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Opleidingsnieuws 
Fanfare Jubilate Deo is blij te melden dat Britt 
Rutten (altsax), Anja Salentijn (hoorn) en Petra 
Janssen (trombone) op zaterdag 18 mei op zullen 
gaan voor hun theorie-examen A in Tilburg. Bij een 
goed resultaat zullen zij op zaterdag 29 juni 
eveneens in Tilburg hun praktijkexamen afleggen. 
Trudie Verbeet had al eerder haar theorie-examen 
gehaald en zal op 29 juni haar praktijkexamen B 
voor de Bugel afleggen. Wij wensen hen allen veel 
succes toe. 
 

Pannenkoekenconcert 
Op dinsdag 28 mei organiseert Fanfare Jubilate 
Deo weer een pannenkoekenconcert 
in De Sleutel. Doel van het concert is om 
belangstellenden enthousiast te maken voor 
Jubilate Deo om zo nieuwe muzikanten en 
leerlingen te werven. Er zijn optredens van de 
leerlingen en bezoekers kunnen alle instrumenten 
ook zelf uitproberen. 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 

 
 

Rabobank Clubkascampagne 
Fanfare Jubilate Deo neemt ook dit jaar deel aan de 
Rabobank clubkascampagne. Met de Rabobank 
Clubkas Campagne steunt Rabobank Rijk van 
Nijmegen het rijke verenigingsleven in de regio. 
Hiervoor stellen zij een deel van de winst 
beschikbaar. In 2019 is dit een bedrag van € 
250.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit 
geld verdeeld wordt over de verenigingen 

en stichtingen die meedoen. Alle leden van 
Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. 
Hiervoor ontvangen zij op dinsdag 14 mei per post 
een unieke stemcode. Tussen 14 mei en 29 mei 
brengen zij via de 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. Stemmen kan via 
de volgende link: 
https://www.clubkascampagne.nl/rvn/clubkascampagne 
 

Vraag vrienden, familie en kennissen om hun stem 
voor onze Fanfare uit te brengen. Hoe meer 
stemmen voor Jubilate Deo, hoe meer geld voor 
leuke activiteiten en onze opleiding. Schrijf je dus 
snel in en breng je stem uit op Fanfare Jubilate 
Deo.  

 
 

Drummer gezocht!! 
Na de twee succesvolle passionconcerten in de 
Sint Antoniuskerk heeft Lisanne Kaal afscheid 
genomen als slagwerker/drummer van het fanfare-
orkest. Dit betekent dat de slagwerksectie nu nog 
bestaat uit Rens Kuijltjes en Bianca Peters. Er 
wordt daarom gezocht naar versterking en men is 
hiervoor met name op zoek naar een drummer. Ben 
of ken jij iemand die dit leuk zou vinden, laat dit dan 
weten via info@jubilatedeo.nl of meld je bij een van 
de bestuursleden. 
 

Agenda 
Datum Tijd Activiteit Wie 

28-05 18:00 Pannenkoekenconcert S,L 

15-06 19:30 Samenwerkingsconcert 
Edelweisz &  Wilhelmina 

F 

20-06 19:30 Concert IJssalon F 

27-06 19:30 Concert t Groeske 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  Muziekfestival F 

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