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Beste Jazzvrienden,  
 

Hierbij het Jazz Mag met daarin o.a. belangrijk nieuws vanuit het bestuur, de andere locatie, 
pilot van 11 oktober a.s. en andere mededelingen.    
 

Maar eerst een terugblik op het concert 
van 8 maart jl. Wat hebben we deze 
middag genoten van de geweldige 
muzikale presentatie van  

The Storyville Jassband, 
de meest swingende oude stijl en rhytm 
& blues band. Nou, dat hebben ze laten 
horen en wat een enthousiasme van 
deze topartiesten. Er waren meer dan 
65  jazzliefhebbers die zich prima 
hebben vermaakt,  alle aandacht voor 
de band! En de uitnodigende 
swingende muziek zorgde ervoor dat er 
volop gedanst werd. Een mooie 
herinnering aan een muzikale jazzy 
middag bij Brasserie De Manege. 

 
****************************************************************************************************** 

Het geplande concert op 13 september a.s. gaat niet door. 
 

********************************************************************************************************* 

Andere locatie 
De locatie waar wij op 11 oktober a.s. onze pilot  houden is 
 

Dorpshuis Ugchelens Belang 
 

Adresgegevens: Bogaardslaan 81, 7339 AN, Ugchelen 
Telefoon 055 5335144 - website: www.dorpshuisugchelen.nl 

 

                               
 

Parkeerplaats en ingang achterzijde. 
*********************************************************************************************************                                                           
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Beste Jazzvrienden, 
 

Nadat wij ons laatste, 8e concert van het seizoen in april met een optreden van de Pilsner 
Jazzband (een topband uit Tsjechië) hebben moeten annuleren vanwege de opkomende 
coronacrisis, hebben wij allen een onzekere tijd meegemaakt. En ook nu blijft het dagelijks 
leven ongewoon door de maatregelen die nog steeds nodig zijn om het risico op besmetting 
zo klein mogelijk te houden. 
 

Het jazzbestuur hoopt van harte dat de leden van Jazz Club Apeldoorn - TJC en hun familie, 
vrienden en kennissen gespaard zijn gebleven van deze ingrijpende ziekte en gevolgen 
daarvan. 
 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand zaken over uw jazzclub. 
Nu langzamerhand weer heel voorzichtig enkele jazzclubs in september een proefstart 
maken onder de strikte coronavoorwaarden, heeft het bestuur naar een nieuwe locatie 
gekeken. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven was het Dorpshuis Ugchelens Belang 
een mogelijke kandidaat. De locatie heeft een prima parkeergelegenheid, een “coronaproof’’ 
zaalruimte en adequaat, effectief ventilatiesysteem. De zaal kan ingericht worden voor 
maximaal 55 bezoekende leden met enkel zitplaatsen. Er zullen in de zaal setjes van 2/3 
stoelen per tafeltje worden geplaatst. De drankjes worden door voldoende barpersoneel bij u 
aan tafel gebracht. De band  zit/staat op het toneel op 8 meter van de bezoekers en 
onderling natuurlijk volgens hun eigen coronaprotocol. 
 

In onze bestuursvergadering van 4 augustus jl. hebben wij besloten om 11 oktober a.s. een 
herstart met onze concerten te maken met de The Stable Roof Jazzband 
Dit betekent dat het geplande  concert van 13 september 2020 komt te vervallen. Wij hebben 
wat meer voorbereidingstijd nodig en bovendien vinden er in september nog proefconcerten 
plaats en wij willen graag hun ervaringen met onze jazzvrienden delen. 
 

Het concert van 11 oktober 2020 van 14.30-17.30 uur heeft dus plaats onder de volgende 
coronaregels: 

 in het Dorpshuis en op het terras zullen de bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar 
moeten houden (tenzij zij uit 1 huishouden komen) 

 de toegang tot de zaal voor de bezoekers is gescheiden van andere bezoekers van 
het Dorpshuis. 

 bezoekers hebben een vaste zitplaats. 
 er kan helaas niet gedanst worden. 
 geen staanplaatsen. 
 alleen toegankelijk voor leden van de Jazz Club Apeldoorn - TJC. 
 reservering  noodzakelijk & betaling vooraf via de Jazzclub rekening 

 

Mocht het aantal virus besmettingen weer oplaaien en leiden tot een serieuze uitbraak met 
daarbij verscherpte locale, dan wel landelijke  maatregelen dan laten wij u uiterlijk woensdag 
30 september via mail weten of het concert al dan niet doorgaat. Mochten er de komende tijd 
meer versoepelingen komen dan laten wij u dat natuurlijk ook weten. Intussen hopen wij dat 
u allen gezond mag blijven en wensen u verder nog een fijne “na”zomer toe. 
 

Graag zien wij u allen dan ook op ons concert van  11 oktober 2020. Na afloop van het 
concert bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de uitstekende eetgelegenheid 
van het Ugchelens Belang.  U moet hiervoor wel zelf reserveren.  
 

Met vriendelijke jazzgroeten, 
Bep, Toos, Jerry,  Andre en Be      
 

********************************************************************************************************* 

E-mailadres:  
Heeft u een e-mailadres of is uw e-mailadres gewijzigd en dit nog niet aan ons doorgegeven 
dan stellen wij het op prijs wanneer u dat alsnog doet! Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met 
uw gegevens en gebruiken wij uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van de 
nodige informatie.   
 

