Nieuwsbrief 3
Apeldoorn, Oktober, 2020.

Beste Jazzvrienden,
Het Jazz Club Apeldoorn-TJC bestuur hoopt van harte dat u en uw familieleden sinds onze vorige Jazz
Mag van september 2020 nog steeds in goede gezondheid verkeren. Mocht er helaas toch van Corona
of andere ziekte sprake zijn dan wensen wij u een voorspoedig herstel. Uiteraard zijn onze gedachten
ook bij degenen die een dierbare moeten missen.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze gedachte ‘herstart ‘ van het concert op 11 oktober a.s.
met The Stable Roof Jazzband en de concerten in november en december 2020.
Zoals al in het vorige Jazz Mag is aangegeven zijn wij erg blij dat de nieuwe locatie het Dorpshuis
Ugchelens Belang ‘Çoronaproof ‘ kan worden ingericht.
Ook de bandleden staan weer te popelen om weer te kunnen optreden.
Alle voorbereidingen zijn rond en het virus was in de maanden juni/juli/aug. onder controle.
Helaas hebben wij op dit moment slechts ca. 15 aanmeldingen voor het concert van 11 oktober binnen.
Nu het aantal virusbesmettingen de laatste weken weer in volle hevigheid oplaait is het heel begrijpelijk
dat onze leden het nu toch niet verantwoord vinden onder Coronaproof omstandigheden te reserveren.

Het bestuur heeft daarom besloten 11 oktober niet door te laten gaan.
Ook lijkt de situatie in november/december niet veel beter te worden en hebben wij besloten
ook voor die maanden de concerten te cancelen. Uiteraard zien wij de uitgenodigde orkesten graag in
de nabije toekomst terug. Wij zien u graag gezond weer terug wanneer het wel weer kan.
Blijf onze club steunen, ook in deze lastige tijden. Wij rekenen ook het volgend jaar weer op U.
Heel erg jammer maar het is niet anders .Het gaat immers om onze gezondheid.
Blijf ook de komende tijd gezond.Wij houden u via het Jazz Mag van november/december op de hoogte
van de plannen voor de concerten in het nieuwe jaar, uitgaande van de ontwikkelingen rondom Corona.
De Jazz Club Apeldoorn bestaat dit jaar 45 jaar en wij roepen de leden op om leuke herinneringen te
sturen naar ons secretariaat mail: bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl om hiermee het Jazz.Mag van
november/december op te kunnen vullen.
Voor diegenen die voor het concert hebben gereserveerd zullen wij het betaalde bedrag van 10 euro
z.s.m. terug storten.
Met vriendelijke jazz groeten namens het bestuur van Jazz Club Apeldoorn-TJC,
Be Schuitema

