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Jazzzzzzz!!!! 
 

Hierbij eindelijk weer een Jazz Mag met de 
vermelding van 2  concerten en diverse andere info!  
Wat een geweldig vooruitzicht!!!! Een super locatie, 
goede muziek van topmuzikanten en enthousiaste 
leden! Het bestuur heeft er zin in en kijkt er naar uit 
u weer te mogen ontvangen. Tot ziens!  
 

 
 

Zondagmiddag 13 maart : Dr. Jazz & Co 
(14.30 – 17.30 uur – zaal open: 14.00 uur) 

 

 
 
Dokter Jazz & Co is een oude stijl New Orleans orkest dat in 1976 is opgericht en vanaf het 
begin veel succes heeft gehad. In het orkest spelen muzikanten waarbij je kunt zien dat het 
plezier er af spat. Speelde het orkest aanvankelijk gearrangeerde stukken, tegenwoordig is 
meer het motto: “Als het maar lekker klinkt, swingt en fijn te spelen is”. Dat 
enthousiasme wordt graag gedeeld met het publiek, waarbij de humor niet uit de weg wordt 
gegaan. Het orkest brengt een zeer gevarieerd programma met o.a. New Orleans Jazz, 
dixieland, blues- en jazzstandaards. 
 
Bezetting: Sietse de Leeuw – klarinet/ saxen/ fluit; Frans Ernst – trombone, Ad Rats – bas; 
Johan Molenveld – banjo en Ben Reijers - drums. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Jazzvrienden, 
In onze nieuwsbrief van 30 januari 2022 hebben wij helaas moeten 
melden dat het concert van 6 februari jl. met The Forest Jazzband nog 
geen doorgang kon vinden vanwege Covid.19. Maar nu, 13 maart a.s., 
gaan wij weer echt van start met de voor ons heel bekende band Dokter 
Jazz & Co. Uiteraard op onze nieuwe locatie het Ugchelens Belang.  
Wij verwachten natuurlijk een grote opkomst! Graag willen wij onze 

vereniging met ca. 100 leden financieel gezond houden.  Wat zou het dan ook prachtig zijn 
als het bestuur meer dan 50 leden op die zondagmiddag mag begroeten. Het is voor ons een 
drive om door te gaan. Bemoedigend is dat wij tijdens het laatste concert van 24 oktober 
2021 ca. 10 nieuwe leden hebben verworven. U allen veel plezier bij onze komende 
concerten. Laten wij weer genieten van de muziek, een vrolijk gesprek en mogelijk ook een 
dansje.  Namens het bestuur, Be Schuitema  (voorzitter) 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN: 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdagavond  23 maart in 
de kleine zaal van Ugchelens Belang. Aanvang 19.00 uur. Wij hopen veel leden te 
ontvangen om ook over de toekomst en het wel en wee van de club te kunnen spreken.  
De agenda voor deze ALV is bijgesloten. 
 

NOTA LIDMAATSCHAP 
Bijgesloten vindt u de nota voor uw lidmaatschap. Deze is voor 2022 aangepast naar het 
aantal concerten van dit jaar. 
 

ENTREE 
De entree voor leden is € 10 en voor niet-leden € 12,50 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Zoals u in de agenda van de Algemene Ledenvergadering bij punt 9 kunt lezen, begrijpt u 
dat wij op zoek zijn naar bestuursleden.  Mocht u geïnteresseerd zijn om in het bestuur van 
onze Jazzclub mee te denken en te doen dan horen wij dat uiteraard graag. Heeft u hierover 
nog vragen,  twijfel niet en neem contact op met de voorzitter! 
 

E-MAILADRES 
In ons ledenbestand hebben wij van ca. 80 leden het e-mailadres. Van ca. 20 leden dus nog 
niet. Wilt u uw e-mailadres alsnog doorgeven aan het secretariaat? U blijft dan altijd op de 
hoogte van onze concerten. Ook op de website kunt u ons volgen.  
 

WEBSITE  
Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden door nieuwsbrief of Jazz Mag maar 
kijkt u wel eens op onze Website  https://www.jazzclubapeldoorn.nl ?? 
Hoewel de site een “algemeen” gebeuren is worden er momenteel ook nieuwsmededelingen 
die vooral voor onze leden belangrijk zijn vermeld. Gaan Algemene Ledenvergadering of 
concert niet door dan wordt het in ieder geval zo snel mogelijk op de website vermeld.  
 

