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Unieke Amsterdamse Oude Stijl Jazzclub.

Na met goed gevolg mijn diensttijd bij de 101 AMA te Kampen te hebben uitgediend 
en, omdat er crisis was in Berlijn met de Russen, ik een maand langer moest dienen, kon 
ik begin 1962 afzwaaien. Natuurlijk, 22 maanden is een lange tijd, maar ik had alle fa-
ciliteiten op een rijtje: radio/telegrafist met een bijna zelfstandige functie, waardoor ik 
de gelegenheid kreeg, met een door de welzijnszorg van het Nederlandse leger toege-
kende bijdrage, een klarinet te lenen, waarmee ik kon oefenen als ik radiodienst had!! 

Van feestlokaal tot jazzclub
Ik was al een paar jaartjes jazzliefhebber en had wat plaatjes verzameld; maar het mooiste was, 
als je in een orkestje kon meespelen. De ultieme muzikale vrijheid opzoeken en Waar kan je het 
beste de muzikale vrijheid opzoeken?, in de Jazz!! Thuis in Amsterdam-Oost luisterde ik naar 
de jazzprogramma’s van Michiel de Ruijter en van Pim Gras en tot mijn verbazing hoorde ik een 
van de heren aankondigen: “Concert in de Blokhut , Hoogte Kadijk op de zondagavond met 
de Bixieland Stompers”. Het ‘feestlokaaltje’ was mij niet geheel onbekend, want mijn ome Wim 
had daar, na zijn huwelijksvoltrekking met tante Bep, zijn receptie gehouden èn het was op een 
steenworp verwijderd van mijn huisadres. Op mijn fiets ging ik er naar toe en wat gebeurde: de 
betovering sloeg toe, ik leerde al mijn vrienden kennen waarmee ik jarenlang gegevens over 
jazzmuziek kon delen: Herman Openneer, Anton Schwirtz, Rudolf v.d. Bruinhorst, Dick Turksma, 
Etienne Francois, Ré Gruetters, Hein Visser, Hein Denekamp, Hans Hoff, Andor Lucacs, etc.. De 
komende vijftien jaar zou de Blokhut een prominente rol gaan spelen in de Amsterdamse jazz 

scene. Hoogtepunten: het optreden 
van de Amerikaanse trombonist Bill 
Rank en de weduwe van Clarence 
Williams, Eva Taylor. 
Ik werd een wekelijkse bezoeker 
en raakte steeds meer in de ban 
van hetgeen mij iedere keer weer 
voorgeschoteld werd. Telkens was 
het een verrassing wie er speelden: 
Hans Roty van de New Orleans Se-
ven, Hans IJzerdraat van de Wes-
tern Jazz Group, de Bixieland Stom-
pers, Georg Lankester met zijn New 
Orleans Jazzbanden niet te vergeten 

Fridjoff Sterrenburg met Charley’s Novelty  Orchestra Crwths met trombonist Massimo Götz.  
Daarna de jam-sessions . Herman Openneer fungeerde als penningmeester en klokslag 20.00 
uur werd de zaalhuur opgehaald en moest iedereen fl 0,50, op het houten schaaltje, ‘done-
ren’.De samenstelling van de sessions was een selectief gebeuren; de zaal ging om 19.00 uur 
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krijgen en in hun uitsmijters, de Tiger Rag en When the Saints go marching in ging het publiek 
op de stoelen staan. Met voldoening kunnen de spelers en organisatoren terugkijken op een 
geslaagd optreden.

Inmiddels hadden de Freetimers zich in hun bekende blauwe bloezen gehesen, want het oudste 
orkest van Enkhuizen, dat nog steeds aan de weg timmert zou de laatste twee uur vol spelen. 
Helaas, ik heb tot het laatste moment gewacht om het openingsnummer te horen, maar ik kon 
niet langer blijven. Ongetwijfeld zullen ze het opgewarmde publiek nog een lekker muzikaal 
toetje gegeven hebben en dat was ook zo, hoorde ik van een aantal blijvers.                                                                                 

