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Beste vrienden van de Jazzclub 

 

Op dit moment wordt ons leven nog 

beheerst door maatregelen, die ons 

moeten beschermen tegen het 

coronavirus. Wij hopen dat die voor u 

succesvol zijn geweest en dat u van 

corona gevrijwaard bent gebleven. 

Gelukkig lijkt het erop dat de epidemie 

bezig is te verdwijnen en er plannen 

gemaakt kunnen worden om het gewone 

leven weer, zoveel als mogelijk is, op te 

pakken. Voor de jazzclub houdt dat in dat 

we moeten kijken naar de herfst van dit 

jaar. 

Heel misschien kunnen we onze 

donateurs/vrienden van de jazzclub dan, 

voor de 3 vervallen concerten, met 

aangepaste maatregelen, de 3 reeds 

geplande concerten aanbieden, t.w: 

 27 sep. Cotton City Jazz Band 

 25 okt. Down South Jazz Band 

 29 nov. Savoy Jazz Band 

Hiervoor blijft het lidmaatschap van 

Vriend van de Jazzclub in eerste instantie 

langer geldig tot januari 2021. 

 

Jazzseizoen 2021 

 

Het is (helaas) heel goed denkbaar dat 

ook in de 2e helft van 2020 nog geen 

concerten mogelijk zijn. Dan komt 2021 

in beeld. Hiervoor is onze programmeur 

Hans Jegerings al druk in de weer 

geweest. Hij heeft gekeken naar de 

mogelijkheden de geannuleerde  

concerten in januari, februari en maart 

2021 te laten plaatsvinden. Hiervoor 

moet natuurlijk plaats worden 

gereserveerd in Auberge de Rousch en de 

bands moeten niets anders 

geprogrammeerd hebben. Met wat 

passen en meten gaat dat hopelijk 

lukken. 

 

40-jarig jubileum 

 

Op de website, onder het hoofdstuk 

“Historie”, kunnen we het door Jan de 

Baar, bij gelegenheid van het 25-jarig 

jubileum, gemaakte historisch overzicht 

van de jazzclub lezen. 

 

Enige citaten hieruit: 

 

“Eind 1980 zag de jazzclub het 

levenslicht onder de naam Treebeek Jazz 

in de vorm van een Stichting”. 

 

“Het bestuur besloot om in 1981 te 

starten met concerten”. 

 

“10 januari: Het eerste concert was een 

feit. Gecontracteerd was de Keesjes 

Jazzband uit Bergen op Zoom”. 

 

Uiteraard zullen we dat jubileum niet 

ongemerkt laten passeren. Als duidelijk 

is, wanneer deze tijd van thuisblijven 

voorbij is, hopen we onze plannen 

kenbaar te maken. Het jubileum is tevens 

een mooie gelegenheid om een beroerde 

tijd af te sluiten en een feestelijk nieuw 

begin te maken. 

 

Het bestuur wenst iedereen sterkte met 

het doorkomen van deze tijd toe. 

Blijf gezond. 


