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VAN DE VOORZITTER 
Beste Jazzleden,  
Na iets meer dan 47 jaar houdt onze vereniging “Jazz Club Apeldoorn –TJC”, opgericht        
19 september 1975, op te bestaan. In een extra ledenvergadering van 8 december 2022 
werd door alle aanwezige 6 leden (excl. het bestuur) unaniem vóór ontbinding van de 
Triangle Jazz Club  gestemd. Dus meer dan de statutaire vereiste 2/3 van de aanwezige 
leden. Heel jammer natuurlijk omdat deze vorm van  muziek de "Old time Jazz" een 
"beleving" is die helaas door steeds minder mensen tijdens onze maandelijkse concerten 
(ca. 35% opkomst van de leden) werd bezocht. Ook het ledenaantal was door vergrijzing van 
nog 230 leden in 2006, 180 leden in 2015 naar minder dan 90 in 2022 teruggelopen. Het 
opvullen van meerdere bestuurlijke vacante functies bestuur bleek ook niet mogelijk. 
Persoonlijke noot: In 2013 mocht ik met Freddy, mijn echtgenote, voor het eerst 
kennismaken  met de Jazzvereniging. (Dit op uitnodiging van P. Duker, trombonist bij de 
Charlestown Jazzband). Pieter was destijds onze buurman van ons vakantiehuisje in 
Cadzand-Bad. Op het Nieuwjaarsconcert met de Charlestown Jazzband die in dat jaar in de 
Brasserie de Manege optrad kregen wij dus via hem belangstelling voor de Jazzmuziek 
Oude stijl. Het was super gezellig die middag met een praatje aan de bar, het maken van 
een dansje en natuurlijk genieten van de muziek. De sfeer was voorteffelijk. Wij waren 
verkocht. Vele concerten volgden en ons enthousiasme bleef. Bijna altijd bezochten wij het 
maandelijkse concert  en mochten heel veel gezellige mensen ontmoeten. Door Corona en 
het afbranden van de locatie "de Manege" veranderde de situatie  behoorlijk. De vereniging 
moest na anderhalf jaar weer zien op te starten. Op onze nieuwe locatie het Ugchelens 
Belang werden wij als vereniging warm ontvangen door Gon en Toon. Helaas zijn wij er niet 
in geslaagd, ondanks vele inspanningen, meer leden naar onze concerten te halen. Dank 
aan alle leden voor het lidmaatschap van de TJC, zij die al die jaren een plezierige 
Jazzmiddag hebben mogen beleven. De herinneringen zullen voor altijd blijven!  
Ik hoop u allen te ontmoeten tijdens het laatste concert van Jazz Club Apeldoorn – TJC op 
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JAZZ-AKKOORDEN BIJ DE TJC VERSTOMD 
De laatste jazz-akkoorden hebben in de TJC geklonken. Op 8 december jl. stemden de 
aanwezige leden tijdens een speciaal uitgeschreven Algemene Ledenvergadering (ALV) 
over de definitieve opheffing van de Jazz Club Apeldoorn-TJC. Unaniem en zonder veel 
omhaal werd dit besluit genomen en dat was te danken aan de zorgvuldige informatie van 
het zittende bestuur voorafgaande aan deze ALV. Natuurlijk waren er geluiden te horen als 
