
Moreexperience

Ook dit jaar werd weer de gouden formule gevolgd: een vrijwel geheel gratis
toegankelijk jazzfestival met jazz en aanverwante muziek in allerlei genres 
en voor echt alle leeftijden en alle smaken. Op donderdag 2 juni startte het 
Corendon Meer Jazz Festival met de jazzin’ up in de Hoofddorpse horeca 
en op 3, 4 en 5 juni stonden het Raadhuisplein en alle ruimtes van Cul-
tuurgebouw weer in het teken van Meer Jazz, één van Nederlands meest 
toonaangevende jazzfestivals. Vrijdag’s was grotendeels ingericht voor alle 
sponsors, die Meer Jazz een warm hart toedragen. Op de zaterdag lag de 
nadruk op het vierde lustrum van het Internationaal Big Band Concours 
met twintig geweldige bigbands uit zeven Europese landen. Zondag’s reikte 
Haarlemmermeers burgemeester Theo Weterings de Meer Jazz Prijs 

uit aan de internationaal bekende jazzcoryfee Scott Hamilton.  
Verder was er een uniek kinderprogramma, er werd een oecu-
menische kerkdienst gehouden en ook de vier ‘topconcerten’  
in de Grote Zaal logen er niet om met toppers als Laura Fygi 
op vrijdag en souldiva Sabrina Starke en hammondvirtuoos 
Sven‘Hammond’ Figee op zaterdagavond.
 
Meer dan 100 optredens passeerden de revue met als hoofdacts:
 
Laura Fygi
Sabrina Starke
Sven Hammond
Paulo Mendonca
The Mighty Typhoons
Cubop City Big Band Brownie Dutch
Izaline Calister
Emilio Frias (El Ninjo Y La Verdad)
Zitakula
Lorrèn
De Nachtdienst
Urban Soul Band

 CORENDON MEER JAZZ FESTIVAL 2016: 

                  Jazz-evenement 
van de

bovenste plank!

Corendon Meer Jazz Festival

Stichting Meer Jazz werd 6  april 

1994 opgericht door een aantal 

enthousiaste jazzliefhebbers met als 

doel de bevordering van jazz  en 

geïmproviseerde muziek in 

Haarlemmermeer. De Stichting 

Meer Jazz organiseert daarom 

concerten, concoursen en festivals 

en tal van andere activiteiten.  

Zonder sponsors en vrijwilligers 

zouden alle activiteiten onmogelijk 

zijn. Daarom in deze HMore volop 

aandacht aan deze partners, die 

Meer Jazz een warm hart toedragen.
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Subsidiënten: Founder Partners: 

Corendon is sinds 2013 

hoofsponsor van het 

Meer Jazz Festival. Het 

festival is sinds de start 

van deze samenwerking 

dan ook omgedoopt tot 

Corendon Meer Jazz. Het 

festival heeft in de loop 

der jaren een ijzersterke 

naam opgebouwd.

Samen met de uitstraling en de programme-
ring van Meer Jazz sluit dit nauw aan op de 
initiatieven die Corendon op het gebied van 
muziek onderneemt. Zo ondersteunde de  
organisatie enkele jaren de succesvolle jazz 
zangeres Karsu Dönmez en organiseert  
Corendon jazz middagen met verschillende 
jazzartiesten in The College Hotel, de gezellig-
ste huismaker van Amsterdam Oud-Zuid.

Over Corendon
Corendon, opgericht in 2000, is een snel-
groeiende en toonaangevendetouroperator, 
luchtvaartmaatschappij en hotelketen op de 
Nederlandse en elgische markt. Het bedrijf 
heeft een sterke positie op de markt door de 
scherpe prijzen, het no-nonsense karakter en 

de grote ervaring in het inkopen van accom-
modaties. De missie van Corendon is om de 
beste vakantie te bieden tegen de beste prijs. 
‘Altijd de beste vakantiedeals!’ is dan ook de 
slogan. Touroperator Corendon en luchtvaart-
maatschappij Corendon organiseert complete 
en zorgeloze vakanties naar 13 bestemmingen 
binnen en buiten Europa. Behalve naar Turkije 
en Griekenland is een reis naar onder andere 
Macedonië, Spanje, Portugal, Dubai, Curaçao en 
Bali ook mogelijk. Naast pakketreizen, waarbij 
retourvlucht, accommodatie en transfer zijn 
inbegrepen, biedt Corendon ook losse vlieg-
tickets aan. Ook biedt Corendon sinds 2015 
wintersportvakanties. Daarnaast heeft Coren-
don een grote verscheidenheid aan rondreizen 
en excursiereizen en biedt het Blue Cruises 
aan. Naast de vele online boekingen, ruim 70 
procent van de vakanties wordt geboekt via  
internet, werkt Corendon ook samen met ruim 
1600 ANVR reisbureaus in Nederland. 

