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In Memoriam: Henk Zilessen 
Op 23 februari 2018 is bestuurslid en slagwerker 
Henk Zilessen op 56-jarige leeftijd komen te 
overlijden. Henk is 30 jaar bestuurslid geweest en 
heeft zich in die periode zeer verdienstelijk voor 
Fanfare Jubilate Deo ingezet. Als lid van de 
beheerscommissie van Verenigingsgebouw De 
Sleutel was hij mede verantwoordelijk voor het 
dagelijkse reilen en zeilen van de Sleutel. 

Tevens was Henk muzikaal ook nog actief als trouw 
slagwerker bij de slagwerkgroep. Als besturend 
slagwerker vormde Henk daarnaast ook de 
belangrijke brug tussen bestuur en slagwerkgroep 
en zorgde Henk jarenlang voor de informatie-
voorziening tussen deze twee organen. 

Met het overlijden van Henk gaat een trouw 
fanfarelid, maar bovenal een prachtig mens 
verloren voor Fanfare Jubilate Deo. Op zaterdag 3 
maart heeft Fanfare-orkest en slagwerkgroep 
samen afscheid genomen van Henk in de kerk van 
de Breedeweg. Beide orkesten waren present om 
Henk een laatste muzikaal eerbetoon te brengen. 
De nummers die op deze dag gespeeld zijn, zijn 
door Henk uitgekozen. 

Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo wenst familie 
en vrienden veel sterkte toe met dit tragische 
verlies. 

 
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
Dit veelgebruikte gezegde gaat zeker op voor 
Fanfare Jubilate Deo. Daarom zijn wij trots om te 
melden dat jeugdlid Bo Arts geslaagd is voor haar 
theorie examen B. Daarnaast gaan op 31 maart 
Elke en Fleur ook op voor hun theorie-examen B. 
De jeugdleden Anne-Fleur, Bikkel, Gwen en Iris 
gaan op deze dag op voor hun theorie-examen A. 

Op 7 april zullen zij allen op gaan voor hun praktijk-
examen. Wij wensen hen veel succes! 
 
Ook zijn wij blij te vermelden dat de blokfluiters die 
begonnen zijn na het succesvolle pannenkoeken-
concert inmiddels de overstap gemaakt hebben 
naar een blaasinstrument. Carmen de Groof op 
trompet, Fu Wei ten Dam op cornet, Luuk de Waal 
en Joris de Waal op trombone. 
 
Ook de jeugdslagwerkers Hans, Thijs, Lara, Rens, 
Max en Daan zitten niet stil. Naast de individuele 
lessen zijn zij in januari 2018 begonnen met een 
jeugdslagwerkgroep. Onder leiding van de 
bevlogen Giel Verstraten repeteren zij elke 
dinsdagmiddag van 17:00 tot 17:45. Neem gerust 
eens een kijkje.  
 

Rabobank Clubkas Campagne 
Fanfare Jubilate Deo neemt deel aan de clubkas 
campagne van de Rabobank. Hiermee kan geld  
ingezameld worden voor de vereniging. De 
Rabobank stelt hiervoor een deel van de winst 
beschikbaar. In 2018 is dit € 100.000,-. De leden 
van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt 
over de verenigingen en stichtingen die meedoen. 
 
Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen 
stemmen. Je kunt je tot 1 april aanmelden via de 
volgende link. Leden die zich voor 1 april 
inschrijven ontvangen op dinsdag 15 mei per post 
een unieke stemcode. Tussen 15 en 30 mei 
brengen zij via een stemsite hun stem uit op de 
deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid 
krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per 
vereniging of stichting uitbrengen. Hoe meer 
stemmen voor Jubilate Deo, hoe meer geld voor 
leuke activiteiten.  
 
Schrijf je dus snel in en breng je stem uit op 
Fanfare Jubilate Deo. Vraag ook familie en 
kennissen om te stemmen.  
 

Aankomende optredens 
Datum Tijd Activiteit Wie 
27-04 10:30 Koningsdag F 
4-05 19:00 Dodenherdenking F 
19-05 19:00 Concert Loon op Zand F 
24-06 14:00 Concert Fanfare 

Wilhelmina 
F 

5-07 19:00 Speeltuinconcert F,L,B,S 
 
L = leerlingen, S = (jeugd)slagwerkgroep, B = 
blokfluitgroep, F = fanfare 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context