“Wat jammer”, maar evenzo goed “Onvermijdelijk”. Een tendens van jaren, waarbij het 
ledental door de vergrijzing gestaag terugliep en het feit, dat er geen animo bleek te bestaan 
om  bestuursfuncties te vervullen, waren de oorzaak van dit onvermijdelijke besluit. 
Opgericht in 1975 hebben we ons 10e lustrum dus net niet kunnen vieren. Weliswaar met 
nog negentig leden op papier, waarvan er gemiddeld slechts dertig een concert bezochten, 
kon het voortbestaan van onze eens zo vitale club niet worden gegarandeerd. Onze 
voorzitter Be Schuitema ging voor de stemming kort in op de oorzaken van dit besluit en hij 
noemde de Corona periode, die concerten ruim anderhalf jaar onmogelijk hadden gemaakt 
en tel daarbij op de verwoestende brand van ons vertrouwde jazzhome “de Manege” dan kun 
je met recht spreken van een moeilijke periode met de opheffing tot gevolg. We zullen het 
missen, onze maandelijkse jazzmiddag. Want het was zeker niet als boven omschreven altijd 
kommer en kwel. In tegendeel en dan herinner ik mij aan een aantal hoogtepunten van de 
laatste jaren. Ik denk in deze kerstperiode nog weleens terug aan het fascinerende optreden 
van Sammy Rimington.  Eén van de allergrootste klarinettisten en saxofoonspelers. Tijdens 
zijn vertolking van “O, holy night” kon je een speld horen vallen in de anders zo roerige 
Manege. Ook de Nieuwjaarsconcerten met onze huisband: “The Charlestown Jazzband”  
o.l.v. Rob Bakker roepen mooie herinneringen op aan een bomvolle Manege. Jan Dokter, die 
met zijn “Dokter Jazz en Co” steevast uitnodigde voor de polonaise, als zij als dweilorkest de 
zaal rondgingen. Uit de Achterhoek en Twente speelden de “Jay Jay’s Border Jazzmen” met  
Peter van den Bremen de New Orleans Jazz Muziek, alsof ze zo van de katoenplantages 
kwamen en tenslotte kom ik superlatieven te kort als ik denk aan Niels Conrad Amazing 
Jazzband uit Kiel, waarbij Niels als drummer het ene na het andere open doekje kreeg voor 
zijn virtuoze drumspel. Ik heb nu maar vijf memorabele optredens genoemd en wil andere 
bands zeker niet te kort doen, maar het was ook maar een greep uit de vele schitterende 
jazzmiddagen die we met elkaar mochten beleven. Iedereen, die daaraan heeft meegewerkt: 
Zeer veel dank !! De TJC is dan wel opgeheven de herinnering aan een geweldige tijd 
blijft…..   Wellicht nog eens : Tot Jazz op een andere locatie met dezelfde passie voor de 
oude stijl New Orleans Jazz!! Jacques Bootsma ( Oud Voorzitter en Erelid) 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAZZCLUBS IN DE REGIO 
Tot Jazz op een andere locatie schrijft Jacques Bootsma.  
Hieronder de Jazzclubs in de regio waar u gerust eens een kijkje kunt nemen. Op hun 
website staat de agenda, welke bands  er komen spelen, locatie, tijd en entreeprijs. 
 