Eigen luchtvaartmaatschappij
In 2005 heeft Corendon een eigen luchtvaart-
maatschappij opgericht: Corendon Airlines 
(CAI). Jaarlijks worden er vanuit 28 landen en 
143 luchthavens ruim 2,5 miljoen passagiers 
vervoerd. De thuishaven is Antalya in Turkije. 
In 2011 is een Nederlandse tak aan de lucht-
vaartmaatschappij toegevoegd: Corendon 
Dutch Airlines (CND). De maatschappij doet 
de Nederlandse luchthavens in Amsterdam,  
Maastricht, Rotterdam, Groningen en Eind- 
hoven aan en biedt tevens vluchten vanaf 
Brussel en enkele luchthavens in Duitsland. 
Luchtvaartmaatschappij Corendon beschikt  
in totaal over 16 toestellen waarvan het 
grootste gedeelte bestaat uit het type Boeing 
737-800. Dit toestel beschikt over 189 com-
fortabele stoelen aan boord. Er wordt binnen 
Corendon veel geïnvesteerd op het gebied van 
duurzaamheid.
www.corendon.nl

Overige sponsors en begunstigers: 
AAGORA accountants & adviseurs, AB InBev Nederland 
N.V, AM Groep, Arteh Architectuur en Bouw, Asperion, 
Autobedrijf Hoeke B.V., Bar Bistro Joseph/Josephines,  
Benelite Hoofddorp B.V., Bouwmaat Hoofddorp, 
Brightness, Buildnet Webservices, Conservatorium van 
Amsterdam, Corendon International Travel (hoofd-
sponsor), Cox + Partners adviseurs en accountants, 
Crowne Plaza Amsterdam Schiphol, De Koker B.V., 
De Wijnzaak, Deli XL, Drukkerij Koopmans, Duycker-
café, Eetcafé de Vaart, Elly en Henk Koning, Enzler Huis 
& Tuintrend B.V., Fa. S. de Wit & Zn. Piano’s, Fireball 
Light & Sound Service, Flanderijn en Eliens Gerechts-
deurwaarders, Flashpoint Group B.V., Flight Simulator 
Training & Incentives, Gepo Vleeswaren, Globel Garden, 
Gopisingh Van Os Notarissen, Grand Café Premiére, 

Gromax, Havia B.V., HCnieuws.nl, Heerebout Advocatuur, HEMA Hoofddorp, Het Cultuurgebouw, H’meer Into Business Magazine BV, Hmore, Business & 
Lifestyle, Homa Electrotechniek, HoofddorpPas, Hoorbegrip Haarlemmermeer, Hotel-Restaurant De Beurs, Hotel-Restaurant De Rustende Jager, INQAR trip, 
Intergrafipak BV, Juwelier-Diamantair Paul van ’t Hullenaar, Led XL, Lexpoint B.V., Logo’s en Letters, Makelaarshuijs Eikelenboom, MBO College Airport, Meer 
Radio, MeerBusiness Bollenstreek, MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol, Metico Installatie Techniek BV, Millenaar Adviesgroep B.V., MultiCopy Hoofddorp, 
Muziekschool Meer Music, Nederlof Repro, Net Meer Crystal, Nieuwsblad Haarlemmermeer, Nijssen Recycling B.V., Novitarius Notarissen, Ondernemend 
Hoofddorp, Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid, Oostwouder Events, Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer, Pier K, vertrekpunt voor Kunst 
en Cultuur, Piet Klaassen Drumservice, Plein 14 Drink and Bites, Prins Bernard Cultuurfonds, Propulsion B.V., Pulsum accountants & adviseurs, Rabobank 
Regio Schiphol, Rien Overbeek Warmtetechniek, RJ Pre-Press & Printing, Royal van Lent Shipyard B.V., Schenk Makelaars B.V., Schouwburg De Meerse, 
Schwalbe Nedereland B.V., Smithuijsen Winters & De Vries Advocaten, theFrontDoor, Ton Hofstra Fotografie, T-Portal, Traffic Service Nederland, UIT in 
Haarlemmermeer, UIT Magazine Amstelveen, Van der Meij de Bie B.V., Van Santen Transport B.V., Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw-Vennep 
Zuid, Witte Weekblad, Zien! Optiek

E-mail MeerJazz: sonja@meerjazz.nl  |  Website Meerjazz: meerjazz.nl

MeerJazz wordt mogelijk gemaakt door 
vele sponsors waaronder:

Hoofdsponsor 
Meer Jazz  
Festivals

Corendon  hoofdsponsor Meer Jazz Festival
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Ooit werd Flight Simulator 
Training  (FST) in 1968 
opgezet  door een piloot  

en een zakenman, die  
(aankomende) vliegeniers 

in  een eenvoudig nage-
bootste cockpit trainden  

op alle voorkomende  
procedures. Sinds Rami de 

Lieme in  2002 FST over-
nam, is er  veel veranderd. 

Het bedrijf, gevestigd in  
de oude  verkeerstoren  

op Schiphol-Oost,  
transformeerde tot een 

multi-functioneel Flight-
simulator-centrum  voor  
een compleet dagje uit.