                   Wim Keller

New Orleans Second Line Jazzband en Herringtown Jazzband 
Dat de beide bands er zin in hadden op zondag 18 november j.l. bleek al uit de voorbereiding 
en het onderlinge contact met elkaar. De bands stelden voor ‘om en om’ te willen spelen en zo 

geschiedde. De New Or-
leans Second Line trapte 
af en wat is dit toch een 
meesterlijk orkest, ge-
heel in de stijl van N.O..  
Mooi rustig zitten en daar 
waar nodig kwamen de 
muzikanten van de stoel 
om de zaak op te zwe-
pen. Deze band is een 
typisch voorbeeld hoe 
het ‘pratende’ publiek 
gedwongen kan worden 
om te luisteren. Niet door 
een boos gezicht of op-
merkingen. Welnee, zet 
gewoon een hymne neer, 
voortreffelijk gespeeld 
door klarinettist Ronald 
Wildering en de stilte 
werd afgedwongen. In 
een woord geweldig. Tja, 
en dan zangeres Linda 
van Helden, een machtig 
mooie stem, uitstekend 

passend in het repertoire van de band. Zij sloten hun set af met een swingend en zingend ‘Let 
me in’ uit 1962. Dat nummer is geschreven door Yvonne Baker, zangeres van de Sensationes 
die er destijds een prima hit mee hadden. De Herringtown was weer als vanouds met hun jonge 
hond Rowan Bijl op de banjo. Een goede aanwinst en dat mag gezegd worden. De band was 
lekker op dreef en wist de aandacht van de bezoekers vast te houden tot het klokje van gehoor-
zaamheid van zes uur.

               Sam Verbeek

Ronald Wildering, Gijs van Helden en Linda van Helden. Foto: Cor Dekker
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Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl
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mooiste houten vloeren en laminaat
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Westerstraat 42
1601 AK Enkhuizen
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info@enkhuyzerparkethuys.nl
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Melkmarkt 2
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Telefoon: 0228 - 56 21 60

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
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info@sgtpeppersjazzclub.nl

072 - 571 45 07
Molenweg 2D, 1601 SV Enkhuizen

Tel.: 0228 - 32 33 60
E-mail: Info@data-force.nl

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

Compagnieshaven 3, 1601 ZA Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 36 91 - www.demastenbar.com

• Staatsloterij/Lotto/Toto/Lucky day
• Post
• Tabak
• Tijdschriften
• Cadeaukaarten

Primera Enkhuizen
Westerstraat 105
Tel.: 0228 - 32 18 89

Saxofoon, klarinet 
of blokfl uit leren spelen?
Of je meer verdiepen 
in muziektheorie?
Kijk dan eens op 
www.muziekeducatie-enkhuizen.nl

of neem contact 
op met 
Janneke de Rooij, 
tel.: 06-51 00 14 56

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

Lia Pietersz-Groenewoud Kramer
Reconnective Healing Practitioner
e-mail: lia.pietersz@planet.nl
website: www.liapietersz.nl
Telefoon: 0228 - 31 62 02

TM

Paktuinen 8, 1601 GD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

De Trompet 22 i, 1601 MK Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 3 22 982
info@sdgschilderwerken.nl

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

Westerstraat 93, 1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 23 05
Fax: 0228 - 32 11 18
E-mail: info@ruberg.nl
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Enkhuizen
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Mob.: 06 - 53 95 56 12
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H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 
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Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 54 40 
www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
www.kabelplaats.nl

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

REIGN  KNOWLEDGE  COTTON APPAREL  TASCHEN 
MOOOI   TIVOLI  KARTELL  MALENE BIRGER  7D 

WWW.MITH.NL | WESTERSTRAAT 40-C | ENKHUIZEN

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 22 58
www.decohomebloemendaal.nl

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

T.  0228 - 321 546
M. info@autobedrijfkeesbuis.nl
W. www.autobedrijfkeesbuis.nl

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

Dijk 80, 1601 GK Enkhuizen. www.thedubliner.nl

Tel.: 06-53 711 511
www.jazzpiration.com

* Paling en zalm uit eigen rokerij
* Diverse relatiegeschenken
*  Van vissalade tot compleet buffet
* 7 dagen per week open
* 1 website, meer dan 150 recepten

Dijk 48, 1601 GJ Enkhuizen
Tel.: 0228 - 317801

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

0228 - 32 11 61
info@restauranteighteen.nl
www.restaurant18.nl

Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen    www.slijterijdedijk.nl
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

Brandnew CD Big Easy Rascals: Short Dress Gal
De in 2007 opgerichte Big Easy Rascals hebben een kersverse tweede geluidsdrager uitge-
bracht getiteld ‘Short Dress Gal’. De cd is voorzien van N.O.-krakers, maar - en dat is nog 
interessanter - ook van de niet alledaagse stukken, zoals Blue Drag en Jesus on the Mainline. 
De vocale partijen worden zuiver neergezet door met name Jaap de Wit jr. en Jos Reijnhout. 

