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Jazzvrienden,  

Langzaam beginnen we te geloven dat we 

echt kunnen starten in september. 

Diegenen, die konden en/of wilden, hebben 

allemaal hun vaccinaties gehad, waardoor 

we veilig zijn voor elkaar. De beperkende 

maatregelen zijn grotendeels achter de rug, 

waardoor iedereen weer welkom is om 

samen te genieten van de muziek. 

Coronaproof 

Om een mogelijk restrisico zoveel mogelijk 

te beperken worden de volgende 

voorzorgsmaatregelen getroffen: 

- Het podium wordt, niet zoals 

gebruikelijk aan de lange kant van 

de zaal opgebouwd, maar aan de 

korte kant. Hierdoor kunnen we de 

ruimte van de zaal beter benutten, 

waardoor het heel goed mogelijk is 

bij het groeperen van tafels en 

stoelen rekening te houden met 1½ 

meter afstand; 

- Bij de entree kunnen de handen 

gedesinfecteerd worden; 

- De bezoekers worden geregistreerd 

om, indien nodig, gewaarschuwd te 

kunnen worden. 

- Mochten nieuwe maatregelen worden 

afgekondigd dan zullen we daarop 

inspelen.  

Bezoekers bonus 

Zoals in de laatste nieuwsbrief vermeld, is 

het “welkom-terug-concert” van 26 

september voor onze vrienden van de 

jazzclub GRATIS. Alle andere gasten 

kunnen binnen tegen een gereduceerd 

tarief van € 10,-. 

Het donateurskaartje van onze leden over  

het seizoen 2019-2020 is nog geldig tot 

januari 2022. De nieuwe kaarten worden 

dus geldig van januari tot en met december 

2022. 

Rondvraag - actie 

Velen van u hebben heel positief 

gereageerd op de vraag of u nog 

geïnteresseerd bent in de jazzconcerten. 

Dus verwachten we veel mensen, die 

allemaal een ruime plek kunnen krijgen. 

Ook wij zijn blij om u weer te kunnen 

ontmoeten, bij te praten en te genieten van 

de muziek. Het laatste concert was in 

februari 2020, carnavalszondag, met een 

heerlijk optreden van de Mardi Grass. Het 

wordt hoog tijd daar een vervolg aan te 

geven. 

Wij, als bestuur zijn al geruime tijd druk 

bezig om de bands te regelen. Voor de 

tweede helft van 2021 is het programma al 

helemaal rond. Voor 2022 hebben we vier 

data geprikt en Hans Jegerings gevraagd 

daarvoor te programmeren.  

 We starten onze concertreeks met een 

optreden op 26 september 14.00 uur, 

van de: 

 

COTTON CITY JAZZ BAND 

 



  
 

Jazz in de Regio 
zo. 12 sep          WEB Band                    15.00 uur KUBA                                       Jülich  
Vr. 15 okt.         “The Kings of Swing”                            20.00 uur                L’Hôtel Verviers                     Verviers  

De Cotton City Jazz Band is een 

gerenommeerde band uit Gent in België. Zij 

zijn gestart in 1960. Veel mensen kregen 

de smaak voor de New Orleans Jazz bij 

concerten van de CCJB te pakken. De 

muzikanten hebben een perfecte 

samenwerking, dankzij hun vele jaren 

samenspelen voelen en vullen zij elkaar 

aan. Daar ligt de kracht van deze groep. Je 

krijgt een orkest en geen individuele 

muzikanten. Daardoor overstijgen ze 

zichzelf op de meest onverwachte 

momenten en dat maakt nu juist een 

optreden van de Cotton zo boeiend. De 

band bestaat uit:  Bruno van Acoleyen, 

trompet,  Vincent van Elferen, trombone,          

Herman Sobrie, bas, Annemiek Beex, 

piano, Jean Pierre Roelants, drum en    

Eddy Sabbe, klarinet/saxofoon. 

Jazzclub 

Zuid-Limburg 

 40 jaar!!! 
 

10 januari 1981 

vond een eerste concert plaats uit een serie 

van drie die de aanleiding vormden voor 

het oprichten van de jazzclub. In 1982 

werd al een volledig programma van acht 

concerten georganiseerd met als klap op de 

vuurpijl de eerste Jazznight. Dat jaar werd 

ook de Stichting Treebeek Jazz in het leven 

geroepen.  

Ruim een jaar later 

veranderde die naam 

in: Stichting 

“Oude Stijl” Jazzclub 

Zuid-Limburg. 

In 1984 werd de Limburgse “Circus Square 

Jazz Band”, die 

meermaals voor de club in 

het Casino aan het 

Treebeekplein optrad, 

officieel het huisorkest.  

Eind 2010 besloot - toen 

de signalen, dat het 

Casino zou worden afgebroken steeds 

krachtiger werden - het bestuur na 30 jaar 

Treebeek naar een nieuwe locatie te 

verhuizen. 

De “hoeskamer” van Hoensbroek Hotel 

Restaurant Amicitia werd de nieuwe 

thuishaven van de club. Ondanks alle 

inspanningen, ook van uitbater Kees 

Outjers, werd dat geen succes. De club had 

dan ook geen andere keus dan, na 5 jaar, 

opnieuw naar een andere locatie uit te 

kijken. Dat werd Auberge De Rousch; een 

schot in de roos. Want moeiteloos kunnen 

we hier een paar pluspunten opnoemen, 

waar iedereen blij van wordt: 

- goede bereikbaarheid kort bij de 

snelweg; 

- prima  audio en visuele faciliteiten; 

- goede akoestiek; 

- een ruime zaal, waar de 1½ meter 

afstand tussen de groepen met 

gemak gehandhaafd kan worden. 

We hopen dat we na 1½ jaar zonder 

concerten de draad weer kunnen 

oppakken; bij een hapje of een drankje 

vrienden en bekenden weer ontmoeten; 

gaan genieten van de muziek die ons in 

een feestelijke stemming brengt. 

Meer info: 

www.jazzclubzuidlimburg.nl 

Programma 2021 

26-09-2021 Cotton City Jazz Band 

17-10-2021 The Storyville Jassband 

14-11-2021 The New Orleans Revival                                        

Stompers. 

12-12-2021  Het 40-jarig 

Jubileumconcert, met het Frank 

Roberscheuten Hiptett 

De concerten, alle in de manegezaal 

van Auberge De Rousch, beginnen zoals 

gebruikelijk om 14.00 uur. Met 

uitzondering van het Jubileumconcert, 

dat om 14.30 uur begint. 


