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Hallo vrienden van de Jazzclub, 

Het is spijtig te moeten constateren dat we, 

vanwege de 2e golf, weer terug zijn bij AF! 
Wij waren als bestuur druk bezig met het 

organiseren van een concert eind 
november. Marc Huijnen kon komen 
spelen. Na hierover contact te hebben 

gehad met Auberge de Rousch, bleek dat 
de gemeente Heerlen, de Rousch ten 

zeerste had afgeraden om concerten toe te 
staan. 
Jammer, maar begrijpelijk. 

Over het “hoe” en met welke corona-
maatregelen we dit zouden organiseren, 

wordt verderop in de nieuwsbrief ingegaan. 
 
3 november 2020 

 
Minister president Rutte kondigde extra 

maatregelen aan om de lichtdalende 
tendens van besmettingen te versnellen.  
Dit om de zorg te ontlasten. De 

maatregelen zullen 14 dagen gelden. Het 
blijft een onzekere situatie. 

  
Vooruitzichten 
 

 
 

In het t.v.-programma Buitenhof van 25 
oktober j.l. praat Pieter Jan Hagens  met 
Marcel Levi over de stand van zaken 

m.b.t. het beschikbaar komen van vaccins 
tegen Covid-19. 

 
Een paar opmerkelijke uitspraken uit dat 
gesprek: 

 het vaccin is al geruime tijd klaar; 
 het wordt momenteel op 

tienduizenden personen getest; 
 
 

 

 
 een keer trad er een bijwerking op, 

waarvan overigens niet duidelijk was 
of die wel door het vaccin kwam; 

 Marcel Levi zegt dat hij ervan 

overtuigd is, dat het vaccin van 
AstraZeneca uit Oxford medio 

december goedgekeurd zal zijn. 
 
Marcel Levi is internist CEO van het 

University College London Hospitals (UCLH) 
en belast met de crisisbestrijding van 

corona in zeventien Londense 
ziekenhuizen. Daarvoor was hij 
bestuursvoorzitter van het AMC. 

 
Het hele gesprek kunt u terugkijken (na de 

reclame) door te klikken op:  
 

Marcel Levi in Buitenhof 25 oktober j.l. 
 
WELKOM, een GRATIS concert, 

voor Vrienden van de Jazzclub (donateurs) 
 

Wanneer wij opnieuw kunnen starten met 
de concerten, bieden wij onze donateurs 
allereerst een gratis concert aan. 

Indien de toegang dan nog steeds beperkt 
is tot dertig mensen, zal bij de verwachte 

grotere belangstelling, de band tweemaal 
een uur voor elke groep spelen. 
Ook daarom is het van belang om U voor 

dit concert per mail of telefonisch aan te 
melden. Wij kunnen dan zien hoeveel 

mensen er zullen komen en daar de zaal op 
inrichten. 
T.z.t. volgt hier nadere informatie over. 

 

PLT Kerkrade - kleine zaal 

 Zondag 31 januari 2021 Marc Huijnen 

and Friends 

 Zondag 28 maart 2021 Bob Kaper en 

trio Harry Kanters 

Over het al dan niet doorgaan van deze 

concerten beslist Parkstad Limburg  

Theaters. 

 
 

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16330807~marcel-levie~.html


Kijk hiervoor op: 
 

https://www.plt.nl/programma 

N.b. 
Het concert van Nancy Deusings op 4 
oktober j.l. in het PLT, was met 30 kaarten 

uitverkocht. Het kan dus wel! 
 

Weer even positief kijken naar 2021 
 
Het programma, onder voorbehoud dat het 

nu wel door kan aan. 
 

31-01-2021 Farmhouse Jazz & Blues Band 

28-02-2021 New Orleans Revival Stompers  

25-04-2021 Storyville Jassband 

Laten we duimen dat deze concerten door 

kunnen gaan!!! 

             

Onze concerten begin 2021 ??? 

 
Om die veilig te laten plaatsvinden zullen er 

allerlei maatregelen moeten worden 
genomen. Hieronder staan er een aantal 
vermeld die, afhankelijk van de situatie op 

dat moment, moeten worden uitgevoerd.  
 

Reserveren 
 
Dat zal noodzakelijk zijn om het concert te 

kunnen bezoeken, waarbij tevens gegevens 
t.b.v. mogelijk contactonderzoek worden 

verstrekt. 
 Vrienden van de jazzclub kunnen, om te 

reserveren, volstaan met enkel de 

bankoverschrijving van het 
entreebedrag. Bankgegevens staan 

rechtsboven op de nieuwsbrief vermeld. 
 Reguliere bezoekers kunnen online 

reserveren via Tickli, waarbij het extra 

vermelden van het telefoonnummer 
voor contactonderzoek verplicht is. 

 
Overdracht van het virus  
 

Dit wordt tegengegaan door het gebruik 
van: 

 ontsmettingsmiddelen. Deze staan bij 
de in- en uitgang en bij het toilet; 

 mondkapjes. Deze zijn even nodig bij 

binnenkomst, verlaten van de zaal en 
bij gebruikmaking van het toilet. 

 1,5 m afstand houden. Die wordt 
bevorderd door de zaalopstelling. 

 

 
 

Zaalindeling 
 

We doen aan placering. Dit betekent dat de 
bezoeker aan de ingang door een 

gastvrouw/-heer wordt opgevangen en 
naar zijn/haar plaats wordt geleid. 
  

Hieronder een plattegrond met een 
mogelijke zaalopstelling. 

In dit voorbeeld zijn 38 stoelen geplaatst. 
 
Manege:  32,30m X 13,10m 

 

 
 
Afhaalservice 
 

Tijdens de coronacrisis is Auberge De 
Rousch een afhaalservice gestart.  

Misschien handig, als die mogelijkheid er 
dan nog is, om na het concert een 
bestelling mee te nemen? 

 
Auberge De Rousch: bestellen & afhalen 

https://www.plt.nl/programma
https://derousch.nl/nl/afhalen

