-7
Ilse Boonman  28-7

ACTIVEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:

Vrijdag 10 juni    17:15 uur           Serenade Van de Vin (Orkest+Slw) 
 Aanwezig zijn op Industrieterrein om 17:15 uur 

In pak. We spelen stukken uit het marsboekje. 

  

Zaterdag 11 juni 19:30 uur           Zomerconcert bij TV Heeze Orkest+Slw) 
Aanwezig zijn op het tennispark om 19:30 uur 

Spijkerbroek en polo, muziekprogramma concert. 

  

Zaterdag 18 juni 17:15 uur           Serenade Kapellerput (Orkest+Slw) 
Aanwezig zijn op parkeerplaats bij Kapellerput om 17:15 uur. 

In pak. We spelen stukken uit marsboekje. 

  

Vrijdag 24 juni    19:15 uur           Avond-4-daagse (Orkest+Slw) 
Aanwezig zijn op gemeentehuisplein om 19:15 uur 

Spijkerbroek en polo, we spelen op gemeentehuisplein, we lopen NIET mee met Avond-4-daagse. 

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


  

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 

Dinsdag 19 juli       19:00 uur               Optreden Nicasiushuis (Orkest) 
                                                         nog onder voorbehoud 

 

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

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze
week(einden) vrij houdt 😊

Commissies
Oproep aan alle leden om na te denken in welke commissie(s) jij zou willen deelnemen.  

Kijk eens op onze website, daar zie je alle commissies staan en de leden die momenteel deelnemen in de

commissie. Wil jij daar ook bij horen? Meld je aan bij het secretariaat. 
Sta jij er niet bij en ben je wel lid van de commissie, 

of sta jij er wel bij en heb je je niet aangemeld, 

geef het ook even door aan het secretariaat. 

Extra commissies die worden opgericht naar aanleiding van de brainstormsessie:

1.  Commissie 100 jarig bestaan 

onder leiding van:         Peter van der Velden 

Aangemeld als lid van deze commissie: 

Nico van der Palen; Ilse Boonman; Birgit de Vaan; Jos Heijligers; Britt Swinkels; Sanne van de

Loo; Theo Verhappen; Anja Swinkels; Eric Berkers; Jacoline Boonman; Frank Luijten; Jelle Verest;

Bob van Hoek en Martijn van Werde. 
 

2. Commissie Toekomst na het 100-jarig bestaan  
onder leiding van:         Jeroen van Wanroij 

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

http://www.fanfareheeze.nl/programma


Aangemeld als lid van deze commissie: Wim Bosmans; Frank Luijten; Lucas Dijstelbloem; Eric

Berkers; Coby Tindemans; Peter Boonman en Jacoline Boonman. 
 

3. Commissie Jeugd  
onder leiding van:         ??  

Aangemeld als lid van deze commissie: 

Karin van de Ven; Jos Heijligers; Eric Berkers; Jacoline Boonman

Fanfare op Locatie... Tennisvereniging Heeze
Wilt u naar een galaconcert met serieuze fanfare en slagwerkmuziek in een qua geluidsbeleving optimale

zaal met alleen riante zitplaatsen? Dan kunt u op 11 juni beter iets anders gaan doen. Maar wilt u in een

informele setting, onder het genot van een drankje, staand of zittend genieten van populaire

fanfaremuziek en verrassende slagwerkoptredens! Dan ziet fanfare St Nicasius u graag op het terrein van

de Tennisvereniging Heeze aan de Dominee Kremerstraat 25. 

Op deze avond kunt u zich laten verrassen door optredens van de Slagwerkgroep die recentelijk tijdens

het Slagwerkspektakel wederom hebben laten zien waartoe ze in staat zijn namelijk muzikaliteit en humor

gecombineerd in verrassende en populaire muziekstukken. 

Het fanfareorkest zal u nummers voorschotelen van Rob de Nijs tot Anouk en van Toto tot Abba. Voor

ieder wat wils dus. Als speciale gast zal de meervoudig Brabants kampioen Tonpraten Berry Knapen
ook een optreden verzorgen !

De avond wordt afgesloten met een optreden van blaasorkest Double Dutch. De bar zal uiteraard de

gehele avond geopend zijn.. Fanfare St Nicasius wil met de locatieconcerten haar muziek naar de

mensen brengen waarbij de gezelligheid voorop staat  en er volop de gelegenheid is om elkaar te

ontmoeten. Alle inwoners van de gemeente Heeze zijn van harte welkom op deze avond. 

  

Het gratis toegankelijke concert vindt plaats op zaterdag 11 juni op het terrein van de Tennisvereniging

Heeze aan de Dominee Kremerstraat 25 en gaat ook bij mindere weersomstandigheden gewoon door.

Aanvang 20.00 uur.



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:

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
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800


Fanfare St. Nicasius 
secretariaat@fanfareheeze.nl 

Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61 RABO 0120 3047 59 
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