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Beste Jazzvrienden, 
Het is al weer enige tijd geleden dat u een Jazz Mag mocht ontvangen. De vorige was van 
januari 2019. Te lang geleden vinden wij als bestuur en daarom is er besloten het Jazz Mag 
weer als vanouds te vullen met de informatie over 2 concerten in plaats van 3 en natuurlijk 
wat andere informatie die wij belangrijk of interessant vinden om met u te delen. 
Een nieuw seizoen! Het programma is rond, er zijn 8 geweldige Jazzbands met de nodige 
variatie gearrangeerd. Het eerste concert is op 22 september a.s. Wij kijken er naar uit en 
hopen op uw komst in Brasserie “De Manege”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In Memoriam 
 

Op 3 augustus jl. overleed ons Erelid Henk Hutjes.  
In Arnhem geboren en aldaar na een kort ziekbed overleden. 
 

Henk heeft ruim 20 jaar als penningmeester veel betekend voor de Triangle Jazz Club. De 
relatie penningmeester, tevens ledenadministrateur en de secretaris binnen onze jazzclub is 
erg belangrijk, met Henk samenwerken was in dit verband erg plezierig. 
 

Buiten de jazzclub sloegen Henk en ik soms een golfballetje op de Breuninkhof  of 
Scherpenbergh en bezochten met enige regelmaat genealogische archieven. Na afloop van 
het archiefbezoek, napraten over onze voorouders, de jazzmuziek, en jazzclub en dronken 
daarna een wijntje in of nabij het archief. Ik heb daar mooi herinneringen aan. 
 

Mede namens het bestuur van de TJC wens ik, zijn echtgenote Henny, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met het verlies van Henk. 
 

Jerry Wildenberg 
 

 

PROGRAMMA 2019 -2020 
zondag 22 september 2019   Dokter, Jazz & Co   

Als het maar lekker klinkt, swingt en fijn te spelen is 
zondag 13 oktober 2019 Folk University Jazz Band  Sfeervolle oude stijl jazzmuziek 
zondag 10 November  2019 Jazzpiration  Old  style  jazzmusic 
zondag 8 december 2019 Red Wing Jazz Band  

Met het klassieke jazz-idoom en New Orleans, traditionele jazz 
zondag 5 januari 2020 Charlestown Jazzband  

De meest swingende oude stijl en rhytm & blues band 
9 februari 2020  The Forest Jazzband   

Een bruisende oude stijlformatie, waarbij het element swing 
sterk op de voorgrond treedt 

8 maart 2020   The Storyville Jassband 
Traditionele jazz en New Orleans Revival overgoten met een 
Engels sausje 

26 april 2020   Pilzner Jazz Band (Tsjechië) 
Verrassend, een breed repertoire en naar ons idee een 
geweldige afsluiter van het seizoen! 

44e Jaargang 
Nummer  2 
Augustus 2019 
 

http://www.jazzclubapeldoorn.nl/
http://www.dokterjazz.nl/
http://www.folkuniversityjazzband.nl/
https://nl-nl.facebook.com/jazzpiration


 Zondagmiddag 22 september  
 

DOKTER JAZZ EN CO 
“Als het maar lekker klinkt, swingt en fijn te spelen is” 

 

 
 

Dokter, Jazz & Co begon in mei 1976 op de boerderij van pianist Jan Tjoonk uit Terborg die 
zo'n twee jaar meespeelde, min of meer als een voortzetting van de Training College 
Jazzband en de Hazy-gate-Bellhops die erg succesvol waren en destijds diverse prijzen 
wonnen.  Al in het begin van zijn bestaan kreeg de band veel respons. Daarnaast waren er 
radio- en tv  optredens en werden de muzikale prestaties vastgelegd op  LP's en CD’s. 
Het  40 jarig jubileumconcert, vorig jaar gehouden in zaal “De Kruisberg” in Doetinchem,  
werd druk bezocht. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig verschoof de belangstelling 
van het publiek mede door de opkomst van dialectgroepen uit de regio. De band, begonnen 
als een " Small Big Band", bestaande uit 10 leden inclusief zangeres, ontwikkelde zicht tot de 
huidige 6-mans bezetting. Werd in de oude formatie veelal gearrangeerde muziek gespeeld, 
(meestal van de hand van leider Jan Dokter), in de nieuwe samenstelling met enkele nieuwe 
gezichten wordt de muzikanten meer vrijheid gelaten en een repertoire gehanteerd dat 
redelijk spectaculair genoemd mag worden.  Aangenaam voor het publiek om naar te 
luisteren maar ook leuk om te spelen voor de muzikanten. Een enthousiaste club die elke 
keer weer spetterend voor de dag komt!  Een afwisselend programma, gelardeerd met een 
dosis humor, heeft gezorgd voor een groot aantal fans dat nog elke dag groeit.   
 

Bezetting: 
Ad Rats  -  contrabas  
Ben Reijers  -  drums  
Frans Ernst   -  trombone, zang  
Hein Brijker  -  trompet, zang  
Johan Molenveld -  banjo, gitaar, zang  
Sietze de Leeuw -  rieten, zang  
 

Wat betreft de foto,  Jan Dokter als trompettist is gestopt bij Dokter, Jazz & Co. Invaller is 
Hein Brijker.  



