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Geachte leden, beste Jazzvrienden, 
 

In deze voor iedereen moeilijke tijd met minimale sociale kontakten vanwege het 
coronavirus houden wij u in dit Jazz Mag op de hoogte van onze Jazzclub. 

 
Helaas kon onze Jazzmiddag van 11 oktober j.l. niet doorgaan en werden de concerten 
voor november en december afgeblazen. Heel erg jammer dat dus de nieuwe start nog niet 
kon plaatsvinden. Het bestuur en de uitbater Toon Hartgers van het Dorpshuis Ugchelen 
hadden er zo op gehoopt voor u een prachtig jazzconcert te kunnen organiseren. Ook in de 
regio hebben wij gemerkt dat er maar heel weinig concerten hebben plaatsgevonden en 
dan wel onder strenge coronaregels. Voor de Jazzmusici is het een moeilijke tijd. Kan er 
nog wel voldoende geoefend worden?! 

 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat wij zouden terugkomen voor de 
plannen van 2021. De situatie omtrent het virus is nog zodanig dat wij ook in januari 2021 
nog niet denken van start te kunnen gaan. Helaas dan ook niet het traditionele 
Nieuwjaarsconcert met de Charlestown Jazzband! Dus Nieuwjaarsconcert en verdere 
concerten in 2021 helemaal afhankelijk van de covid 19 situatie. Op dit moment hebben wij 
nog geen planning of optie voor orkesten. Wij houden u op de hoogte. 

 
Algemene Leden Vergadering: 
Of de Algemene Leden Vergadering in februari 2021 kan doorgaan of verzet moet worden 
is afhankelijk van de situatie. 

 
Contributie: 
Wij willen u graag behouden als lid van onze jazzclub. Zonder u kunnen wij wel stoppen. U 
bent de basis van onze club! De huidige situatie noopt ons de clubkas aan te spreken om 
onze club nu en in 2021 gaande te houden. Wij hebben besloten om voor het financiële jaar 
2021 een aanpassing van de contributie te doen vanwege geschrapte concerten. 
 
Verzoek: 
U zult vaker op de hoogte worden gehouden via een nieuwsbrief of extra Jazz Mag. Wij 
zouden dit het liefst via de mail doen. Dit om de verzendkosten tot een minimum te 
beperken. 
Heeft u een mailadres, stuur dan een mail naar: bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl 
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Dieter ten Tije: 
Dieter, onze uitbater van “De Manege” is aan zijn hart geopereerd. Het gaat goed met hem. 
Het wachten is nu nog op een nierdonor. Hij is zoals altijd positief en wil zo mogelijk in de 
toekomst weer iets nieuws gaan beginnen. 

 
Tot slot: 
Ook in het nieuwe jaar blijven wij op u rekenen. Old time Jazz must go on, Jazzclub 
Apeldoorn - TJC must go on!! Zodra het veilig kan, zal het bestuur er alles aan doen om 
maandelijks op zondagmiddag weer prachtige concerten voor u te verzorgen. 

Met de hartelijke Jazzgroeten namens het bestuur van Jazzclub 

Apeldoorn - TJC. Bé Schuitema 

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

 Bestuursleden aan het woord: 
  

Begin jaren tachtig ben ik voor de eerste keer naar 
een avond gegaan van de Triangle Jazzclub. Deze 
vond plaats in Het Hof van Gelre, die toen nog 
gevestigd was in de Hoofdstraat. Een heel fijne locatie. 
Een grote zaal met idem dansvloer, waar volop 
gebruik van gemaakt werd. Maar Ik moest wel over 
een drempel, ik kende niemand. Maar er diende zich 
al vlug een oplossing aan. Er werd n.l. gezocht naar 
een bestuurslid voor de ledenadministratie. Dus ik 
dacht dat is iets voor mij. Een paar jaar later legde de 
huidige secretaris, Ben Blom zijn functie neer, en 
vroeg het bestuur aan mij deze  taak op mij te nemen. 
Ik was ondertussen echt op mijn plek en heb de 
functie met veel plezier  een  aantal jaren op mij 
genomen. In die tijd moesten wij ook op zoek naar een 
nieuwe locatie, De Manege. Het was wel even zoeken, 
maar deze locatie was prima en zeer geschikt voor de 
jazzclub. Begin jaren negentig heb ik de functie   

