Lente 2018

Vragen over de vereniging?
Mail ons:
harmoniehengelo@gmail.com

Ook op internet is de HCH te
vinden. Hier staat veel
informatie over de vereniging:
www.harmoniehengelo.nl
Tevens een facebook-pagina:
www.facebook.com/
harmoniehengelo
Beslist een bezoekje waard!

Kijkje nemen op de repetitie?
Repetitietijden HIP:
Dinsdag 18.30-19.15 uur
Repetitietijden HCH:
Dinsdag 19.30-21.30 uur.
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VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe jaar is goed begonnen! We kijken terug op het kerstconcert (hoe
lang lijkt dat alweer geleden) en vooruit naar het kerkconcert in de
Waterstaatskerk op 7 april. Een gezamenlijk concert met de Cantorij van de
Kristalkerk! Het belooft een mooi programma te worden. Bekende melodieën
van liederen die ons vertrouwd zijn klinken verrassend in de muziekstukken
die gespeeld en gezongen worden.
Het nieuwe jaar is goed begonnen! Ook voor het bestuur. Moest ik in de
vorige Roffel helaas melden dat Carla Hemel haar bestuursfunctie op moest
geven, nu mag ik melden dat Vera Hopster onze nieuwe secretaris is. Van
harte welkom! We zijn er, als HCH maar zeker ook als bestuur, erg blij mee
dat je deze functie op je wilt nemen.

Het nieuwe jaar is goed begonnen! Er is een jaarlijks gesprek geweest met de
dirigent, waarin alles aan de orde mocht komen over de repetities en de
concerten/concours. Uiteraard zijn er altijd wat puntjes over en weer en dat
is maar goed ook, want zo blijf je allemaal scherp. Zo’n gesprek is overigens
niet bedoeld om elkaar dingen voor de voeten te gooien; als er iets is moet je
dat op ieder moment met elkaar kunnen bespreken. Maar het gaat wel over
de behaalde resultaten en de verwachtingen. Wat dat betreft hadden we het
afgelopen jaar niets te mopperen! En het gaat dan ook over de sfeer en de
aandacht tijdens repetities (soms is het wel érg gezellig) en over de wijze van
repeteren (begrijpen we elkaar als dirigent en orkest). Het was een goed
gesprek en wat betreft de samenwerking gaan we met goed vertrouwen dit
nieuwe jaar verder, we zijn blij met Gertjan!

Hans Wachtmeester
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UIT DE BESTUURSKAMER

Op de buitengewone ledenvergadering van 6 februari heb ik het secretariaat
van de HCH overgenomen van Carla Hemel, die helaas vanwege
gezondheidsredenen hiermee moest stoppen.
Als niet-musicerend lid is het lastig om allerlei zaken, die er binnen de
vereniging spelen, mee te krijgen vooral tijdens de repetities. Ik hoop dat
mijn medebestuursleden me blijven informeren.
De HCH is zeker niet vreemd voor mij aangezien mijn man al ruim 35 jaar lid
is van de vereniging, deel uit heeft gemaakt van het bestuur en daarvan
tevens 5 jaar lang voorzitter heeft mogen zijn.
Thuis wordt er dan ook veel over de muziek gesproken, zeker in de tijd dat
onze beide zoons nog thuis woonden.
Daarom hoop ik aardig op de hoogte te zijn van tal van dingen en ik verheug
me erop mijn steentje hieraan bij te dragen. Naast het secretariaat zal ik ook
de contributieadministratie blijven doen en net als voorheen deel uit blijven
maken van de activiteitencommissie.
Na 1 bestuursvergadering te hebben bijgewoond heb ik nog niet veel
informatie vanuit het bestuur te melden maar dat zal ongetwijfeld de
komende tijd verbeteren. Ik kan u melden dat we druk zijn met de
voorbereidingen voor het kerkconcert.
Op 10 april volgt dan de jaarlijkse ledenvergadering met daarna de
plantenmarkt en het optreden van de vereniging tijdens de WAK (Week van
de AmateurKunst) te Hengelo. Ook HIP zal nog deelnemen aan een
jeugdorkesten festival in Borne. Zie voor de data de agenda in deze Roffel.
Kortom er is genoeg te doen en we gaan er met elkaar de schouders onder
zetten. Ik hoop dat ik de komende tijd veel werk mag hebben met het
verwerken van nieuwe lidmaatschaps-aanmeldingen. We hebben een
prachtige vereniging, beslist de moeite waard om lid van te zijn/worden!
Vera Hopster
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BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH

Beste Vrienden,
De eerste bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van de Hengelose
Christelijke Harmonie van 2018 is weer achter de rug.
Nico van Benthem, onze penningmeester, was dit jaar volgens rooster
aftredend maar herkiesbaar en we zijn blij te kunnen melden dat hij herkozen
is voor de komende bestuursperiode van 3 jaar.
In deze vergadering hebben we geconcludeerd dat de inkomsten in 2017 een
beetje achter zijn gebleven bij de verwachtingen. Helaas zijn een aantal
vrienden verhuisd of overleden.
Bij deze Roffel treft u een acceptgiro. Wij hopen van harte dat u bereid bent
dit jaar minimaal evenveel – en misschien wel iets meer dan vorig jaar – te
doneren, zodat we ook in de komende jaren de vereniging kunnen blijven
ondersteunen bij het financieren van instrumenten en concerten.
Dankzij uw bijdrage heeft de vereniging onlangs een (zo goed als) nieuw
klokkenspel kunnen aanschaffen.
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Vorig najaar is Hr. Beuze overleden. Op deze plaats willen we de familie
condoleren en veel sterkte toewensen met het verlies. Hr. Beuze heeft
jarenlang de Roffel bezorgd. Toen hij vanwege ziekte hiertoe niet meer in
staat was, heeft zijn dochter Carolien dit overgenomen.
Mw. van de Steeg heeft na vele jaren bezorgen van de Roffel aangegeven
hiermee te willen stoppen. We willen haar hierbij bedanken voor haar inzet.
Het is fijn om te kunnen melden dat we Carla Harmsen bereid hebben
gevonden haar wijk over te nemen.
Mocht u vragen hebben over de Stichting Vrienden, dan kunt u contact met
mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de laatste pagina van de Roffel.
Hartelijke groet,
Marjolein Morssink
Secretaris Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie.
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NIEUWS VAN HIP
Sinds de laatste Roffel hebben we al weer een paar optredens gehad met
HIP.
Dat waren het Kerstconcert samen met het grote orkest en het optreden bij
de nieuwjaarsreceptie. Omdat Gertjan er deze keer niet bij kon zijn met de
nieuwjaarsreceptie heeft Majella het stokje overgenomen. (Majella
bedankt!). Nu we al weer een tijdje bezig zijn in het nieuwe jaar, zijn we aan
het oefenen voor het volgende optreden.
Dit zal zijn op zaterdag 2 juni in Borne. Wij gaan daar met HIP meedoen aan
een jeugdorkesten festival. Hier hebben een paar jaar geleden ook aan mee
gedaan en dat was een erg leuke ervaring.
Maar eerst gaan we met de jeugd van HIP nog naar een leuk uitje.
Wat we daar gaan doen leest u waarschijnlijk in de volgende roffel.
Tot de volgende keer.
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IK GEEF DE PEN AAN
Hoi ik ben Alma Visser. Ik ben 8 jaar oud. Ik woon in de Hasseler Es samen
met mijn ouders en mijn broer Barto van 13 (die bij HIP op trombone speelt)
en mijn zus Lindy van 10 (die hoorn speelt bij Allo). Ik speel zelf al anderhalf
jaar fluit en daarvan een half jaar bij HIP.
Binnenkort ga ik A-examen doen voor fluit. Ik heb een kromme fluit omdat ik
nog niet zo hele lange armen heb en ik dan niet goed bij de knoppen kan en
het is heel vermoeiend voor mijn armen om hem de hele tijd zo hoog vast te
houden.
Sinds dit schooljaar zit ik in groep 6/7HB van ’t Schöppert. Ik kom bij de Rank
vandaan maar, omdat ik hoogbegaafd ben en al mijn vriendjes/vriendinnetjes
van de schaakclub er ook al zaten, ben ik naar ‘t Schöppert gegaan. Ik ben
heel blij met de overstap en vind het erg leuk op deze school.
Verder heb ik ook nog andere hobby’s. Ik ga 2 keer per week naar de
atletiektraining, vooral lange afstand lopen vind ik erg leuk. Ik zit ook bij
scouting: Scouting Hasselo. Vooral de kampen zijn erg leuk bij de scouting
omdat je dan lekker veel tijd hebt om spelletjes te doen.
De meest tijdrovende hobby is momenteel het schaken. Ik heb daarvoor
regelmatig wedstrijden. Dit jaar heb ik me zelfs voor meerdere NK’s kunnen
plaatsen. In het paasweekend mag ik in Waalwijk 2 dagen lang meedoen met
het NK voor kinderen t/m 10 jaar en inmiddels heb ik me ook geplaatst voor
het NK voor mijn eigen leeftijd. In juni mag ik daarvoor een dag naar
Emmeloord.
Ik wil de pen graag doorgeven aan Sanne, omdat zij tegelijk met mij is
begonnen bij HIP.
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UITNODIGING KERKCONCERT 7 APRIL

