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Eerste nieuwsbrief 
Binnen de fanfare gebeuren een hele hoop dingen, 
waar niet iedereen weet van heeft. Om elkaar op de 
hoogte te houden van wat er zoal gebeurt binnen 
de vereniging en waar men mee bezig is, is deze 
nieuwsbrief in het leven geroepen.  
 
Deze nieuwsbrief is enkel en alleen bedoeld om 
leden ervan op de hoogte te stellen wat er binnen 
de vereniging speelt. De nieuwsbrief zal dan ook 
niet ter vervanging dienen van de bestaande 
communicatiemiddelen. 
 
Richtlijn is om de nieuwsbrief elke paar maanden 
uit te brengen. Heeft u nieuws of wilt u iets kwijt in 
deze nieuwsbrief? Mail dan naar 
frankrjwd@hotmail.com.  
 

Pannenkoekenconcert 
Op donderdag 1 juni organiseert Fanfare Jubilate 
Deo voor de eerste maal een pannenkoekenconcert 
in De Sleutel. Doel van het concert is om 
belangstellenden enthousiast te maken voor 
Jubilate Deo. Er zijn optredens van de leerlingen en 
bezoekers kunnen alle instrumenten ook zelf uit 
proberen. Daarnaast zullen er gratis pannenkoeken 
en ranja zijn voor iedereen. 
 
Fanfareleden wordt gevraagd om gezellig langs te 
komen. Neem gerust familie, vriendjes of 
vriendinnetjes mee. Iedereen is welkom om er een 
geslaagde activiteit van te maken. Het 
pannenkoekenconcert duurt van 18:00 tot 19:00.  
 
Meer info  
 

 

Jeugduitje Themapark Slagharen 
Na het eerdere jeugduitje in januari van dit jaar, 
zullen de jeugdleden op zondag 11 juni afreizen 
naar Themapark Slagharen. Wij wensen hen veel 
plezier toe. 

 
 
Gezocht: Redactieleden!!!  
Voor het opstellen van deze nieuwsbrief zijn we op 
zoek naar enthousiaste redactieleden. Mensen die 
korte stukjes tekst willen schrijven over wat er 
binnen de verschillende commissies en 
werkgroepen van Jubilate Deo allemaal speelt. 
 
Aanmelden kan bij frankrjwd@hotmail.com. 

 
Aankomende optredens 
 
Datum Tijd Activiteit Wie 

28-05 11:15 Communie F 

01-06 18:00 Pannenkoekenconcert L,B, S 

08-06 
of 
22-06 

19:30 Concert IJssalon F 

15-06  Velocity F 

25-06  Concert De Meent F 

29-06 
of  
06-07 

 Concert ‘t Groeske F 

14-07 19:00 Speeltuinconcert F,SW,L
,B,S 

L = leerlingen, S = samenspeelgroep, SW = 
slagwerkgroep, B = blokfluitgroep, F = fanfare 

http://www.jubilatedeo.nl/541-2/