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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De Blokhut

Bill Rank met band.
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open en de minder geroutineerde spelers konden tot 21.00 uur spelen, wat voor veel pas be-
ginnenden een uitdaging was!! Daarna voor de heren routiniers, die tot 24.00 uur speelden.  

Versnaperingen voor schappelijke prijzen
De bekendheid van ‘De Blokhut’ ging veel verder, dan alleen maar Amsterdam en omstreken. Al 
gauw kwamen leden van de Haarlemse Jazzclub en Het Gooi naar de Hoogte Kadijk, om met 
gelijkgestemden hun ‘Oude Jazz’ te spelen en naar te luisteren. 
Vooral in de beginjaren kwamen de ’Oude Rotten’ van de Amsterdamse jazz-scene nog wel 
acte de présence geven, maar geleidelijk aan werd dat overgenomen door een nieuwe genera-
tie musici, die in die ‘booming’ jaren zestig de traditionele jazz hadden gevonden en naast hun 
orkest ook wel eens de echte sfeer van de jam-sessions wilden proeven. In het ‘feestzaaltje’ 
was het iedere zondag ‘volle bak’!!!

De uitbaatster was mevrouw De Wandeler, die, zoals ik later vernam, van haar meisjesnaam 
Keller heette. Een kopje koffie, een pilsje en fris werden, door haar, voor schappelijke prijzen ge-
serveerd, waarbij zij vaak door haar schoondochter werd geassisteerd. Het eerste evenement 
om landelijk te promoten, was een optreden tijdens het jubileum van de Haarlemse Jazzclub. 
Inmiddels was ik van baan gewisseld en had ik mijn eerste auto aangeschaft.
Het feestje van de Haarlemse Jazzclub zou plaats vinden op een grote plezierboot op de, bij 
Haarlem gelegen, plas ‘De Mooie Nel’ en zou tot in de kleine uurtjes duren. Een delegatie met 
een samengesteld orkest, zou afwisselend met de Midgetown Jazzband of Limehouse Jazz-
band spelen.  Vanuit Amsterdam voeren wij naar Het Spaarne in Haarlem, waar de Haarlemse 
muzikanten en liefhebbers instapten, daarna voeren wij naar de ‘Mooie Nel’. Toen wij de vol-
gende ochtend terugkwamen in Amsterdam, kon ik met mijn bestelbusje mijn vrienden naar 
huis brengen, vraag niet in welke staat wij verkeerden!!

Een nieuwe koers
Massimo Götz,televisieregisseur/trombonist bij Chaley’s Novelty Orchestra The Crwths, had 
gehoord, dat de beroemde Amerikaanse trombonist Bill Rank in Engeland was uitgenodigd. 
Na enig heen en weer getelefoneer werd Bill uitgenodigd om in Felix Meritis een optreden te 
verzorgen met het orkest van Charley’s Novelty Orchestra The Crwths. Het zou in het weekend 
plaats vinden, dus Bill kon nog even meeblazen op de zondagavond met een ‘Blokhut- forma-
tie’. Gelukkig zijn er van dat optreden, door Ré Gruetters, nog een aantal voortreffelijke foto’s 
gemaakt. Dezefde periode, 1967, lukte het om de weduwe van Clarence Williams, Eva Taylor 
naar ‘de Blokhut’ te krijgen. Deze frêle zangeres, met het grote stembereik zong met passie 
’Baby, won’t you please come home’ en haar speciale song ‘Sister Kate’. Het was een geweldig 