Viering 20 jarig bestaan

Dit jaar viert de IBBC haar twintigjarig bestaan, reden dus voor een extra 
feestelijke editie, die groots werd aangepakt met een extra podium en daar-
mee ruimte voor maar liefst twintig deelnemende bigbands. Vijf orkesten 
speelden in de prestigieuze topklasse en vijftien waren ingedeeld in de eerste 
klasse. Deze groepen brachten op zaterdag 4 juni hun muziek ten gehore 
tussen 12:00 en 17:00, verdeeld over vier podia binnen het Cultuurgebouw. 
In de avond vond tussen 19:30 en middernacht de spetterende finale plaats 
in de Kleine Zaal van Schouwburg De Meerse. Uit de ruim zestig gegadigden 
zijn door een deskundig panel na vele uren intensief luisterwerk de beste 
amateurorkesten gekozen. Met deze bigbands, toevallig precies 50% Neder-
lands en 50% buitenlands, is er sprake van een ongeëvenaarde kwaliteit en 
diversiteit aan orkesten tijdens deze spetterende lustrumeditie. De volledige 
line-up is te vinden op de website van Meer Jazz. Bij een concours met zo 
een hoog niveau hoort uiteraard een dito jury. Deze werd dit jaar voorgezeten 
door de begenadigde Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton (tevens 
winnaar van de Meer Jazz Prijs 2016) en bestond verder uit Ack van Rooyen, 
Johan Plomp, Jarmo Hoogendijk, Rob Horsting, Rob van Bavel, Haye Jellema 

 
 
en Tineke Postma. De bands streden om een prijzenpot van in totaal € 12.750, 
volledig gesponsord door regionale bedrijven. Naast dit interessante bedrag 
blijven de geweldige sfeer van het evenement en het hoge muzikale niveau 
de grote trekpleisters voor zowel de bigbands als het publiek.

FST-sponsor hoofdprijs IBBC

Leer vliegen 
op grote
edutainment-
hoogte

Als je ooit de droom had om te leren vliegen in de cockpit van een Boeing 737 of een Airbus 320, dan 
kan dat bij FST. Al dan niet als onderdeel van een compleet arrangement met restauratieve verzor-
ging in het op dezelfde locatie gevestigde restaurant WINGS. Dat maakt een bezoek aan FST extra aan- 
trekkelijk voor een bijzonder bedrijfsuitje, relatiedagen, zakenmeetings, vergaderingen of voor de viering 
van jubileum en verjaardag. Meer info www.flightsimulator.nl.

Professioneel leren vliegen

‘Professionele piloten brengen je in een heuse 
cockpit, de fijne kneepjes van het vliegen bij.  
De beleving is zo levensecht, dat veel actieve 
verkeersvliegers er komen trainen voor hun 
tussentijdse examens. Bijzonder is ook, dat 
piloten die ooit hun proceduretraining bij FST 
kregen, nu weer hun kinderen in opleiding 
naar ons toe sturen als voorbereiding op hun 
examen’, aldus Rami. ‘We helpen hier met 
onze cursus zelfs mensen van hun vliegangst 
af!’ ‘Edutainment’ Het leuke aan zijn werk 
voor FST-activiteiten vindt Rami de Lieme het  
bijbrengen aan zijn bezoekers van een bijzon-
dere en nieuwe beleving. Of het nu een 12-jarige 
jongen is, die meteen makkelijk in een Boeing 
737 wegvliegt of wat oudere bezoekers die wat 
meer moeite met het vliegen hebben; Rami 
wil met FST iedereen vermaken en ze weer 
met een bijzondere ervaring tevreden naar 
huis zien gaan. Zelf noemt hij dat ‘edutaiment’;  
het je gasten iets leren, maar er ook plezier bij 
laten beleven. FST biedt stagiaires een boei-
ende opleidingsplek. Vaak zo goed, dat enkelen 
van hen uiteindelijk zelf piloot zijn geworden.

FST als sponsor Hoofdprijs IBBC

Rami vindt als jazzliefhebber de Big Bands 
machtig om te horen en heel imposant om 
te zien, maar is tijdens het Meer Jazz Festi-
val ook regelmatig te vinden bij de optredens 
van nieuwe jonge groepen. Zijn eerste contact 
met Meer Jazz ontstond tijdens een jazz-
evenement bij hoofdsponsor Corendon en 
zijn interesse was snel gewekt. Nu sponsort 
FST jaarlijks de hoofdprijs van € 4.000 voor  
de International Big Band Competition, die 
dit jaar de 20e editie kent.

International Big Band 
Competition viert 20 
jarig bestaan

Beschikbaar gestelde prijzen IBBC 2016:

Topklasse 1ste prijs   Flight Simulation Training & Incentives
Topklasse 2de prijs   Rabobank Regio Hoofddorp
1ste klasse 1ste prijs   Pulsum accountants & adviseurs B.V.
1ste klasse 2de prijs   Amsterdamse Ketels B.V.
1ste Solistenprijs   Hoorbegrip Haarlemmermeer
2de Solistenprijs   Deli XL
3de Solistenprijs   HCnieuws.nl
4de Solistenprijs   Lizacards
Beste riet- of koperblazer  Conservatorium van Amsterdam
Awards beschikbaar gesteld door Net Meer Chrystal

Al sinds de vroege jaren 
van het Corendon  

Meer Jazz Festival is de 
International Big Band 

Competition (IBBC) een 
vast onderdeel op de 

zaterdag. Het evenement 
is door de jaren heen 

gegroeid van een midag-
programma met zes deel-

nemers tot het grootste 
bigbandconcours van 
Nederland, met in de 

afgelopen jaren ook 
steeds meer aandacht  

uit het buitenland.