neergelegd. Maar in 2016 werd er weer een oproep gedaan voor een nieuwe secretaris. En 
werd ik door verschillende leden aangesproken om mij weer kandidaat te stellen. Tijdens 
de Algemene Jaar Vergadering bleek nog iemand zich gemeld te hebben . Haar naam was 
Toos Ploeg. En alsof het zo moest zijn kregen wij allebei evenveel stemmen. Dat was even 
een probleem voor het Bestuur maar na overleg werd besloten dat zij ons allebei zouden 
benoemen. Toos Ploeg kreeg de PR toebedeeld en ik werd weer secretaris. En deze 
samenwerking werkt perfect. Ik hoop dat ik nog bij kan dragen in het bestaan van de 
Jazzclub Apeldoorn TJC . Met veel gezellige zondagmiddagen, aan het bestuur en de fijne 
muziek zal het niet liggen. Helaas is er nu een kink in de kabel gekomen, geen fijne 
zondagmiddagen, geen muziek en vooral missen wij elkaar. Laten wij nog nagenieten van 
alle fijne momenten, en we weten dat wanneer deze moeilijke tijd voorbij is wij elkaar 
ontmoeten en extra deze middagen waarderen. 
Hartelijke groeten, Bep Westendorp 

 

 



  
 
 

Zomaar een keer aangewaaid op een jazzmiddag (volgens mij 
januari 2010)  van Jazz Club    Apeldoorn  – TJC   in de Manege en 
het was zo gezellig dat ik gelijk lid geworden ben. Wat een sfeer, 
goede muziek, een dansje en een praatje, voelde mij gelijk op mijn 
gemak. Een ware ontdekking binnen mijn belevingswereld in de 
muziek. Groot gebracht met klassiek, de  mogelijkheid om zelf muziek 
te maken en de vrije keus van muziek luisteren. Een gezellige boel 
want er werd volop muziek gemaakt en met elkaar gezongen. Was op 
jonge leeftijd al gek van Mahalia Jackson, speelde altfluit en sopraan 
fluit. Naarmate ik wat ouder werd sloeg het om in soul, blues en pop. 
Boogie Woogie kwam ook wel voorbij. Van zelf muziek maken kwam 
op een gegeven moment niets meer. Sportte  veel  en  gebruikte  
uiteindelijk  wel  bepaalde  muziek  bij het maken van een ritmische oefening voor mijn 
groepen in de gymzaal. Toen het sporten minder werd ben ik weer gaan zingen in een heel 
groot projectkoor. Lichte klassiek, super! En ook in mijn vrijwilligerswerk ben ik al jaren bezig 
met klassieke muziek. Zie wat muziek met mensen doet, daar word ik echt blij van. De oude 
stijl jazz is tot 2010 niet echt bij mij binnengekomen. Hoorde het wel maar beleefde het nog 
niet. Door de jazzclub is daar verandering in gekomen. De interactie binnen de jazzband 
spreekt mij heel erg aan, het samenspelen (over het algemeen zonder bladmuziek) en de 
blikken die ze elkaar geven bij het wisselen van partijen…. Super!!! Ook de interactie van de 
bandleden met het publiek, ik geniet er van! Ga na een concert altijd weer vrolijk naar huis. 
Zoals Bep al schreef werden wij in 2016 samen gekozen voor een taak in het bestuur. Ook ik 
hoop in de toekomst nog wat voor de club te betekenen. Momenteel ligt alles op 
muziekgebied stil. Ik mis het, ik mis jullie en hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar weer 
mogen ontmoeten. Hoe wij het nieuwe jaar ook in gaan, het allerbelangrijkste is dat we 
gezond blijven. Dit lijkt mij de perfecte kerstwens om het jaar af te sluiten. 
Voor nu een muzikale groet, Toos Ploeg 

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

 Jazz Club Apeldoorn – TJC bestaat inmiddels 45 jaar.  

In de laatste nieuwsbrief hebben wij gevraagd of u een leuke herinnering heeft en 

deze dan met ons te delen. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Wij stellen de 

vraag daarom nogmaals. Uw herinnering kunt u sturen naar het secretariaat: 

Per mail: bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl of per post naar het redactieadres. 
 

 WEBSITE:  

Kijkt u wel eens op onze website? www.jazzclubapeldoorn.nl Ook op de website 

wordt u zo veel mogelijk op de hoogte gehouden. De site wordt bijgehouden door 

ons bestuurslid Andre Lis. Mocht u eens een foto of een goed stukje muziek voor de 

website hebben dan horen wij dat graag. 

 

 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. 
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Even stil staan 
 

De stille dagen komen eraan 
Tijd om even stil te staan 
Overdenken en bezinnen 

Afsluiten of opnieuw beginnen 
Wat te doen met wensen of dromen 

Dingen die jou zijn overkomen 
Laat ze zijn en laat ze achter 

De ergste worden zachter 
De mooiste krijgen een plaats in je hart 

Maak ieder jaar een nieuwe start 
Begin aan je oude of nieuwe dromen 

Laat het leven op je af komen 
Onthaast, beleef en geniet 

Meer dan dit leven heb je niet 
 

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

 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 
en gezond 2021 

Het bestuur: Be, Andre, Bep, Jerry en Toos 

 

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

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 
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