
 
 
Extra Nieuwsbrief verstuurd via de post 
 
Hengelo, 30 september 2020. 
 
L.S., 
 
U ontvangt onze Nieuwsbrief via de post. Hieronder leest u wat er in de ‘body’ van de digitale 
Nieuwsbrief staat. Hiermee brengen wij u nu ook op de hoogte van het volgende: 
 
Hallo Jazzliefhebbers, 
  
In uw mailbox is dit nu de tweede Nieuwsbrief van JazzClub Hengelo in het nieuwe 
theaterseizoen. Ja, echt, de tweede! We zijn nl. weer gestart na een flinke onderbreking door de 
corona-maatregelen en de zomervakantieperiode. Vorige maand, 06 september hadden we Iris 
& Friends met een mooi optreden in onze welbekende gezellige 'The Green Room' entourage, 
met eigenlijk maar één dompertje op de feestvreugde en dat was het helaas zeer geringe 
bezoekersaantal. Natuurlijk er is ons een beperking opgelegd van ongeveer 30 personen, maar 
daar kwamen we jammer genoeg niet aan toe. De band vond het geweldig dat we ondanks het 
geringe aantal bezoekers, toch het concert organiseerde en was dankbaar dat zij de eer 
hadden het seizoen te mogen openen. 
 
Zo, lieve jazzclub Nieuwsbrief-abonnees, ben ik een paar dagen geleden met deze Nieuwsbrief 
begonnen, daarna schreef ik een vervolg over het optreden van as. zondag, maar....... Het 'noodlot' heeft 
toch anders beslist. 
Gisteren kreeg het bestuur een telefoontje van de bandleider van The Herringtown Jazz Band om te 
melden dat de band niet kan komen als gevolg van corona-perikelen, die nu ook een aantal bandleden 
treffen. Hun optreden kan dus helaas niet doorgaan. 
Om op zo korte termijn nog een nieuwe band 'op te sporen' is ook helaas niet mogelijk, vandaar dat we 
genoodzaakt zijn het hele concert te cancelen.  
 
JazzClub Hengelo zet zich er nu voor in om het dan volgend concert voor u op poten te zetten. Zoals u 
in de Nieuwsbrief - hier als aanhangsel meegestuurd - kunt lezen zal dit John Hondorp and Friends zijn. 
Laten we allen hopen dat niets dit optreden in de weg zal staan. 
 
NB. Heeft u al kaarten via Schouwburg Hengelo gekocht? Zij zullen contact met u hierover opnemen. 
 
Mocht u nog vragen hebben of hulp hierbij nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan 
via onze penningmeester Hans Bosch (+31611204086) Wij helpen u graag! 

 

 

  
Voor meer informatie over onze activiteiten zie onze website: http://www.jazzclubhengelo.nl 
  
 

Het bestuur 
Jazzclub Hengelo 

http://www.jazzclubhengelo.nl/

