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De Gruusbêkse Passion 
Na maanden van voorbereidingen is het dan over 
een paar weken zover. Voor de eerste keer in onze 
gemeente De Passion. Wat begon als een idee, 
groeide en groeide en heeft inmiddels onze stoutste 
verwachtingen overtroffen. De eerste avond binnen 
de kortste keren uitverkocht, het besluit om het een 
tweede avond te doen. Het enthousiasme waarmee 
bijna iedereen, ook buiten Jubilate Deo meteen 
bereid was mee te werken. De saamhorigheid die 
dit met zich mee brengt, helemaal geweldig. De 
laatste weken begin het steeds meer vorm te 
krijgen en het geeft (mij althans) een enorme kick 
om met zo’n club van een kleine 100 personen 
muziek te mogen maken, een aantal nummers 
bezorgt me nu al kippenvel. 
 
Ik ben er van overtuigd dat het 2 geweldige 
avonden gaan worden, 2 dagen achter elkaar een 
bomvolle kerk dat is al even geleden. Het is veel 
werk geweest waar de werkgroep de nodige tijd in 
heeft geïnvesteerd en ook de komende weken is er 
nog genoeg te doen, maar tot nu toe is het dat 
allemaal waard geweest en ik hoop dat wat er nog 
allemaal moet gebeuren de komende weken dat we 
dat ook met z’n allen tot een goed einde brengen. 
Geniet er vooral van! 
 
Op beide dagen gaat de kerk om 19.00 uur open 
voor publiek. Het heeft geen zin om eerder te 
komen. De entreekaarten zijn genummerd en 
plaatsgebonden. Het publiek wordt naar hun plaats 
gebracht. 
 
Namens het organisatiecomité, René Janssen 

 

Fanfare Wilhelmina en Fanfare Jubilate 
Deo geven samen carnaval kleur 
Het was voor sommigen misschien even wennen, 
maar dit jaar trokken Fanfare Wilhelmina en 
Fanfare Jubilate Deo als één sterk geheel door de 
straten met carnaval. Als één collectief zorgden zij 
voor een vrolijke muzikale noot in de optochten van 
Groesbeek en de Breedeweg. De samenwerking is 
voor beide Groesbeekse fanfares goed bevallen en 
is zeker voor herhaling vatbaar.  

 

 
 
Agenda 

Datum Tijd Activiteit Wie 

18-04 18:30 Generale repetitie F 

19-04 19:30 Passion F 

20-04 19:30 Passion F 

27-04 10:00 Koningsdag F 

9-05 21:00 Jaarvergadering  

28-05 18:00 Pannenkoekenconcert S,L 

15-06 19:30 Samenwerkingsconcert 
Edelweisz &  Wilhelmina 

F 

20-06 19:30 Buitenconcert F 

27-06 19:30 Buitenconcert F 

4-07 19:00 Speeltuinconcert F,S,L 

4/5/6-10  Jubileumweekend  

4-10  Feestavond Pleqband  

5-10  Jeugdactiviteiten S,L 

6-10  Concertdag F 

 
L = leerlingen, S = (jeugd)slagwerkgroep, F = 
fanfare 