 

Zondagmiddag 13 oktober 
 

FOLK UNIVERSITY JAZZ BAND 
“gezellige en sfeervolle oude stijl jazzmuziek” 

 

 
 
De Folk University Jazzband (FUJB) bestaat uit een 6-tal enthousiaste muzikanten uit 
Harderwijk en de naaste omgeving en wordt vaak aangevuld met een gastzangeres. De 
naam van de band was verbonden met de volksuniversiteit, waarvan de bandleider tevens 
de oprichter was, maar kan evenzeer verwijzen naar het universiteitsverleden van de stad 
Harderwijk. Sinds haar oprichting in 1991 heeft de band zich de improviserende muziekstijl 
eigengemaakt zoals die in de muziekwereld ontstond in de vorige eeuw in New Orleans, ook 
wel aangeduid als de klassieke jazz. Inmiddels heeft de band zich professioneel ontwikkeld 
en ruimschoots ervaring opgedaan met vele optredens, zowel op straat als op podia en 
jazzcafés. In mei 1997 maakte de band een studiereis naar New Orleans, de bakermat van 
de jazz. De band brengt een mix van traditionele jazz nummers afgewisseld met af en toe 
een wat onbekend werkje. Het kenmerk is een vrolijk en muzikaal gebeuren overal waar een 
spontane lach muzikaal ondersteund of opgeroepen moet worden. Het uitgebreide repertoire 
in de New Orleans-stijl jazz, waarbij elke liefhebber van jazz-oude-stijl aan zijn trekken komt, 
is veelzijdig en afwisselend. De bandleden doen er alles aan om hun gloed en enthousiasme 
voor de traditionele jazz stijl op een ongedwongen manier naar het publiek uit te stralen. 
Levende muziek zonder al te luid te zijn. Wij brengen u de bekende jazzjuweeltjes maar ook 
eigen arrangementen in een stijl van dixieland tot swingende blues.  
De bandleden van dit vrolijk muziekmakend gezelschap zijn:  
Trompet - Carl de Ruigh 
Trombone - Leendert van Bloois 
Klarinet - Bert Kroon 
Slagwerk - Maarten van de Meer 
Banjo, gitaar - Jan Blonk 
Contrabas - Ronald Wijnands 

 



 

Bestuursmededelingen: 
1. Zoals op de voorpagina vermeld,  heeft het bestuur besloten in het vervolg weer twee 

in plaats van drie concerten per Jazz Mag te beschrijven. Dat betekent dat u in het 

seizoen 2019-2020 4x het Jazz Mag toegestuurd krijgt.  

2. Wat de flyer betreft hebben wij het idee dat deze geen toegevoegde waarde heeft, 

Deze komt dus te vervallen. In de Jazz Mag zal iedere keer het volledige programma 

voor de komende periode genoteerd worden.  

3. Een notitie waard: De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 

woensdagavond 12 februari 2020 in de benedenzaal van  Brasserie De Manege. 

Aanvang 19.30 uur. 

4. Het Midzomerconcert van Jazzkring Oost (waar wij als TJC deel van uitmaken) 

werd gehouden op 16 augustus jongstleden in Kumpulan te Arnhem, de clublocatie 

van de Storyville Jazzclub. Een enthousiaste ontvangst, een heerlijke maaltijd vooraf 

en fantastische muziek van de Basin Street Jazzband. Al met al een gezellige avond 

met ruimte voor luisteraars, dansers en praters. Helaas waren er maar drie leden uit 

Apeldoorn aanwezig. Avond, te ver weg, het onbekende, volgend jaar hopen wij met 

meer mensen uit Apeldoorn vertegenwoordigd te zijn. De jazzclub Doejazz’81 in 

Doetinchem neemt dan de organisatie op zich. De datum kunt u alvast noteren: 

Zondag 14 juni 2020, aanvang 11.00 uur. Zij ontvangen ons dan in Kasteel Café 

‘Heeren Dubbel in ’s-Heerenberg waar de Jay Jay’s Border Jazzmen de muziek 

verzorgt. Entree is gratis en verdere informatie ontvangt u uiteraard later. 

Jazz menu: 
Met ingang van ons nieuwe jazzseizoen is het mogelijk bij Brasserie De Manege na het 
concert gezellig een hapje te blijven eten. Er is een speciaal  2-gangen “jazzmenu”  :  
 

Voorgerecht  : Soep van de dag met stokbrood en kruidenboter 
Hoofdgerecht  : bestaande uit 3 keuze mogelijkheden:  

 Varkenssaté met saus (ruime portie) 

 Varkenshaasje in roomsaus 

 Gebakken zalmmoot  

De hoofdgerechten worden geserveerd met groene salade en gebakken frietjes. 
Prijs voor een menu is € 17,00. Bestelling opgeven gedurende de laatste pauze aan de bar. 
 

Jazz in de regio: 
 Good Time Jazz, Deventer (https://goodtimejazz.jouwweb.nl/) 

6 oktober – The Blue Goose Vival Jazz Club 
 Jazz and So, Zutphen (www.jazzandsozutphen.nl) 

25-26-27 oktober – het 4e Festival Jazz&So (zie website) 

 Storyville Jazzclub, Arnhem (www.storyville-jazzclub.nl) 

20 september - The Scat Cats met Angela van Rijthoven;18 oktober - Jurbena Jazzband 

 Doe Jazz’81, Doetinchem (www.doejazz81.nl) 

8 september – Never Mind Jazzband; 13 oktober – Achterhoeks Jazz Event 

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

Functie Naam E-mail Telefoon 

Voorzitter Jacques Bootsma jacquesbootsma@jazzclubapeldoorn.nl 055-3551651 

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 

Public Relations Toos Ploeg toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl 055-5418891 

Clublokaal Brasserie De Manege, Jachtlaan 8a Apeldoorn tel. 06-51402304 

https://goodtimejazz.jouwweb.nl/
http://www.jazzandsozutphen.nl/
http://www.storyville-jazzclub.nl/
http://www.doejazz81.nl/