International Big Band
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Schenk Makelaars - Laurens Schenk:

Schenk Makelaars vindt Meer Jazz een uniek event, dat vanuit het  
makelaarsbedrijf van harte wordt ondersteund; niet alleen vanwege de 
prachtige muziek maar vooral ook vanwege de binding met de gemeente 
Haarlemmermeer. De binding en relatie met inwoners en bedrijven zien 
zij tijdens het hele event terugkomen. Medewerkers van Schenk waar-
deren het Meer Jazz Festival zeer hoog en zijn bij de opening altijd als 
team aanwezig!

E-mail: info@schenkmakelaars.nl  |  Website: www.schenkmakelaars.nl

De Wijnzaak  - Jeroen Peters:

Jazz en wijn is een perfecte combinatie, van beiden spat immers 
de passie af! Wat is er mooier dan genieten van muziek met een 
lekker glas wijn in de hand? Reden voor De Wijnzaak om voor het 
derde jaar op rij te sponsoren is iets toe te voegen, jezelf te onder-
scheiden en mensen te verrassen en blij te maken in een prettige 
omgeving om in te werken. Zakelijk onderscheidt het bedrijf zich 
in hun branche sterk door de bijzondere aanpak. Zij krijgen uit vele 
hoeken complimenten over het bedrijf dat zij opbouwen en de  
onderscheidende manier waarop dat wordt gedaan.

E-mail: info@dewijnzaak.nl  |  Website: dewijnzaak.nl

Buildnet Webservices BV - Sander van den Broek

Buildnet sponsort Meer Jazz vanuit een tweetal oogpunten: door 
mee te werken aan de website (zij verzorgen de technische realisatie)  
kunnen ze aan een brede doelgroep laten zien wat ze kunnen. En bij 
het festival heft Buildnet de gelegenheid om een aantal relaties uit te 
nodigen. Zelf heft Sander van den Broek wel veel met jazz. Opgegroeid 
bij Den Bosch bezocht hij vaak Jazz in Duketown; één van grootste  
festivals van het land.  Thuis speelde zijn vader veel jazz op zijn clarinet.

E-mail: sander.vandenbroek@buildnet.nl  |  Website: buildnet.nl

Sponsors

Propulsion - Peter Kiel

Vader Piet Kiel is oprichter van Pier K. Op Cultuur wordt meedogenloos 
bezuinigd. Musicus of muziekleraar zijn is een zwaar beroep. Daarom 
is het fijn en bijna een verplichting om als eigenaar van Propulsion een 
handje te helpen bij het in stand houden van onze jazz- en muziek  
cultuur en indirect dus ook de musici te ondersteunen. Tenslotte is het een 
prachtig zakelijk netwerk event. Hij speelt zelf toetsen in de Fusion band 
Jazzeker, die al 3 keer heeft opgetreden op Meer Jazz, waarvan in 2015 
samen met Ruud Breuls. Muzikale idolen zijn Pat Metheny en zijn pianist 
Lyle Mays. vanwege hun muzikaliteit, melodiën en harmonisatie.

E-mail: pkiel@propulsion.nl  |  Website: propulsion.nl

Meerland Bouw B.V. - Peter Bokhorst

‘We leveren graag onze bijdrage aan Meer Jazz vanwege het  
internationale karakter en het culturele aspect. Ook vinden wij 
het als bedrijf belangrijk om maatschappelijk betrokken te blijven.  
Meer Jazz wordt dan ook trouw door ons bezocht’aldus Peter  
Bokhorst. Groot respect heeft hij voor mensen die zichzelf kunnen 
opofferen, zonder daarbij te denken aan het eigen belang. Hij is  
trots op zijn eigen team, dat zij het goed doen met elkaar en dat 
ze daardoor ook mooie dingen in onze gemeente kunnen onder- 
steunen. Een lijst met dingen die hij ooit nog zou willen doen heeft  
hij niet: “ik leef met de dag”.

E-mail: p.bokhorst@meerlandbouw.nl  |  Website: meerlandbouw.

MeerBusiness, regionaal zakenplatform - Gerco Tolsma

Als er een goed cultuuraanbod is, is dat niet alleen goed voor de in- 
woners maar ook voor de ondernemers/werkgevers. Jazz is voor 
Tolsma ontspannend, maar Meer Jazz wordt vanuit zijn functie van  
directeur MeerBusiness vooral bezocht om te netwerken. Muzikaal is  
hij wel, onlangs is er bij hem thuis een piano geplaatst. Trots is hij op zijn 
vader, die met 90 jaar nog enorm energiek is. Normen en waarden zijn 
belangrijk in de uitoefening van zijn werk, waartoe ook bijvoorbeeld ook 
lid van de Raad van Advies bij de Pioneers Business Club en bestuurslid 
KNBSB behoort.