optreden, waar ook nog een foto van 
bewaard is gebleven, met Pim Gras 
op klarinet, Herman Openneer, was-
bord en Dick Klein op banjo.
Eind jaren zestig werd de structuur 
van de Blokhut overgenomen door 
een nieuwe generatie jazzmuzikan-
ten, die met een nieuwe opzet, de 
boel gingen veranderen. Het moest 
een echte jazzclub worden, met een 
bestuur en er werden gewone orkes-
ten uitgenodigd om te komen spe-
len, ten koste van de jam-sessions. 
Evenementen werden opgezocht, 
o.a. een optreden op kasteel Soest-
dijk op Koninginnedag. Een afvaar-Eva Tylor geeft optreden in de Blokhut.
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diging van Blokhut-musici was uitgenodigd om acte de présence te geven. Ik was er, eerlijk 
gezegd, niet bij!!! Het ‘gebeuren’ in de Blokhut was voor heel wat Oude Stijl muzikanten uit 

den lande aanleiding, om eens te komen luisteren 
en spelen. Vooral uit de ‘Hottest Place in the South, 
Breda’ kwamen regelmatig Joep Peeters, met in 
zijn kielzog Ad Houtepen langs, mèt een gastoptre-
den van een formatie uit Breda. Toevallig was er een 
reporter van Het Parool in de zaal en die schreef 
nog een leuk stukje voor de krant; ook een mooie 
foto werd erbij afgedrukt. Het mes sneed aan twee 
kanten, want bij het wereld beroemde jazzfestival in 
Breda werden regelmatig ook ‘Blokhut- formaties’ 

uitgenodigd. Door het geregeld met elkaar spelen ontstonden formaties, die het wel zagen 
zitten om vaker met elkaar op te treden; we noemen: de ‘Animal Crackers’, ‘String and Brass’ 
en de ‘Jazz-O-Matic-Four’; de laatste trad regelmatig op in ‘Herengracht 88’, terwijl de Animal 
Crackers een vaste avond hadden in de ‘Bamboo Club’.

Good bye Blokhut, hello Joseph Lam
Begin jaren zeventig werd het allemaal wat minder, helemaal toen ‘De Blokhut’ verkocht werd 
aan de sportschool van IJs de Weert, die er een bokstrainingzaal van maakte. De zondagavond 
sessions mochten gewoon doorgang hebben, maar het was toch anders. Het afscheid van 
‘Tante Alie’ de Wandeler, werd uitbundig gevierd; een afscheidsfoto is er nog gemaakt, met 
vele bekende gezichten. De teloorgang van de Blokhut was niet te stuiten en toen Ré Gruet-

ters en Hans Hoff bekend maakten, dat zij 
op de Laagte Kadijk de Joseph Lam Jazz 
Club gingen opzetten, was de tweespalt 
kompleet!! Vergaderingen werden be-
legd, maar inmiddels was ik verhuisd naar 
Grootebroek en toen ik nog een keer naar 
de Blokhut ging, bleek het doek gevallen 
te zijn. De piano stond in gestript karkas 
voor de deur en de boksers waren driftig 
aan het trainen. ‘De Blokhut’ was einde 
verhaal, maar niet getreurd, want de ses-
sions werden overgenomen door de Jo-
seph Lam Jazz Club en die heb ik nog 
jarenlang bezocht, totdat de Club ging 
verhuizen naar de Van Diemenstraat.

   
Wim Keller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven nog even een paar sfeerfoto’s tijdens een promotie dag.

Jamsession in de Blokhut.

Afscheid van Tante Alie.
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Jazz in blik
Quatre Tickets de Swing & Inge Alberts-Paris je t’aime.
 
Het selecte groepje liefhebbers uit Enkhuizen, dat aanwezig was tijdens de presentatie van hun 
nieuwe cd ‘een paar maanden geleden in het Zuiderzee Museum’, hoef ik niets meer te vertel-
len. Helaas was zangeres Inge Alberts door ziekte afwezig, maar de vier heren van de groep, 
deden hun uiterste best de muziek van Django Rheinhardt te laten herleven en dat werd door de 
liefhebbers van deze muziek met enthousiasme beloond, waardoor het gezang van Inge Alberts 
eigenlijk niet gemist werd.

Anders is het met de cd, die in een geweldig mooi hoesontwerp  voor mij ligt; nadrukkelijk is 
zij op deze schijf - als vijfde Ticket - aanwezig en laat horen, dat zij niet alleen bij machte is het 
Franse chanson op uitstekende wijze te vertolken, maar ook nog enorme feeling heeft met 
de muziek van Django. Moeiteloos zingt zij stukken van Charles Trenet, Aznavour; zelfs een 
melodie van Sidney Bechet en enkele Engelstalige standaards. Het geheel is in een eigen jasje 
gegoten en wordt door het luisterende publiek met groot enthousiasme ontvangen. (zie hoesje; 
cd uitgebracht in eigen beheer, red.)

