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Jazzvrienden,

23 december is de medeoprichter
en tot voor kort nog secretaris
van onze Jazzclub, JAN RENDERS,
overleden. Wij wensen zijn familie
veel sterkte toe met het verlies
van hun vader, schoonvader
grootvader en overgrootvader.
Ook voor ons als bestuur zal het
een gemis zijn, omdat hij met zijn
heldere geest ons nog regelmatig
met goede raad terzijde stond.

Voor zondag 23 januari staat de
Down South Jazz Band op het
programma.
Op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief zitten we nog in een ‘lock
down’ en kunnen we niet voorzien hoe
de situatie zal zijn op 23 januari. Het
blijft verstandig om voor het concert op
de website van de jazzclub te kijken of
het concert doorgaat. Mocht u hier niet
handig in zijn kunt u altijd bellen naar
06-14286711.
Down South Jazzband

uit Zuid-Limburg en Belgisch Limburg
hebben hun sporen verdiend in de "Old
Time Jazz" van de "Roaring Twenties".
Ze spelen in verschillende orkesten in
België, Duitsland en Nederland.
Met het orkest opgericht door Jan Tom
Fernhout in 2016, proberen ze hun
repertoire van Bix Beiderbecke, Muggsy
Spanier en Eddie Condon zo origineel
mogelijk te arrangeren voor hun unieke
bezetting. Naast de contrabas en drums
bestaat de ritmesectie uit een
combinatie van gitaar en banjo, wat dit
orkest zijn unieke geluid geeft: veel
gitaarsolo-opties in de stijl van de
populaire New Orleans-band "Tuba
Skinny".
Line up:
Patrick Greven – banjo en zang
Ron Willems - gitaar
Patrick Heubel - drums
Jan Lempens - contrabas
André Donni – klarinet en saxofoon
Lou Brouns - trombone
Jan Tom Fernhout – kornet tevens
bandleider
Zoals gewoonlijk begint het concert om
14.00 uur in de manegezaal van
Auberge de Rousch
Programma t/m mei 2022

De leden van de Down South Jazzband

23-01-2022 Down South Jazz Band
13-02-2022 Savoy Jazzmen
27-03-2022 Farmhouse Jazz- &
Bluesband
24-04-2022 Louis Armstrong
Celebration Band met Harry Kanters
29-05-2022 Sunset Swing.

Jazzclubvrienden / donateurs.
Het donateurschap voor het volgende
seizoen bedraagt: Voor 2 personen:
incl. nieuwsbrief € 40,00. Voor 1
persoon: incl. nieuwsbrief € 25,00.
Ontvangers van de nieuwsbrief die nog
geen donateur zijn, of vrienden en
kennissen zijn natuurlijk ook welkom.
De entreeprijzen van onze concerten
zijn opnieuw gelijk gebleven: reguliere
prijs € 15,00; prijs donateur/vriend van
de jazzclub € 10,00. Wij zien uw donatie
graag tegemoet voor 15 januari 2022
op rekening:
NL90 RBRB0964 9466 53 t.n.v. St.
Oude Stijl Jazzclub. Vergeet niet uw
naam, woonplaats en donateur 2022 te
vermelden.
In memoriam Jan Renders
1926 - 2021

In het 40-jarig bestaan van onze
Jazzclub is Jan al die tijd een drijvende
kracht geweest. Hij, als medeoprichter,
was een man met visie, steeds bezig om
te zorgen dat alles optimaal
functioneerde. Hij wist alles van de club
en was een vraagbaak voor ons allen.
Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de jazzclub werd hij voor zijn vele

verdiensten door de Koningin benoemd
tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Zijn innemendheid maakte hem een
mens waar iedereen graag mee omging.
De laatste jaren werd het wat veel en
gaf hij het secretariaat uit handen, maar
bleef op de achtergrond adviseren.
In 2020 begon alles tegen te zitten en
tijdens zijn verblijf in de verpleegkliniek,
in coronatijd, overleed Miep, de vrouw
waarmee hij al meer dan 70 jaar lief en
leed deelde. Jan kon niet meer naar
huis terug en zijn kinderen vonden een
plek voor hem in Ter Eyck.
Ook hier gaf hij nog adviezen en was
geïnteresseerd in het reilen en zeilen
van ‘zijn’ club. Echter, zijn zicht werd
steeds slechter en hij kon niet meer
schrijven.
Vorige maand werd de afdeling waar
Jan verbleef getroffen door corona,
waar ook Jan in de nacht van 22 op 23
december zich aan moest overgeven en
rustig in zijn slaap is overleden.
Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