Zaterdag 7 april houdt de HCH weer een kerkconcert. Dit maal in
samenwerking met de Cantorij Kristalkerk o.l.v. Martin den Otter. Het belooft
weer een mooie avond te worden met meeslepende muziek en samenzang.
Het kerkconcert zal gehouden worden in de Waterstaatskerk aan de
Deldenerstraat in Hengelo. Aanvang 20:00 uur, toegang is gratis. U komt toch
ook?
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AGENDA
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

25 maart
7 april
10 april
25 april
12 mei
23 mei
2 juni
9 juni
27 juni
10 november

Oud papier
Kerkconcert Waterstaatskerk
Ledenvergadering
Oud papier
Plantenmarkt
Oud papier
HIP jeugdorkest festival Borne
WAK 2018
Oud papier
Najaarsconcert

OUD PAPIER

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal

2016

2017

2018

8680
6560
5900
6140
7280
5020
5720
4400
7240
5840
5760
7200
75740

6640
4020
6180
7140
5760
6120
5800
4280
6120
4980
5080
7280
69400

5580
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WIJ FELICITEREN
April
07 Annelien Teeninga
09 Vera Hopster
10 Chris Dekter
10 Gertjan Lenderink
30 Joost Salomons

Juni
01 Marjolein Morssink
13 Jessica Groen
19 Mathijs van Benthem

Mei
10 Dicky van de Steeg
30 Carla Harmsen
31 Jaap Zweers
31 Sven Klaasen

MARK EN DORIEN VAN HARTE GEFELICITEERD MET RENSKE!
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CONTACT
Bestuur Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
H. Wachtmeester
Tweede voorzitter
G. Vietje
Secretaris
V. Hopster-Bokhoven
Tweede secretaris
Vacant
Penningmeester
A. Everlo-Manden
Tweede penningmeester
N. van Benthem
Activiteitencommissie
E. Mollink
E-mailadres:
Betaalrekeningen:
Repetitieruimte:

06-51326798
0547-388820
074-2774592
06-41109205
074-2425875
074-2775311

harmoniehengelo@gmail.com
NL07INGB0003537775
NL65INGB0001018126 (alléén voor contributie)
De Rots, Slachthuisweg 1B

Bestuur Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
P. Mollink
074-2775311
Secretaris
M. Morssink
074-8510369
Penningmeester
N. van Benthem
074-2425875
Lid
M. Dekker
06-16484855
Lid
A. Everlo-Manden
06-41109205
Adres van de Stichting:
E-mailadres:
Betaalrekening:

Breemarsweg 404, 7555 KG Hengelo
hchvrienden@gmail.com
NL03INGB0005291995

Redactie ‘de Roffel’
Erica Plokkaar – te Vaarwerk
Reigerweg 26
7557 PW Hengelo
074-2425269 hchroffel@gmail.com
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