********************************************************************************************************* 



Zondagmiddag 11 oktober van 14.30 – 17.30 uur 
 

THE STABLE ROOF JAZZBAND 
Gedegen en kundig gearrangeerde collectieven, afgewisseld met swingende, 

originele soli 
 

 
 
 

De Stable Roof Jazzband behoort al jarenlang tot de top van de Nederlandse traditionele 
jazzscene. Ook in het buitenland, met name in Duitsland, weet men de band op waarde te 
schatten. Inmiddels is de band begonnen aan een nieuw hoofdstuk. De originele naam 
(gebaseerd op de eerste repetitieruimte) werd in ere hersteld, de bluesgitaar vervangen door 
een piano en het repertoire aangepast aan de nieuwe bezetting. Was vroeger de Engelse 
traditionele jazz sterk stijlbepalend, nu is er een evenwichtig, afwisselend en mooi 
gearrangeerd programma samengesteld met stukken van diverse grootheden uit de 
jazzhistorie. Nieuw elan bij de bandleden, dat zijn uitwerking niet mist op het podium. De 
ware jazzliefhebber komt volledig aan zijn trekken. 
  
De bezetting: 
Ton van Brussel     - cornet, vocals, arrangementen 
Peter de Klerk   - klarinet, saxen 
Henk Strabbing  - trombone 
Henk Hoedemaker   - piano 
Dick Klijn   - banjo 
Eric van Buijsen   - contrabas 
Willem van den Toorn - drums 
 
 
 

 



Reserveren  11 oktober a.s. alleen voor leden mogelijk. 
 

Beste Jazzvrienden, 
 

Omdat wij rekening houden met het maximaal aantal bezoekers van 55 en dit is exclusief de 
bandleden en barpersoneel ontkomen wij niet aan reserveren. 
U dient te reserveren bij onze secretaris: Bep Westendorp  
via een mail naar bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl  of   
telefonisch 055-5788668.  
Dit is natuurlijk allemaal niet zo gastvrij maar dit is voor ons aller bestwil. 
 

U dient vooraf 10 euro over te maken op rekening nummer NL50INGB0004406800 onder 
vermelding van: reservering jazzmiddag 11 oktober. Betalen vóór 30 september. 
 

De volgorde van binnenkomst reservering bepaalt of er voor u een tafeltje gereserveerd is. 
Wij laten u dat zo spoedig mogelijk via de mail of tel. weten. 
Mocht reservering niet mogelijk zijn dan staat u op de lijst voor het eerstvolgende concert. 

 

Nieuws uit de regio 
René en Ria van de Klooster van Good Time Jazz, de jazzclub uit Deventer,  zijn gestopt 
met het  organiseren van jazzconcerten in de Fermerie aan het Muggenplein 9 te Deventer. 
De coranaregels maken het niet meer mogelijk e.e.a. te realiseren. Jammer, de 
jazzmiddagen waren iedere keer weer een groot succes. Wij wensen Ria en René alle goeds 
voor de toekomst en bedanken ze voor hun gastvrijheid bij Good Time Jazz. 
 

********************************************************************************************************* 

JAZZPIRATION 
19 november 2019 waren ze nog bij ons 
te gast, en in het begin van het voorjaar 
kregen wij het volgende bericht: Na 33 
mooie muzikale jaren is voor Jazzpiration 
de tijd gekomen om definitief te stoppen! 
Gevorderde leeftijd en lichamelijke 
ongemakken laten de muzikanten geen 
andere keus dan met pijn in het hart 
afscheid te moeten nemen van onze vele 
fans die ons in de loop der jaren hebben 
weten te waarderen bij optredens in de 
diverse jazzclubs en dat door het hele 

land. Wij van Jazzpiration kunnen met plezier terugkijken op ons afscheidsjaar, waarin wij 
nog met veel succes speelden in de jazzclubs van Enkhuizen, Zeist, Buren, Apeldoorn en 
Driebergen. Bij deze willen wij al onze jazzvrienden, jazzclubbesturen en fans, hartelijk 
bedanken dat wij  in al die jaren in de gelegenheid zijn gesteld om voor u op te mogen treden  
Met de beste groeten uit Enkhuizen van Jazzpiration. 
 

********************************************************************************************************* 

 Bestuur Jazzclub Apeldoorn – TJC  
Bankrekening penningmeester IBAN NR: NL50INGB0004406800 
Inschr.nr. KvK: 40101491 
Website: www.jazzclubapeldoorn.nl 

Functie Naam E-mail Telefoon 

Voorzitter en PR Be Schuitema beschuitema@jazzclubapeldoorn.nl 055-3664845 

Secretaris Bep Westendorp bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl 055-5788668 

Penningmeester André Lis andrelis@jazzclubapeldoorn.nl 055-3663581 

Muzikale vormgeving Jerry Wildenberg jerrywildenberg@jazzclubapeldoorn.nl 055-3559129 

Jazz Mag en 
regiocontacten 

Toos Ploeg toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl 055-5418891 

Clublocatie: Dorpshuis Ugchelens Belang,  Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen,  tel. 055 5335144 


