Winter 2017

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
Uit de bestuurskamer
Bestuur stichting van de vrienden
Nieuws van HIP
Ik geef de pen aan
Wist u dat
Agenda / Oud papier
Wij feliciteren
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Kopijdatum winter-Roffel:
Maandag 12 maart 2018
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VAN DE VOORZITTER
Wat een mooi resultaat hebben we behaald tijdens het concours op 18
november!
Onze eerste prijs van het vorige concours hebben we niet alleen vast kunnen
houden, maar het aantal was zelfs nog iets hoger. Een eerste prijs met
promotie!
Een compliment en de hartelijke felicitaties voor onze dirigent in de eerste
plaats, maar ook voor onszelf.
Veel tijd om te vieren hadden we niet, hoewel het etentje dat de Stichting
ons aanbood goed smaakte! Dat daarvoor.
Ons kerstconcert staat als volgende op het programma; hoewel, als u dit
leest is het misschien alweer achter de rug. In ieder geval vond ik het fijn om
een aantal weken met kerstmuziek bezig te zijn.
Na de vakantie zullen we ons in het nieuwe jaar richten op het kerkconcert.
In de afgelopen periode heeft Carla Hemel laten weten dat haar gezondheid
het niet langer toelaat dat ze secretaris kan blijven. Dat is voor haar
teleurstellend! Voor ons is het erg jammer, Carla had een gewaardeerde plek
in het bestuur. Ook vanaf deze plaats zeer bedankt voor je inzet Carla! Het ga
je goed.
Dat betekent dan wel dat de functie van secretaris beschikbaar is. Ook die
van tweede secretaris is trouwens nog beschikbaar.
Nu is het meestal zo dat iemand gevraagd moet worden en dan is zo’n functie
nog wel een keer weer bezet. Als jij/u nog niet bent gevraagd, betekent dat
niet dat je/u niet geschikt zou zijn; aarzel daarom niet om even een hint te
geven dat je een tijdje het bestuur wilt helpen.
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Voor nu wens ik iedereen: ereleden, leden, jeugdleden, stichting, vrijwilligers
donateurs en lezers van deze Roffel heel fijne Kerstdagen en een goed
nieuwjaar. Veel heil en zegen!
Hans Wachtmeester
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UIT DE BESTUURSKAMER
Met nog één optreden voor de boeg lijkt het of wij als bestuur in rustiger
vaarwater komen na de hectische concours-periode. Maar zo voelt het helaas
nog niet. Waarschijnlijk komt dat door de toenemende drukte in onze privé
levens zo tegen de feestdagen.
De afgelopen maanden zijn we vooral druk geweest met alle regelzaken rond
het concours en de voorafgaande (try-out) concerten. Er moesten lege
plaatsen in de bezetting van ons kleine orkest opgevuld worden. Er moest
nagedacht worden over het transport van instrumentarium, met name
slagwerk. Wie speelt eerst en wie laatst in de gecombineerde concerten. Er
moest nagedacht worden over de presentatie van de muziek tijdens het
concert. De berichten voor de pers, de posters. Wie krijgt er een bloemetje,
vergoeding en attentie voor de invallers. En dat nadenken gebeurt dan in de
aanloop naar en tijdens de bestuursvergaderingen. Terwijl na de vergadering
alle mooie gedachten in daden omgezet moeten worden. En ondertussen
kijken we ook al weer vooruit. Kerst, Nieuwjaar kerkconcert en wat al niet
meer. Met al deze drukte hebben we ook besloten om dit jaar de
gebruikelijke kerstattenties te beperken. Dus wie dit jaar geen attentie
ontvangt moet daar zeker niet uit opmaken dat haar of zijn inspanningen niet
gewaardeerd worden. Het bestuur zelf heeft deze klap al verwerkt….
Toen ik ca. 6 jaar geleden met de bestuursfunctie begon was er 1 x per
maand een vergadering en stuurde of ontving je af en toe een E-mail. Het
gebruik van E-mail is in de jaren snel toegenomen. En momenteel is het zelfs
zo dat er steeds meer zaken via de Bestuur-App worden afgehandeld. De
bestuurskamer staat langzamerhand met één been in “de cloud”. Dat maakt
dat we heel goed moeten nadenken hoe we op deze manier transparant
willen blijven besturen. Daar ligt een mooie uitdaging. Er zijn meer
uitdagingen: door de kleine bestuur bezetting concentreren we ons
voornamelijk op de lopende zaken. Maar het zou heel goed zijn om de hele
gang van zaken in ons orkest weer eens goed tegen het licht te houden en
ons af te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze nu doen. Zo eens in
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de 5 à 10 jaar mag dat best gebeuren. Nu er weer wat bestuurstermijnen
aflopen en er ook nog twee vacatures zijn ligt hier een geweldige kans om
met nieuw elan de Overture to a New Age in onze mooie vereniging gestalte
te geven.
Namens het Bestuur,
Gerrit Vietje

BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH
Beste Vrienden,
Het jaar 2017 loopt alweer ten einde. In dit jaar heeft de vereniging muzikaal
toegewerkt naar het concertconcours in Zutphen, waar de muzikanten een
prachtige prestatie hebben geleverd. Vanaf deze plek wil ik de vereniging
namens het bestuur van de Stichting Vrienden (nogmaals) van harte
feliciteren met het behaalde resultaat.
Het is fijn om te kunnen melden dat de Stichting Vrienden een financieel
steentje heeft kunnen bijdragen in de vorm van het busvervoer naar
Zutphen. Verder heeft de Stichting Vrienden aan de muzikanten en de
supporters na afloop van het concours een stamppotbuffet aangeboden met
daarbij een drankje.
Wij willen u hartelijk danken voor uw donaties waarmee we o.a.
bovenstaande hebben kunnen realiseren.
Dit jaar is het niet nodig gebleken, echter wellicht in een volgend jaar kan de
vereniging weer op ondersteuning rekenen bij het onderhouden van het
instrumentarium. Uw bijdrage wordt hoe dan ook goed besteed.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden wens ik u fijne Kerstdagen en
een gezellige jaarwisseling.
Hartelijke groet,
Marjolein Morssink
Secretaris Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie.
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NIEUWS VAN HIP
Op 30 september hebben we ons eerste optreden van dit seizoen gehad.
Hier hebben onze 2 nieuwe jeugdleden Sanne en Alma ook al aan mee
gedaan.
We hebben samen een aantal stukken gespeeld en er waren enkele HIPPERS
die zelf een stukje speelden. Sanne durfde ook al een paar stukjes samen met
haar moeder te spelen. Verder hebben de hoorns samen een stukje gedaan.
Saskia heeft alleen op hobo gespeeld en er was een duet met twee
klarinetten en ook nog een duet met twee saxofoons.
We zijn nu al weer aan het oefenen voor het kerstconcert en een optreden
met de nieuwjaarsreceptie.
Bep is ons komen versterken op de althobo. Nico en Annet zijn voor HIP
overgestapt op slagwerk waarvan Annet het melodisch onder haar hoede
neemt.
Enkele HIPPERS zijn ook mee geweest naar het concours in Zutphen, wat een
erg leuke ervaring was.
Tot de volgende keer.
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IK GEEF DE PEN AAN
Mijn naam is Isabella Sophie Plokkaar en ik ben 14 jaar. Ik ben op 23 juli 2003
geboren als kleinste baby van het gezin, een maand te vroeg maar nu ben ik
de grootste in het gezin op mijn vader na. Ik heb twee oudere zussen Natasja
en Liselotte. Ik ben sinds maart dit jaar ook de trotse tante van Djayden.
Ik heb een heleboel hobby’s waaronder muziek maken, zwemmen, lopen
fietsen en skiën. Nog twee maanden ongeveer en dan is het weer zover, skiën
bedoel ik. Ik ben blij dat ik weer skiën mag want dat was nog een beetje
afwachten of de dokter het goed vond.
Het afgelopen jaar was een erg spannend jaar voor me, in april ben ik
geopereerd aan scoliose wat gelukkig wel goed is gegaan. Ik ben erg beperkt
in wat ik wel en niet mag door de operatie. Er zijn pinnen in mijn rug gezet en
dat duurt erg lang voordat dat allemaal sterk is en ik alles weer mag. Voor
mijn conditie en weerstand was het erg slecht. Toen ik weer mee wilde
repeteren kon ik het helemaal niet volhouden. Gelukkig houd ik het blazen nu
wel weer aardig goed vol. Ik moet wel rechtop zitten met blazen en Nico
heeft een steuntje gemaakt van een oude muziek standaard voor mijn
saxofoon zodat ik hem op mijn stoel kan zetten en dan kan de sax daarop
steunen.
Ik zit al vanaf mijn vierde jaar op de muziekschool en ik ben daar begonnen
met muziek en beweging gedurende 2 jaar en een jaar voorbereidend
instrumentaal onderwijs, daarna nog twee jaar blokfluit. Toen ben ik
saxofoon gaan spelen. Mijn zussen wisten al met 4 jaar dat ze gitaar en piano
wilden spelen, wat ze ook doen maar ik wist het niet. Mijn moeder vroeg me
of ik saxofoon niet zag zitten, ze zei ik was een blazer, in tegenstelling tot
mijn zussen. Aan de ene kant van de familie van mijn moeder spelen ze
blaasinstrumenten en aan de andere kant spelen ze snaarinstrumenten.
Saxofoon spelen leek me wel een goed plan en sindsdien met ik verknocht
aan mijn saxofoon. Misschien wil ik ook nog wel sopraan sax of tenorsax
spelen in de toekomst maar ik ben eerst nog wel druk met school. Dit jaar
ben ik ondanks mijn operatie 2 niveaus opgestroomd van KBL naar TL en ik
moet laten zien dat ik het kan. Tot nu toe gaat het ondanks alles goed.
Ik ben vanaf de oprichting van HIP bij HIP en ik vind het erg leuk en gezellig.
De laatste maanden ben ik door mijn operatie niet veel bij HIP geweest, het
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was de bedoeling dat ik met nog een aantal Hippers mee zou spelen met het
concours in Zutphen met het grote orkest en we moesten daarvoor zoveel
mogelijk op de repetitie van het grote orkest meespelen. Maar een hele
repetitieavond dat houd ik nog niet vol. Ik vond het super om mee te doen
met het concours en ben erg trots dat we het beste waren van alle orkesten
in onze divisie.