E-mail: gerco@meerbusiness.nl  |  Website: meerbusiness.nl
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Lexpoint - Ton van der Horst

Al 20 jaar sponsort Ton van der Horst (directeur Lexpoint) het Jazz-
evenement Meer Jazz. Louter vanwege de drive en enthousiasme vanuit 
het Meer Jazzbestuur. O.a. Alex de Leeuw sloeg de brug tussen Lexpoint 
en Meer Jazz. Als sponsor merkt Lexpoint dat vooral de bezoekers van 
Meer Jazz passen bij haar merken Volkswagen en Audi. Zelf dacht Ton  
een beetje muzikaal te zijn, maar zijn kinderen en vrouw bezweren dat hij 
geen enkel gevoel voor ritme heeft. Belangrijk in de filosofie zowel zakelijk 
als privé is doen wat je zegt. Hij heeft geen ideaal, wel een motto: ‘leuke 
dingen moet je organiseren, vervelende zaken komen namelijk vanzelf op 
je af’. Met andere woorden: doe leuke dingen!
 
E-mail: info@lexpoint.nl  |  Website: www.lexpoint.nl

Voorzitter Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark 
Nieuw-Vennep Zuid - Thomas Hendriksen

Thomas Hendriksen vertolkt het parkbeleid van Nieuw-Vennep Zuid. 
Het is belangrijk de contacten met relevante zakelijke partijen te  
onderhouden maar ook om supporting te zijn naar hoogwaardige 
lokale initiatieven. Meer Jazz met al zijn muziek en netwerkfunc-
tie is zo’n evenement. Zelf heeft hij een grote liefde voor klassieke  
muziek en is gek op big bands. Zijn ideaal is het in balans brengen 
van leven, werken, input en output. Afrika doorreizen, oost Europa 
beter leren kennen, met een oude auto naar China rijden, leren  
pianospelen, een goed gesprek met de Dalai Lama, mijn kleinkin-
deren zien opgroeien. Maar dat gaat waarschijnlijk niet allemaal  
gebeuren en eerlijk gezegd, het leven is gewoon ook al mooi genoeg.  
Thomas is lid van het Comité van Aanbeveling van Meer Jazz.
E-mail: thomas@hendriksen.eu  |  Website: nieuwvennepzuid.nl

Buildnet Webservices BV - Sander van den Broek

Fireball is het bedrijf van Peter Dol, dat al jaren de techniek, het licht 
en het geluid tijdens het Meer Jazz-Festival verzorgt. En natuurlijk is 
hij met Fireball de hele dag met muziek en geluid bezig. ‘Muziek is ons  
beroep en onze passie’, lacht Peter. Zelf is hij jarenlang DJ geweest.  
Trots is hij op alles wat ze doen en neerzetten. Inspriratie doet Peter op 
iedere klus wel weer op. Hoewel het wat minder is, als hij en zijn team 
een week aan het opbouwen is in Spanje voor een avondfeest en dat 
dan de hoofd-act niet komt opdagen; om daarna vervolgens alles in één 
dag weer te moeten opruimen om onverrichterzake naar huis terug te 
moeten gaan.
E-mail: info@fireball.nl  |  Website: www.fireball.nl

Sponsors

Schwalbe Nederland - Walter van den Hoven

‘Wij vinden het belangrijk iets te betekenen voor de activiteiten die worden
georganiseerd in onze gemeente . Dit festival is zeer professioneel van  
opzet. Het past volledig bij ons merk , want er zit ook muziek in ons bedrijf; 
ook daar is het een samenspel en soms moeten we improviseren’. Zelf is 
Walter een groot liefhebber van muziek, met name jazz , mainstream en 
swing. Hij is ook muzikaal, speelt clarinet en saxofoon in een Dixieland-
band en speelt swingmuziek, zijn favorieten. Hij is er trots op dat hij al 
meer dan 20 jaar met succes een bedrijf mag leiden. Het merk Schwalbe 
is het grootste A-merk in Nederland geworden op het gebied van fiets-
banden. En wat Walter ooit nog eens wil doen? Een keer Noorwegen op 
de motor door reizen! 
E-mail: w.vdhoven@schwalbe.nl  |  Website: schwalbe.com

HC Nieuws - Henk Koning

“Meer Jazz is voor mij het mooiste evenement in Haarlemmer-
meer. Ik bezoek het samen met mijn vrouw van begin tot het eind. 
Geweldig zo’n grote variëteit aan Jazz. Er zijn maar liefst 1000  
muzikanten. Genieten van jazz, muziek, betekent dat je blijer wordt 
en dus beter in je vel steekt en daardoor met meer enthousisame 
op je werk verschijnt. Favoriet is bij mij saxofoonmuziek, muziek 
met Afrikaanse invloeden, trommels, zang, dans’. De vriendschaps-
band op Cebu (Filipijnen), zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
HCNieuws.nl houden hem bezig. Muziek, kunst en sport inspireren 
hem, evenals de ontmoeting met andere culturen. En ook Paus 
Franciscus, ‘geweldige man’!  
E-mail: henktmkoning@hotmail.com  |  Website: HCNieuws.nl