Het spel van de Quatre Tickets is ‘als van ouds’ kwalitatief van een hoog niveau en een speciaal 
zonnetje krijgt de solo-guitarist  Georg Lankester, die ook een van gondleggers van ‘De Blokhut’ 
in Amsterdam is geweest en al meer dan zestig jaar actief in de jazz. Tevens zijn ze aanwezig 
op het komende Jazzfestival in juni.   Dus: komen, kopen en luisteren naar deze prachtige ‘ka-
mermuziek’ van de jazz!!

Wim Keller
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Phil Mason’ New Orleans All Stars-Swing that Music-Lake-200.  
with Christine Tyrrell.

Na de succesformule van de legendarische Max Collie Rhythm Aces kozen verschillende 
bandleden, Phil Mason, ‘Gentleman’ Jim McIntosh en Trevor ’Fingers’ Williams ‘na het ver-
trek van Max Collie’ er voor, om met die formule door te gaan. Zij zochten en vonden Mickey 

Cooke-trombone, Roger Myerscough-
klarinet en Laurie Chescoe - drums, die 
er ook wel zin in hadden de oude Rhyhm 
Aces te doen herleven. Zij vonden gehoor 
bij Lake Records en die brachten, tege-
lijk met Lake/204, deze cd uit, met een 
bloemlezing van nieuwe songs, waarvoor 
Max Collie zich niet geschaamd zou heb-
ben. We praten over opnamen, gemaakt 
op 19-23 januari 2004 in het Theatre Royal, 
Workington, Cambria. Extra dimensie aan 
deze opnamen wordt toegevoegd door 
zangeres Christine Tyrrell, die, op haar be-
kende wijze, een aantal spirituals voor haar 
rekening neemt, o.a. ‘When I Come To The 
End Of My Yourney’ en ‘What The Lord Has 
Done For Me’. Ook Phil, Mickey en Roger 
laten zich niet onbetuigd en nemen enkele 
vocalen voor hun rekening. Speciale gast is 
de Deense guitarist Ronald Anderson, die  

Roger, Jim en Trevor door het fraaie nummer ‘St. Thomas’ heen loodst en zo een speciaal effect 
aan het stuk geeft. Het schijfje is te bestellen bij Timeless in Wageningen.                                                                 

Wim Keller 

COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 3 x per jaar.
Jaardonatie jazzclub, inclusief Hot News: € 17,- per jaar; inwonend gezinslid € 8,- per jaar (Voor een (echt)paar € 25,-). Opzeggen voor 
1 november van het lopende kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Entreeprijzen dona-
teurs:  €  7,-, niet-donateurs: € 12,-. : Interesse in een Goldcard, neem dan contact op met het bestuur. Het IBANnr. van Sgt. Pepper’s 
Jazz-Club is: NL25INGB0007320354.

Sgt. Pepper’s Hot News Informatie muziek/bands/reserveren kaarten:  Correspondentie-adres 
Redactie: 0228 - 31 47 91  Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Aart Lub (vrz) Financiën donateurs, sponsors en adverteerders: Onder Zeil 7 
Wim Keller 06 - 27 82 39 29  1602 HZ Enkhuizen
Lies Turksma Sgt. Pepper’s Jazz-Club E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
 Bestuur:   Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
 Sam Verbeek  voorzitter,
Ereleden bestuur: Harry Jans,   muzikale contacten Correspondentie-adres
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong en Gerrit Piso  bestuurslid en pr Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
René Slagers.  Kees Knijnenburg penningmeester Westerstraat 252 1601 Enkhuizen 
Medewerkers van verdienste: Rowan Bijl  Bestuurslid
Helma Mol, Jaap Robijn,        
Ad Schager, Henk van de Peppel,     Opmaak en dtp:  
Piet Tonkes, Nelleke van den Anker,    Jurie de Boer 
Dick Turksma (hoofdredacteur Niets uit dit blad mag worden overgenomen Druk: 
en vormgever Hot News), zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Harry Posthumius
Jacintha Floris. 