ARNHEM   - Storyville Jazzclub  - www.storyville-jazzclub.nl 
DOETINCHEM - DoeJazz’81   - www.doejazz81.nl 
ZUTPHEN  - Jazz & So    - www.jazzandsozutphen.nl 
 
Ook Jazzbands hebben over het algemeen een website waarop hun agenda vermeld staat. 
Wie weet, ontmoeten we elkaar ! 
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DE TRIANGLE JAZZCLUB 1975 – 2022                                                                                                                                 

Afscheid nemen van onze jazzclub doet pijn, na 30 jaar 
valt het niet mee. Veel vrienden, leden, uitbaters en 
onze muzikanten we hebben al deze jaren genoten van 
Oude stijl jazz, dixieland, New Orleans, blues en 
uitstapjes naar soms heel leuke en gezellige muziek. 
We zijn gestart in de, inmiddels weg gesaneerde 
locaties in Apeldoorn ”Kunst en Genot” een zaal waar 
het soms koud en vochtig was, maar heel gezellig en 
leuk om te dansen met vrienden en bekenden. Het “Hof 
van Gelre”, de oprichtingsplaats van de TJC, waar 
Carnaval werd gevierd bruiloften en partijen, maar ook 

de TJC-concerten werden gehouden. Parkeren was geen probleem we hadden nauwelijks 
auto’s, parkeergarages waren er nog niet. We kwamen op de fiets! Helaas is Hof van Gelre 
eveneens vervangen door nieuwbouw. Soms gingen we naar de Cannenburg in Vaassen, 
openlucht optredens bij het restaurant. Veel bezoekende orkesten uit de regio en zelfs uit 
andere provincies. Een enkele keer een buitenlands orkest. Zij kwamen graag naar 
Apeldoorn. De muzikanten sliepen soms bij leden van de TJC. Ons vertrek naar de Manege, 
het restaurant van onze Apeldoornse tennis eredivisie was een gelukstreffer. Veel 
muzikanten vonden de toplocatie. De piano moest af en toe gestemd worden, het leek New 
Orleans wel. De brand bij de Manege in de Nacht na ons zondagmiddagconcert van de 
Storyville JB was een grote schrik voor iedereen. We konden na veel zoeken naar een 
ruimte in Apeldoorn uiteindelijk in   “Ugchelens Belang “ een nieuwe locatie vinden. Helaas 
ging Nederland na één optreden in Ugchelen op slot. Covid was de boosdoener. Orkesten 
moesten helaas afgezegd worden. De herstart duurde even, met de nodige gevolgen. 
Orkesten moesten zich herschikken. Contracten en planningen waren moeilijk, en soms niet 
uitvoerbaar. Onze leden kwamen ten gevolge van de omstandigheden minder naar de 
jazzmiddagen. De tijd van “Jazz in the Woods” met 600 leden lag ver achter ons. Een 
jazzclub met rond 90 leden is helaas het einde van de TJC. Jammer maar waar. 
Jerry Wildenberg (Secretaris van 1991 tot 2017, muzikale vormgeving tot 2021). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HELAAS!! 
Helaas, deze geweldige sokken en schoenen waren 
maar een korte tijd lid van Jazz Club Apeldoorn. Ze 
waren regelmatig op de dansvloer te zien. Een mooie 
herinnering en wat een dansplezier!  Zelf heb ik enorm 
genoten van de jazzmiddagen bij de club. De 
gezelligheid, de muziek, het  dansen, de lieve, leuke 
mensen die ik mocht ontmoeten, super! Eén van mijn 
herinneringen gaat terug naar 9 februari 2020. 

Weervoorspelling: Code oranje!! Maar de storm heeft die middag  30 jazzliefhebbers er niet 
van weerhouden ons concert te komen bezoeken. The Forest Jazzband  heeft er ondanks dit 
lage aantal een voortreffelijke en toch nog gezellige middag van gemaakt. En dan te 
bedenken dat er een aantal bandleden uit het westen van het land komen. Door weer en 
wind aanwezig!!!! (ruim een jaar eerder trotseerden zij een behoorlijk pak sneeuw). Buiten de 
jazzmiddagen om heb ik me met veel plezier bezig gehouden met wat 
bestuurswerkzaamheden en de regiocontacten. En nu ik zo met de laatste Jazz Mag bezig 
ben realiseer ik me dat het na 15 januari a.s. dus echt voorbij is. Hopelijk treffen we elkaar in 
ieder geval de 15e. Een muzikale groet, Toos Ploeg 
 

 
 



 

TOT SLOT 
Het eind is in zicht!! Het bestuur zal de komende 
weken alles keurig afronden zoals het in de 
statuten omschreven staat. Ook gaan wij diverse 
bands zoals o.a. The Storyville Jassband, 

Jazzpiration, Charlestown Jazzband, Dokte Jazz & Co, 
Farmhouse Jazz & Blues Band , Jay Jay’s Border 
Jazzmen en zovele anderen per brief bedanken voor  
hun optredens. Wij wensen hen veel succes in de 

toekomst met optredens in de regio of (ver) daarbuiten. Ook zijn wij dank verschuldigd aan 
Gon en Toon , de uitbaters van de locatie Dorpshuis UB. Jullie hebben altijd ingespeeld op 
onze wensen. Dank ook aan het fijne barpersoneel. Dank aan de regiocontacten, de 
samenwerking was prettig, ook voor hen nog vele mooie concertmiddagen gewenst. En niet 
te vergeten: Drukkerij.van Hierden. Zij hebben ons drukwerk altijd met veel zorg geleverd. 
Bedankt voor de prettige samenwerking Mark!  Al onze ereleden en interim bestuurslid Jerry 
Wildenberg, en niet te vergeten de huidige bestuursleden, dank voor de bijdrage die jullie 
voor de vereniging hebben geleverd. Be Schuitema, voorzitter. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 
EN GEZOND 2023 

Het bestuur: Bep, Be, Andre en Toos 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dorpshuis Ugchelens Belang 
Misschien een leuk idee om na het laatste concert op 15 januari a.s. nog een hapje bij Gon 
en Toon te blijven eten en gezellig na te kletsen over de mooie jaren oude stijl Jazz bij de 
TJC. Ugchelens Belang is geen restaurant, er is geen voor- of nagerecht , alleen een 
hoofdgerecht! Op de kaart staan o.a. 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 

Jazz Mag,  

alg. werkzaamheden  

Toos Ploeg toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl 055-5418891 
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