Makelaarshuijs Eikelenboom - Michel Eikelenboom

Makelaarshuijs Eikelenboom sponsort Meer Jazz al 10 jaar, vanaf de 
oprichting. Jazz past prima bij Michel’s bedrijf, omdat net als in de 
jazzmuziek veel makelaarswerk via vaste patronen verloopt maar ook 
volop ruimte is voor creatieve variatie om na veel pas- en meetwerk te 
komen tot een daverende climax. Zelf speelt hij drums in een tweetal 
bands, waarmee hij ook op Meer Jazz meermalen te horen is geweest.  
Zijn vrouw Monique werkt eveneens bij het Makelaarshuijs. Zij rijgt  
alle losse eindjes aan elkaar, zowel thuis als op kantoor. Op haar is  
Michel Eikelenboom het meeste trots.
 
E-mail: michel@hetmakelaarshuijs.nl  |  Website: hetmakelaarshuijs.nl
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Aagora accountants & adviseurs - Willem van Noord

‘Het kostte Alex de Haas destijds geen moeite om ons over te halen om 
MeerJazz te sponsoren’, glimlacht Willem van Noord. ‘Jazzmuziek zit in 
mijn hart en neem ik ook mee naar mijn bedrijf, het zijn onze arbeids-
vitaminen.  Zelf speel ik zo’n 20 jaar saxofoon onder leiding van Willem van 
Meerwijk van Pier K in “Relaxing with Bill”. Ik bezoek zeer regelmatig Meer 
Jazz en ben sinds 3 jaar ook penningmeester van de stichting. Zelf ben ik 
een groot liefhebber van Big Band’.

E-mail: w.van.noord@aagora.nl  |  Website: aagora.nl

The Front Door - Vincent van Kampen

‘Meer Jazz hoort natuurlijk bij het cultureel landschap van Hoofd-
dorp en daar willen we als lokaal bedrijf graag een steentje aan bij-
dragen’, zegt Vincent van Kampen. ‘Meer Jazz is een mooi initiatief 
ook omdat jong muzikaal talent gestimuleerd wordt. Voor ons is het 
belangrijkste in de uitoefening van ons vak, dat we bij TheFrontDoor 
klanten verder kunnen helpen. Dat doen we vooral door lijnen kort 
te houden en persoonlijk betrokken te zijn bij de verschillende pro-
jecten. TheFrontDoor biedt Design & Communication, IT Maatwerk 
en Consultancy, Broadcasting en Support’.

E-mail: vincent@thefrontdoor.nl  |  Website: thefrontdoor.nl

RJ Pre-(Press) & Printing - Rob van Ruiten

RJ Pre-(Press) & Printing sponsort Meer Jazz al jaren omdat het een  
bijzondere club en het een leuk festival is. Ooit heeft Rob van Ruiten kort 
trompetles gehad en zou het graag weer eens oppakken. Wat hem inspi-
reert zijn mensen die zich vol passie en enthousiasme in kunnen zetten 
van wat dan ook. Meer Jazz is voor hem niet alleen een muzikaal uitje; 
ook het leggen en onderhouden van contacten tijdens het festival zijn  
belangrijk. Rob zou later nog wel eens willen leren vliegen en tevens een 
reis door New-Zeeland willen maken.

E-mail: info@rjpp.nl  |  Website: rjpp.nl

Sponsors

HooddorpPas - Co Erkemeij)

Voor HoofddorpPas past het in haar concept om lokale activiteiten financi-
eel te ondersteunen. Een substantieel deel van de inkomsten van Hoofd-
dorpPas gaan ook naar gratis evenementen zoals MeerJazz. Co heeft zelf 
erg veel met muziek, die als rode draad door zijn leven loopt. Van zijn 14e 
tot zijn 60e maakte hij zelf muziek, van harmonie tot Top-40. Zelf bespeelt 
hij diverse instrumenten zoals, gitaar, basgitaar, drums, keyboard en zingt
daarbij. Het meest bijzondere in zijn werk was ooit de bijkomstigheid 
van zijn baan in het buitenland, het hebben van een privé chauffeur en  
bediendes die zijn schoenen poetsten, ontbijt klaarmaakten en wat al niet 
meer zij.
 
E-mail: info@hoofddorppas.nl  |  Website: hoofddorppas.nl

Ton Hofstra Fotografie - Ton Hofstra‘

Van mij geen zelfportret in deze serie Meer Jazz-sponsors; de 
meesten in Hoofddorp en omgeving kennen mijn gezicht al wel. 
Liever een favoriete foto van Benny Golson in zwart/wit, gemaakt 
tijdens het Meer Jazz Festival 2015 in de grote zaal van de Meerse. 
Verder vermeld ik graag, dat ik alle jazz- en portretfoto’s in deze 
SponsorSpecial van HMore met veel plezier en liefde heb ge-
maakt voor Meer Jazz;, de Stichting, die ik al jarenlang met al haar  
activiteiten in woord en beeld een warm hart toe draag’.

