
 

Zondag 23 maart i.v.m. Pasen geen con-
cert. Hieronder een overzicht van de ko-
mende concerten. 

Zondag 13 april 

Van Diffelen Combo 
Een breed spectrum van jazz met ook 

gipsy en veel hammond 
 

Zondag 27 april 

Simon Haverkate Jazz Trio 
Mainstream Jazz 

Zondag  25 mei 

Thazzit Jazz Incorporated. 
Swing en Dixyland 

Met dit concert vieren Jan Ter Maat en 
Henk Bleumink dat zij al  nu 50 jaar sa-
men spelen. Het zal een spetterend jubi-
leum concert worden. 
Dit is tevens het laatste concert van 
het seizoen 2007/2008 
 
Zoals u gewend bent beginnen al onze 
concerten om 16.00 uur in het  

Theatercafé Signaal 
van het  Rabotheater Hengelo. 

De toegang is € 5,= 
Houders van een seizoenkaart hebben 
gratis toegang. 
 
Prettige Paasdagen toegewenst 
Het bestuur. 

Zondag 
09 maart 

Wouter Kiers Quartet 
 

 
http://www.wouterkiers.nl/  

Dit Quartet speelt swingende Jazz met 
een enorme vette knipoog naar: 
Coleman Hawkins, Ben Webster, Boots 
Randolph, Earl Bostic, Eddie "Lockjaw" 
Davis , Illinois Jacquet , Arnett Cobb 
en nog veel meer uit de muziekale 
erfenis van de helden van weleer! 
 

Bezetting: 
• Wouter Kiers - Tenorsaxofoon 

• Leo Bouwmeester - Piano 

• Hans Ruigrok - Bas 

• Maarten Kruijswijk - Drums 

 

Nieuwsbrief maart 
2008 

 

Dames en heren, we zijn hopelijk alle-
maal in blijde verwachting van mooi 
weer. Het seizoen is reeds ver gevor-
derd want de feestdagen zijn weer in 
aantocht. Deze maand is het Pasen en 
wel op zondag 23 maart. 

Daarom hebben we deze maand maar 
één concert. 

Dat vindt u hiernaast 

Wij hopen jullie allemaal weer te zien 
op zondag 09 maart. 

Als er mensen zijn die de nieuwsbrief per 
post ontvangen en toch over een e-mail 
adres beschikken, zouden die zo vriendelijk 
willen zijn dit door te geven aan Leo Kruk  
l.kruk@hetnet.nl    

Met vriendelijke groeten 
Het bestuur: 
Edith Bosch 
Rob Keultjes 
Leo Kruk 
 
 

www.jazzclubhengelo.nl 
 


