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Van de voorzitter 
Per 16 september 2021 hebben we, na het afscheid 
van Henk Coenen, een nieuwe voorzitter. We stellen 
hem graag aan u voor. 
 
Klaas Salentijn, geboren in het jaar dat onze fanfare 
werd opgericht (1949). Geboren in Amsterdam, maar 
woont al vanaf 1973 in Groesbeek. Eerst zo’n 25 jaar 
in de Breedeweg, nu in Groesbeek. Hij heeft de 
eerste jaren gewerkt op de Adelbrechtschool, die 
toen nog aan de Molenweg lag. Behalve hijzelf zijn 
ook zijn dochter en kleinzoon aan de fanfare 
verbonden. Die laatste twee blazen mee in de 
fanfare. 
 
Hij voelt zich thuis bij de fanfare en hoopt op een fijne 
tijd. 
 

 
 
Rabobank clubkascampagne 
Fanfare Jubilate Deo heeft ook dit jaar weer 
deelgenomen aan de Rabobank clubkascampagne. 
Dit jaar hebben we een bedrag weten op te halen van 
€ 959,97. Fanfare Jubilate Deo wil graag iedereen 
bedanken voor het uitbrengen van de stemmen en 
natuurlijk bedanken wij de Rabobank ook voor deze 
mooie sponsoractie.  
 

 
 

Sint-Maartensoptocht 
Na een aantal jaren van afwezigheid vond op 
zaterdag 6 november weer een Sint-Maartensoptocht 
plaats in de Breedeweg. Meer dan honderd kinderen 
met lampionnen, vergezeld van pappa’s, mamma’s, 
opa’s en oma’s,verzamelden zich rond zes uur op het 
kerkplein. Na het vertellen van het verhaal van Sint-
Maarten door Fanfare voorzitter Klaas Salentijn, trok 
de lange stoet met deelnemers door de straten van 
de Breedeweg. Fanfare Jubilate Deo liep voorop en 
verzorgde de muzikale omlijsting. Fanfare Jubilate 
Deo wil langs deze weg het Oranjecomité van harte 
bedanken voor de organisatie van deze Sint 
Maartensoptocht. 
 
Pannenkoekenconcert AFGELAST! 
Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo was 
voornemens om op dinsdag 23 november een 
pannenkoekenconcert te organiseren in De Sleutel. 
Doel van dit concert was om nieuwe leden te winnen 
en meer mensen enthousiast te maken voor onze 
mooie vereniging. Door de verslechterde 
coronasituatie in Nederland is besloten om het 
pannenkoekenconcert af te gelasten en op een later 
moment opnieuw in te plannen. 
 

  
 