E-mail: welkom@tonhofstra.nl  |  www.tonhofstra.nl

Meerradio - Ton van Draanen

MeerRadio is meer “partner” dan sponsor van Meer Jazz. Ieder jaar ver-
zorgt de omroep vanuit de hal van Het Cultuurgebouw drie dagen lang 
liveuitzendingen. Iedere maandagavond heeft MeerRadio tussen 9 en 
10 uur een special programma voor de liefhebbers, gepresenteerd door 
Bram Schouten. Hij is ook actief bij Meer Jazz, als bestuurslid en als pro-
grammeur van het jaarlijkse Corendon Meer Jazz Festival en wekelijkse 
Meer Jazz Café’s. Als het specifiek om jazz gaat, dan gaat Ton voor de 
jazz uit de 50’s en 60’s van bijvoorbeeld Art Blakey of Miles Davis. Ook de 
grote orkesten van Count Basie en Duke Ellington mag hij graag horen. 
Hij is zijn leven lang geinspireerd door radiomakers als Frits Spits, Felix 
Meuders en Ferry Maat.
E-mail: tonvandraanen@meerradio.nl  |  Website: meerradio.nl
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Moreexperience

Benelite Benzinestations en DeBroodjesshop.nl - Daan Kempe

Jazz muziek past volgens Daan Kempe bij elk bedrijf. En de line-up van 
Meer Jazz ondersteunt dit door het brede scala aan artiesten dat elk jaar 
weer komt optreden; kortom voor elk wat wils! Hij runt zijn bedrijf De 
Broodjesshop alsmede Benelite Benzinestations. Maar bovenal probeert 
hij een goede man en vader te zijn voor zijn gezin. Zij motiveren en stimu-
leren hem om verder te komen in het ondernemerschap, maar bovenal 
als mens. Op zijn bucketlist staan onder andere een instrument leren  
bespelen (hij kan naar eigen zeggen de maat houden en noten lezen).  
Het blijkt het een hele lange lijst te zijn, dus hoeft hij zich niet te vervelen.
 
E-mail: d.kempe@benelite.nl  |   Website: DeBroodjesshop.nl

Juwelier/Diamantair Paul van ’t Hullenaar 

De sponsoring van MeerJazz die van Paul van ‘t Hullenaar doet als 
bedrijf, ziet hij als zakelijk. Zijn juweliersbedrijf stelt elk jaar de Meer-
jazz-prijs beschikbaar. Het gaat hier om een gouden speld bezet 
met 15 briljanten in de vorm van het logo van Meer Jazz. Paul van ‘t  
Hullenaar doet dit om een evenement als Meer Jazz mede mogelijk 
te maken.

E-mail: info@hullenaar.com  |  Website: hullenaar.com

Logo’s & Letters - Raimond v.d. Broek

De reden dat Logo’s & Letters Meer Jazz ondersteunt is omdat het bedrijf 
graag iets terug willen terugdoen, voor het feit dat zij veel klanten in de 
Haarlemmermeerse region hebben. Favoriete avond is de sponsoravond 
van het Meer Jazz Festival op vrijdagavond. Raimond is elke dag opnieuw 
gedreven te doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Het meest  
bijzondere dat hij tot nu toe in zijn leven meemaakte, is dat hij belangeloos 
een weeshuisproject heeft mogen bouwen in Roemenie.

E-mail: info@logosenletters.nl  |  Website: logosenletters.nl

Sponsors

Hotel Restaurant de Rustende Jager in Nieuw Vennep
Hotel Restaurant de Beurs in Hoofddorp
Marcel en Hans de Jong

Al enige jaren is er elke twee weken Het Meer Jazz-café; afwisselend 
in Hotel de Beurs en Hotel De Rustende Jager. Daarnaast verzorgen de 
broers Marcel en Hans ook al enige tijd de VIP ontvangst van het Meerjazz 
Festival alsmede de Meerjazz Special in het najaar. Dat is ook de reden 
beide Hotelrestaurants een sterke binding hebben met de Jazz muziek.

Website Hotel Restaurant de Rustende Jager: 
www.hotelderustendejager.nl
Website Hotel Restaurant de Beurs: 
www.hoteldebeurs.nl

Autobedrijf Hoeke - Theo Hoeke

Muziek past bij Autobedrijf Hoeke. ‘Ons bedrijf swint immers elke 
dag”, volgens Theo Hoeke. Hij is liefhebber van piano en boogie/woo-
gie en bezoekt Meer Jazz al jaren elke dag tijdens de festivals. Band-
jes die optreden op het podium zijn favoriet. Zijn dagelijkse werk in 
een turbulente branche houdt hem bezig. Trots is hij dat zijn bedrijf 
dit jaar 30 jaar bestaat ondanks de soms moeilijke periodes. Het  
belangrijkste is voor Theo Hoeke om de mensen goed voor te lich-
ten en te overtuigen van een geode keus voor zijn bedrijf en merk.  
Minstens net zo belangrijk is het motiveren van zijn medewerkers en 
ze een toekomst te geven.

