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Geslaagd pannenkoekenconcert 
Op donderdag 14 juni werd voor de tweede maal 
het pannenkoekenconcert georganiseerd in De 
Sleutel. Behalve van een heerlijke pannenkoek, 
konden mensen tussen de poedersuikerwolken (en 
stroop) door ook nog eens genieten van leuke 
muziek. De aandacht ging uit naar de leerlingen 
van Jubilate Deo en hun muzikale optredens. 
Samenspeelgroep, jeugdslagwerkers en leerlingen; 
iedereen deed zijn uiterste best om een mooi 
optreden te verzorgen. Tussen de optredens door 
konden alle instrumenten die bij een fanfare 
bespeeld worden, ook worden uitgeprobeerd. 
Kinderen maakten daar ook goed gebruik van. Veel 
leerlingen hebben zich ook weer opgegeven 
proeflessen. Jubilate Deo is erg blij met deze 
aanmeldingen. 
 

 
 
Optredens Jubilate Deo  
Ook in het voorjaar van 2018 liet Jubilate Deo haar 
gezicht weer veelvuldig buiten de deur zien. Zo 
waren er onder meer optredens bij Park ’t Groeske, 
IJssalon Passione, de Efteling, concert bij Fanfare 
Wilhelmina en het jaarlijkse speeltuinconcert. 
Jubilate Deo wil graag een actieve betrokken 
vereniging zijn en laat op deze manier graag haar 
gezicht aan de buitenwereld laat zien. 
 
Rabobank Clubkascampagne 
Fanfare Jubilate Deo wil iedereen bedanken die 
zijn/haar stem op Fanfare Jubilate heeft uitgebracht 
bij de Rabobank Clubkascampagne. Maar liefst 270 
mensen hebben hun stem op Fanfare Jubilate Deo 
uitgebracht. Samen zijn deze stemmen goed voor 
een gesponsord bedrag van E1142,66. Hier zijn wij 
heel erg blij mee. 

 

Jubilate Deo sluit seizoen af met het 
jaarlijkse speeltuinconcert 
Op donderdag 5 juli sloot fanfare Jubilate Deo het 
muzikale seizoen af in speeltuin d'n Hommel in de 
Breedeweg. 

Samenspeelgroep, leerlingenorkest, 
jeugdslagwerkgroep en fanfare-orkest lieten zich 
allen van hun beste kant zien. Mooi is het om te 
zien dat Jubilate Deo zoveel musicerende 
jeugdleden heeft. Ondanks de tropische 
temperaturen was er toch veel publieke 
belangstelling. Na het speeltuinconcert werd met 
een hapje en drankje het muzikale seizoen 
afgesloten. 

 
 
Fijne vakantie 
Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo wenst 
iedereen een hele fijne vakantie toe. We zien elkaar 
graag weer terug op de eerstvolgende repetitie. 
 

 
 


