
 

Onderwerp: Nieuwsbrief Jubilate Deo 

Versie: Oktober 2018 

Meer informatie: www.jubilatedeo.nl 

Contact: nieuwsbrief@jubilatedeo.nl 

 Redactie: Marian Willems en Frank Schuivens 

 

 

 

 

©  Fanfare Jubilate Deo  www.jubilatedeo.nl 

 

Vrijwilligers voor bardienst gezocht 
 
Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo is op zoek 
naar vrijwilligers die eens in de zes weken een 
bardienst willen draaien op donderdagavond van 
20.00 tot ongeveer  23.30 uur. Het gaat hier om de 
bardienst op donderdagavond tijdens en na de 
repetitie van het fanfare-orkest. Geinteresseerden 
kunnen zich aanmelden via info@jubilatedeo.nl. 
 

Muziekexamens 
 
Zaterdag 20 oktober zijn slagwerkleerlingen Rens 
Kuijltjes en Daan Jaspers geslaagd voor hun 
Bouwsteenexamen in Berlicum. Beiden haalden zij 
fantastische cijfers voor hun praktijk- èn theorie-
examen. Het is voor het eerst in lange tijd dat er 
weer slagwerkleerlingen op examen zijn geweest 
en daar zijn wij ontzettend blij mee. 
 

 
 
Op zaterdag 1 december zullen Ramona Thijssen, 
Dorien Wollenberg en Trudie Verbeet ook opgaan 
voor hun praktijkexamen in Tilburg. Wij wensen hen 
alvast veel succes toe. 
 

Supercoop Statiegeldactie 
 
Supercoop Groesbeek heeft met haar 
statiegeldactie een geweldig bedrag van E723,40 
gesponsord aan Fanfare Jubilate Deo. Klanten van 
de Supercoop konden hun statiegeldbonnen 
doneren aan Fanfare Jubilate Deo. Supercoop 
Groesbeek verdubbelde deze donatie en hiermee is 
een bedrag van E723,40 bij elkaar gehaald. 
Fanfare Jubilate Deo wil de Supercoop van harte 
bedanken voor deze fantastische donatie. 
 

 
 
Cafetaria Rikken 60 jaar 
 
Cafetaria Rikken bestaat 60 jaar en is al vele jaren 
een zeer betrokken sponsor van Fanfare Jubilate 
Deo. De band tussen Fanfare Jubilate Deo en 
Cafetaria Rikken gaat ver terug. Dries Rikken die 
60 jaar geleden begon met de verkoop van friet is 
namelijk ook een van de oprichters van Fanfare 
Jubilate Deo. Inmiddels staat de derde generatie 
alweer een aantal jaar aan het roer bij Cafetaria 
Rikken, maar nog steeds is de band tussen Fanfare 
Jubilate Deo en Cafetaria Rikken onverminderd 
sterk. Fanfare Jubilate Deo is ontzettend blij met 
deze goede sponsor en trouwe partner. Op 
maandag 29 oktober bracht de fanfare een 
serenade aan de jubilerende cafetaria. 
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