CONCERTDATA 2022 
Om alvast in uw agenda te noteren:  
Zondag 13 maart  - Dr. Jazz & Co 
Zondag 10 april  - The Forest Jazzband 
Zondag 11 september 
Zondag 9 oktober 
Zondag 13 november 
Zondag 11 december 
 

Alle jazzconcerten zijn van 14.30 tot 17.30 uur. Zaal open 14.00 uur. 
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Zondagmiddag 10 april:  
 

THE FOREST JAZZBAND 
 

 
 
 

“Een bruisende oude stijlformatie, waarbij het element swing sterk op de voorgrond treedt!” 
U heeft ongetwijfeld van de band gehoord. De band is in 1977 in de buurt van Apeldoorn 
opgericht en was vanaf het begin succesvol. In de regio maar ook daarbuiten hebben ze 
enorme bekendheid gekregen. Het orkest wordt erg gewaardeerd en veel gevraagd. De 
Forest Jazzband, de voortzetting van de vroegere legendarische Apeldoornse Eagle Town 
Jazz Band, speelt een stijl die recht uit het hart komt! De muziek lijkt veel op de muziek van 
de Eddie Condon-formaties. Denk maar aan Edmond Hall, Jack Teagarden, Wild Bill 
Davison, Bobby Hacket,  Eddie Condon en Louis Armstrong. Deze stijl wordt in Nederland 
door weinig orkesten gespeeld omdat deze muziek van de musici enorme feeling en een 
perfecte timing vraagt. Het is een stijl waar je niet bij stil kunt blijven zitten, een stijl waar je 
enthousiast van wordt!! Creatieve soli, collectieve improvisaties, gedegen arrangementen en 
spontaan gezongen nummers wisselen elkaar af. Kortom:de Forest Jazzband heeft een 
geheel eigen sound! De leden van de band zijn amateurs, maar echte liefhebbers met de 
oortjes op de goede plaats. De band bracht in 1984 haar eerste L.P. uit met als titel “Blue 
and Sentimental “. In 1990 maakte de band een tournee naar de Nederlandse Antillen en in 
januari 2008 naar Australië. Internationale bekendheid kreeg de band in 2010 en 2015  bij de 
komst van de Canadese veteranen in Apeldoorn. Zo zijn er in het bestaan van de band vele 
hoogtepunten te noemen. En dat blijft maar zo doorgaan want de band maakt van elk 
optreden een hoogtepunt! 
 
Bezetting: Forest Jazz Band 2022 
Louis Bink Trompet, bugel, trombone, vocals 
Peter Swart Klarinet, sax 
Ton Bos Trombone,  marching trombone,  trompet, leider 
Harald Haverkorn Piano 
Marc Muijzer Gitaar, banjo 
Cees Wormeester Bas 
Peter den Boer Drums,vocals 
 

 



Jazz is de enige muziek waarbij iedere noot iedere avond 
anders gespeeld kan worden.  
(Ornette Coleman, Amerikaans jazzmuzikant) 
  

 
 

TERUGBLIK CONCERT 24 OKTOBER 2021  
Super gezellige Jazz zondagmiddag in Ugchelen gehad met de "Sunnyside Jazzband " . 
Ons eerste concert wat we bezochten. Ook weer voor het eerst bij de Jazz Club Apeldoorn 
geweest op hun nieuwe locatie in Ugchelen.  Zo veel pech voor de Apeldoornse Jazz Club, 
eerst hun clubhuis tot de grond afgebrand, toen ook de corona toestand, en nu een super 
start in Ugchelen, Ruim 80 personen,  wel gratis entree, maar je moet weer ergens 
beginnen. Ook nog nieuwe leden binnen gehaald, wij Ria & René zijn ook lid geworden. 
Super gezellig en geweldige muziek!  Jazz Club Apeldoorn is een club waar je je thuis voelt, 
als u echt een Jazz liefhebber bent, en ook nog eens van gezelligheid houdt,  moet u echt 
eens komen kijken bij de Jazz Club Apeldoorn , Dorpshuis in Ugchelen, Bogaardslaan 81, en 
weet u dat het volgende  concert is op 13 maart aanstaande met Dr. Jazz en Co,  ook een 
geweldige Jazz band dus alle reden om naar Ugchelen af te reizen. Tot ziens dus bij Jazz 
Club Apeldoorn. Ria en René Klooster, Olst 
 

JAZZ MAG 
Lijkt het u ook leuk om net als Ria en René naar aanleiding van een concert of iets dergelijks  
een stukje voor het Jazz Mag te schrijven dan kunt u dit sturen naar het redactieadres van 
Jazz Club Apeldoorn – TJC. (Loseweg 131, 7315 DB Apeldoorn – e-mail: 
bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl) 
 

Dorpshuis Ugchelens Belang 
 

Goed om te weten 
Ugchelens Belang is geen restaurant, maar bij Gon en 
Toon  kun je na het jazzconcert nog lekker genieten van 
een heerlijke warme hap! Geen voor- of nagerecht , alleen 
een hoofdgerecht! Op de kaart staan spareribs, schnitzel, 
kip- / varkenssaté of rib eye. Het kan er op zondagavond 
erg druk zijn, dus wilt u verzekerd zijn van een plaatsje dan 
kunt u dat voor of tijdens het concert even aangeven bij de 

bar. Gon en Toon kunnen niet altijd inschatten hoe druk het met eters is, geduld is een 
schone zaak en ze doen hun uiterste best om het iedereen naar het zin te maken.  
 
Adresgegevens: Bogaardslaan 81, 7339 AN, Ugchelen 
Telefoon 055 5335144 - website: www.dorpshuisugchelen.nl  
Parkeerplaats en ingang achterzijde. 
 

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, regiocontacten, 
alg. werkzaamheden  

Toos Ploeg toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl 055-5418891 

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