E-mail: hoeke-invest@xs4all.nl  |  Website: hoekehoofddorp.nl

Witte Weekblad - Patrick Onsia (L) en Walter van Polanen

Patrick (media-adviseur) vind het geweldig om te zien hoe mensen 
vanuit hun passie een evenement als Meer Jazz op de kaart weten te 
zetten, dat ieder jaar met succes terugkom. ‘Daar moet je als lokaal 
weekblad aan verbonden willen zijn. In het Witte Weekblad besteden 
we graag aandacht aan wat er allemaal op cultureel gebied plaatsvindt  
binnen Haarlemmermeer’ voegt Patrick toe. Walter (redacteur) is opge-
groeid met muziek. Zelf speelt hij af en toe in voorstellingen van amateur-
musicalverenigingen. Als Patrick en Walter in de gelegenheid zijn, gaan ze 
zeker naar Meer Jazz. Een divers programma met ook voor de ‘niet-die-
hard-jazzliefhebber’ een mooi aanbod. Beiden vinden het belangrijk dat er 
in hun media mensen en onderwerpen aan bod komen die een graadme-
ter zijn van wat zich op dat moment afspeelt  binnen Haarlemmermeer.
E-mail: p.onsia@witteweekblad.nl 
Website: hollandcombinatie.nl of hdcmedia.nl
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Twee van de vrijwilligers lkomen in deze Meer Jazz SponsorSpecial aan het woord.Amsterdamse Ketels - Alberto Tijhuis

Een drankje en jazz passen goed bij elkaar. Daarom spnsort Alberto Tijhuis 
met Amsterdamse Ketels het Meer Jazz Festival, maar ook omdat het een 
prachtig evenement is. Zijn grote wens is nog om ooit een mooi proef-
lokaal annex restaurant te exploiteren. Maar ook om een speciaal project, 
dat hij in het buitenland ooit zag, te kunnen verwezenlijken. Trots is Alberto 
op wat hij heeft kunnen bereiken met zijn bedrijf. Hij is gek op muziek en 
vindt het heerlijk om zich met muziek te ontspannen.

E-mail: directie@amsterdamseketels.nl
Tel: (020) 358 2839

Millenaar Adviesgroep - Mieke Millenaar

Mieke ziet Meer Jazz Festival als een mooi initiatief dat inmiddels is 
uitgegroeid tot een uniek evenement. Muziek heeft bij uitstek een 
verbindende factor. Zelf doet ze naar eigen zeggen een poging om te 
zingen. ‘Klinkt vaak nog meer als kraai, dan nachtegaal, maar ik heb 
er veel plezier in’, aldus Mieke Millenaar.

E-mail: m.millenaar@millenaar.nl  |  Website: millenaar.nl

Sponsors

Lion Zeldenrust

Al vijf jaar is Lion Zeldenrust nauw betrok-
ken bij de Meer Jazz Festivals. Zijn belang-
rijkste taken zijn het ondersteunen van de 
organisatie als stagemanager, maar ook 
als runner te helpen bij de techniek. Vele 
grote en kleine problemen, worden door 
hem soepel opgelost, zodat de continuïteit 
van het Meer Jazz Festival altijd is gegaran-
deerd, wat er ook gebeurt. Hij houdt van 
zijn vrijwilligerstaak, vindt het werk leuk om 
te doen. Daarom is hij ook vrijwillieg actief 
door met Transformers Car Hire geld op te  
halen voor een Engels Kinder Hospice. Als 
grote hobby heeft Lion de fotografie, maar 
daar komt hij tijdens zijn drukke werk-
zaamheden tijdens de Meer Jazz festivals 
nauwelijks aan toe.

www.meerjazz.nl

Mieke Booij

Mieke Booij is al 3 jaar vrijwilliger bij Meer 
Jazz als gastvrouw in de Beurs bij het Meer 
Jazz café; is secretaris van de Vrienden van 
MeerJazz en vrijwilligerscoördinator. Mieke 
zingt en danst graag en daar hoort muziek 
bij! In haar werkzame leven geeft ze les op 
het KSH en is ze raadslid in de gemeente 
Haarlemmermeer. Meer Jazz is niet het 
enige vrijwilligerswerk dat Mieke doet. 
Ze mag af en toe mee zwemmen bij de  
Spetters en meekoken in de Aanloop. 
‘En ik ben betrokken bij het Repaircafé 
Haarlemmermeer’, voegt ze er nog snel aan 
toe. Op de foto Mieke (staand met bril) te  
midden van enkele vrijwilligers van Meer 
Jazz.

        Zonder 
       VRIJWILLIGERS 
             staat alles stil 
 
Niet alleen de sponsors zijn een belangrijk ingrediënt om de activiteiten van Meer Jazz te kunnen uitvoeren. Ook de vrijwilligers spelen een zeer belangrijke 
rol. Meer Jazz kent vele tientallen vrijwilligers in vele commissies, die allen een waardevolle en onmisbare bijdrage leveren aan de evenementen, concoursen 
en festivals van de stichting. Maar extra helpende handen zijn altijd welkom; zeker tijdens het festival. Aanmelden of vragen?
mieke@meerjazz.nl

Vrijwillligers
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