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Beste Jazzvrienden,
Na een aantal nieuwsbrieven en een speciale kaart die
u afgelopen periode mocht ontvangen hier dan eindelijk
weer een Jazz Mag met daarin o.a. informatie over de
Algemene Leden Vergadering en een concert gepland
in oktober. Wij kijken er naar uit en hopen u in oktober
op zowel de A.L.V. en het concert met de Sunny Side
Jazzband in goede gezondheid te mogen ontvangen.
Leuk om te weten, de kaart is in samenwerking met Drukkerij Van Hierden uit Eerbeek
(Drukkerij van ons Jazz Mag) speciaal voor ons ontworpen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuursmededelingen:
 ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdagavond
14 oktober a.s. in de grote zaal van Ugchelens Belang. Aanvang 19.00 uur.
Wij zijn als club verplicht deze vergadering te houden en het liefst in het begin van
het jaar maar dat was gezien de heersende corona destijds niet mogelijk. Wij hopen
veel leden te ontvangen om ook over de toekomst en het wel en wee van de club te
kunnen spreken. Alleen met voldoende leden die graag naar een concert komen
kunnen wij het voortbestaan van de club voortzetten.
 CONCERTMIDDAG
Zondagmiddag 24 oktober a.s. hopen wij een eerste (proef)concert te organiseren in
de grote zaal van Ugchelens Belang van 14.30 – 17.30 uur. (Zaal open: 13.45 uur)
Entree is gratis!!!! Introducés zijn van harte welkom!!
Onder het genot van een drankje/hapje, een praatje en wellicht weer eens een dansje
in een ongedwongen sfeer hopen wij samen met u te genieten van de muziek die de
Sunny Side Jazzband ten gehore brengt.
Het concert gaat door onder voorbehoud; alleen indien er geen corona regels
gelden. Wij houden u op de hoogte!
 WEBSITE
Het is nog steeds een onzekere tijd! Concerten, activiteiten, festivals enzovoort
kunnen door eventueel nieuwe maatregelen zo weer afgeblazen worden. 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.

Hierbij nodigt het bestuur van de Jazz Club Apeldoorn - TJC
de leden van de vereniging uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
die wordt gehouden op donderdagavond 14 oktober 2021
Aanvang : 19.00 uur
Locatie
: Grote Zaal van Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81
Agenda:
1. Opening/mededelingen door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering gehouden op
5 februari 2020
4. Jaarverslag van het bestuur over 2020
5. Balans over het jaar 2020
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen begroting 2021
8. Benoemen van de nieuwe kascommissie
9. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend in 2021:
Jerry Wildenberg, muzikale vormgeving. Hij is niet herkiesbaar.
10.Toekomstplannen TJC
11. Programma 2021/2022
12. Rondvraag
13. Sluiting door de voorzitter

 NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!!
Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie of weet u iemand die daar
de geschikte persoon voor is, neem dan contact op met de secretaris: Bep
Westendorp, e-mail: bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl of tel.nr. 055-5788668.
 E-MAILADRES
Heeft u een e-mailadres en dit nog niet aan ons doorgegeven dan stellen wij het op
prijs wanneer u dat als nog 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.
********************************************************************************************************************

IN MEMORIAM
Op 7 januari 2021 bereikte ons het droeve bericht dat erelid Govert Kool op 86 jarige leeftijd is
overleden. Govert was jarenlang, in het prille begin van de “Triangle Jazz Club”, samen met zijn
echtgenote Gertie (overleden sept. 2017) erg actief binnen de vereniging. Ook hebben zij 16 jaar
zitting in de organisatie van “Jazz in the Woods” gehad. Namens Jazz Club Apeldoorn - TJC hebben
wij onze dank en medeleven met de familie gedeeld. Het bestuur.
*************************************************************************************************************************************************

Zondagmiddag 24 oktober van 14.30 – 17.30 uur

SUNNY SIDE JAZZBAND

De Sunny Side Jazzband bestaat uit louter ras-jazzmuzikanten met vele jaren ervaring in
het traditionele dixieland- en swinggenre en neemt je mee terug in de glorietijd van grote
jazzlegenden als Louis Armstrong, Bobby Hackett en Eddie Condon. De sound van het
orkest doet veelal denken aan die van de Dutch Swing College Band en van de
legendarische Ted Easton Jazzband. Met als voorbeeld de muziek van de Dutch Swing
College Band leerde Eric van Buijsen als tiener in de jaren ’70 contrabas spelen en in de
jazzband van zijn oudere broer kreeg hij de kans zich verder in het spel te bekwamen. 40
jaar geleden was hij een van de oprichters van de Sunny Side Jazzband. Een fantastisch
solide ‘background’ van banjo/gitaar, contrabas en slagwerk bieden de perfecte basis voor
de blazers in de frontline.
De band speelt nagenoeg alle bekende dixieland hits: Basin Street Blues, When You’re
Smiling, Oh Baby, Hello Dolly, Petite Fleur, Swing that Music en nog veel meer....
Onder het genot van een drankje/hapje, een praatje en wellicht weer eens een dansje in een
ongedwongen sfeer hopen wij samen met u te genieten van de muziek die de Sunny Side
Jazzband ten gehore brengt.

MUZIEKSOKKEN!!
Hier word ik vrolijk van! Wat een super
sokken en schoenen! Het is al weer een tijd
geleden dat ik dit bijzondere stel bij de
gezellige jazzmiddagen in de regio en
Apeldoorn tegen kwam. Ze waren ook
regelmatig op de dansvloer. Die sokken, wat
een feestje! Mocht er een foto van maken
van de eigenaar. De eigenaar van het
bijzondere stel is een enthousiaste “oude
stijl” jazzliefhebber uit Olst. Met zijn vrouw is
hij regelmatig op jazzmiddagen in de regio
en elders te vinden. Hopelijk kunnen wij dit
super vrolijke stel, zodra het kan, bij één of andere jazzactiviteit weer ontmoeten. Toos

Andere locatie
Gelukkig is er weer zicht om een Jazzmiddag te plannen op 24 oktober 2021. We hebben
heel lang moeten wachten, maar nu gaan we ervoor! Hopelijk komen er veel enthousiaste
Jazz leden naar deze middag welke gehouden zal worden in de nieuwe locatie t.w.
Dorpshuis Ugchelens Belang Ugchelen, Bogaardslaan 81.
Op donderdag 14 oktober vindt onze Algemene Ledenvergadering ook plaats in dezelfde
lokatie. Graag wil ik jullie van harte begroeten en gaan we ervan uit dat dit het begin is van
een nieuw seizoen en dat er nog mooie concerten mogen volgen.
Hartelijke groeten, Bep Westendorp

Dorpshuis Ugchelens Belang
Adresgegevens: Bogaardslaan 81, 7339 AN, Ugchelen
Telefoon 055 5335144 - website: www.dorpshuisugchelen.nl

Parkeerplaats en ingang achterzijde.
*********************************************************************************************************
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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
Toos Ploeg
toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl
055-5418891
regiocontacten
Clublocatie: Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen, tel. 055 5335144

