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Nieuw muzikaal jaar gestart 
Voor u ligt de nieuwsbrief van September 2020 van 
Fanfare Jubilate Deo. In maart 2020 kwamen alle 
muzieklessen, repetities en optredens door het 
Coronavirus tot een plotseling eind. Repetities waren 
toen online, vanwege de strengen eisen die aan het 
gebruik van de Sleutel werden gesteld  
 
Na enkele maanden zonder muziek in De Sleutel 
heeft het fanfare-orkest in Juni en Juli de draad weer 
opgepakt en nog een aantal keren gerepeteerd. 
Hierbij werden de richtlijnen van het RIVM en de 
muziekbond natuurlijk in acht genomen.  
 
Inmiddels zijn ook de jeugdslagwerkgroep en het 
leerlingenorkest weer begonnen met repeteren. 
Daarnaast zijn ook de individuele muzieklessen weer 
live van start gegaan. 
 
Er zijn nog geen aankomende optredens bekend, 
maar er worden wel al plannen gemaakt. Hou 
hiervoor de website en facebookpagina in de gaten. 

 

  
 
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.  
 
Iedereen heeft via een aparte mail al informatie 
ontvangen welke stappen gezet moeten worden om 
stemrecht te krijgen of kijk daarvoor op 
www.jubilatedeo.nl. Let wel op als je een 
betaalrekening hebt bij de Rabobank bent je nog niet 
automatisch lid. Daarvoor moet je je in het verleden 
hebben aangemeld. 
Het lidmaatschap geeft je stemrecht.  

De stemperiode loopt van 5 oktober tot en met 25 
oktober. Ergens in november ontvangen wij de 
uitslag.  
 
Wij rekenen op jullie. STEM OP ONS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 

Van de voorzitter, 
Al weer 7 jaar mag ik de voorzittershamer hanteren. 
Op de laatst jaarvergadering van Jubilate Deo heb ik 
aangeven dat dit het laatste jaar wordt.  
Een beslissing die ik met pijn in het hart neem. Het is 
echt een hele mooie muziekvereniging en die verlaat 
je niet zo maar. Na veel overleg met het thuisfront 
ben ik tot deze keuze gekomen.  
Er is heel veel gebeurt in die 7 jaar. We hebben 
samen met de jeugd en opleidingscommissie veel tijd 
en energie gestoken in het opleiden van jeugd. Dat 
zie je ook in ons grote orkest terug, met een goede 
mix van leeftijd. Met de jeugdslagwerkers zijn we ook 
bezig gegaan en hopen we dat dit zich ook gaat 
ontwikkelen.  
We zijn 2 keer op stap geweest met de leden naar 
Friesland en Kaatsheuvel. Dit waren hele mooie 
dagen en je leert elkaar dan veel beter kennen. Maar 
hopen dat we dit weer een keer gaan doen. 
Ook op muzikaal gebied hebben we flink aan de weg 
getimmerd. De Passion 2 jaar geleden was 2 keer in 
no time uitverkocht. Ook voor de toekomst is alles 
aanwezig om als Jubilate Deo succesvol te kunnen 
blijven. Goede dirigent, voldoende muzikanten en 
een financieel gezonde vereniging. 
Er zijn op dit moment toch wat zorgen over de corona 
crisis, dat raakt echt heel erg. Hopelijk komt er snel 
een vaccin, zodat alles weer normaal wordt.   
Ik kan het toch niet laten om een oproep te doen aan 
muzikanten, ouders van leerlingen en donateurs, om 
je aan te melden als vrijwilliger of voor een functie 
binnen het bestuur. Het motto is en blijft “vele handen 
maken licht werk”. 
Tot slot, zelf zal ik nog steeds iets blijven doen voor 
Jubilate Deo, zonder anderen voor de voeten te 
lopen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Coenen 