Dit ben ik samen met mijn neefje Djayden hij is heel lief en nu ruim 8
maanden.
Ik vind het leuk dat er nu weer twee nieuwe leden zijn bij HIP en ik wil
daarom graag de pen doorgeven aan 1 van ,de 2, ik geef de pen door aan
Alma Visser,
Groetjes Isabella Sophie Plokkaar
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WIST U DAT
...het tijdens onze violenmarkt prachtig, zomers weer was?
...het ook de dag van de laatkomers was?
...dit aan de wekkers lag?
...die van Mark niet af gegaan was?
...dat niet zo raar is als hij op maandagmorgen staat?
...er met die van Ewout ook wat aan de hand was?
...deze zo zacht stond dat hij hem niet gehoord heeft?
...wij lekkere pepernoten met paasschuim bij de koffie hadden?
...Crista natuurlijk ook weer een lekkere cake had gebakken?
...Ewout als herfstkabouter verkleed was?
...wij allemaal een lege eierdoos mee naar de repetitie moesten nemen?
...dit de akoestiek zou moeten verbeteren?
...Dorien eerst een cake moest bakken om die eierdoos leeg te krijgen?
...Nico al weer een nieuwe hobby heeft?
...hij arrangementen maakt?
...deze te vinden zijn op musescore.org?
...alle extra repetities voor het concours beloond zijn met een dikke eerste
prijs?
...we een bekende buschauffeur hadden?
...ons oud lid Gerrit Brink speciaal een dienst had geruild om ons te kunnen
rijden?
...de concourskreet was: “zorg dat je altijd wat over houdt “?
...Bartho wel een “lange” broek heeft?
...Alma een opstapje nodig heeft?
...ze anders bungelbenen krijgt?
...Jaap moet dansen op de trommel?
...Nico ook graag slagwerk wil leren spelen?
...Annet het op het klokkenspel gaat proberen?
...Bep de partij van Annet overneemt op de althobo?
...er dus nu drie man/vrouw slagwerk staat bij HIP?
...wij in korte tijd een kerstconcert moeten voorbereiden?
...het ensemble ook nog een aantal optredens te gaan heeft?
...we iedereen gezegende kerstdagen toewensen?
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...we het nieuwe jaar goed gaan beginnen?
...onze nieuwjaarsreceptie op 2 januari zal zijn?
AGENDA
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

19 december
27 december
2 januari
30 januari
7 april
17 april
2 juni
10 november

Kerstconcert Waterstaatskerk
Oud papier
Nieuwjaarsreceptie
Workshop Xpeditie Blaasmuziek
Kerkconcert Waterstaatskerk
Ledenvergadering
HIP jeugdorkest festival Borne
Najaarsconcert

OUD PAPIER

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

2015
10080
7760
7880
7480
7280
6920
6160
8420
6980
7960
6660
7380
92240

2016
8680
6560
5900
6140
7280
5020
5720
4400
7240
5840
5760
7200
75740
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2017
6640
4020
6180
7140
5760
6120
5800
4280
6120
4980

WIJ FELICITEREN
Januari
22 Véronie Groen
30 Nienke Meulenkamp

Maart
6 Nico van benthem
8 Annet Everlo
18 Bep Zweers
27 Saskia Salomons

Februari
2 Jan Veldstra
2 Karin Reinders
8 Jaqueline Krikke

want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn
schouders

Jesaja 9 vers 5

En dan nog de nieuwjaarsreceptie….

Aan iedereen fijne feestdagen toegewenst en iedereen is
welkom op 2 januari voor de nieuwjaarsreceptie in de Rots vanaf
19.30 waar ook Hip een muzikale bijdrage zal leveren, hopelijk
tot dan!
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CONTACT
Bestuur Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
H. Wachtmeester
Tweede voorzitter
G. Vietje
Secretaris
C. Hemel-Prinsen
Tweede secretaris
Vacant
Penningmeester
A. Everlo-Manden
Tweede penningmeester
N. van Benthem
Activiteitencommissie
E. Mollink
E-mailadres:
Betaalrekeningen:
Repetitieruimte:

06-51326798
0547-388820
074-2781175
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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