Winter 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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Kopijdatum lente-Roffel:
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VAN DE VOORZITTER
De laatste Roffel van dit jaar. De tijd gaat snel. We kunnen terugkijken op een
mooi jaar met twee prachtige concerten. Ook HIP heeft dit jaar regelmatig
van zich laten horen.
Maar we kijken niet alleen terug, hoeveel voldoening dat ook geeft. We
kijken ook vooruit, naar het nieuwe jaar. Het duurt nog even, maar 6 april is
ons voorjaarsconcert en daarvoor wordt al druk geoefend. Verder is de
activiteitenagenda behoorlijk gevuld.
Een beetje zorg is er ook voor het nieuwe jaar. Het aantal bestuursleden is
minimaal en daalt na de jaarvergadering onder het minimum, tenzij er
nieuwe bestuursleden komen.
Over het aantal orkestleden mogen we dik tevreden zijn. Naast de nieuwe
leden is ook een aantal HIP-pers doorgestroomd naar het grote orkest. Het is
een genoegen om met zoveel muzikanten samen te spelen! Tegelijk zien we
dat er op dit moment geen nieuwe leerlingen zijn, waardoor ons
opleidingsorkest heel klein wordt.
Ondanks de zorgen is er veel om dankbaar voor te zijn en om met
vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan. Iedere repetitie wordt begonnen met
een koraal en afgesloten met een koraal en een gebed. Waarmee we ons
ervan bewust zijn dat muziek maken een gave is en dat we ons ook in de
muziek gedragen weten door God.
Ik wens u/jou allemaal goede kerstdagen en zegen voor het nieuwe jaar.
Hans Wachtmeester
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UIT DE BESTUURSKAMER
In de vorige editie van de Roffel schreef ik nog: het beloofd een vrolijk en
temperamentvol concert te worden. Gezien de vele positieve reacties die we
na afloop van het concert mochten ontvangen is daarmee niets te veel
gezegd.
De HCH zit duidelijk in de lift. De stijgende lijn van het concours heeft dirigent
Gertjan Lenderink met het orkest weten vast te houden. Vaak staat er leuke
en interessante muziek op de lessenaar maar de laatste jaren ook zeker
stukken die de nodige studie kosten. Daarmee komt het orkest op een hoger
muzikaal peil.
Ook nieuwe leden kunnen hier hun aandeel in hebben. Zij brengen hun
ervaring in, opgedaan bij andere orkesten, en daar kan de HCH mee verder.
Erg blij zijn we daarom ook met de komst van Froukje, Lisette, Ester en Freya
(klarinettisten) en Dennis (trompet) en wellicht ook nog Iepe (Esbas).
In de decembermaand is menig muzikant betrokken bij kerstconcerten. Zo
ook ons ensemble dat tijdens de eerste advent haar medewerking verleende
aan een vesperdienst in de Waterstaatskerk. 14 december staat voor hen nog
een huiskamer-kerstconcert gepland in het Trivium.
Dan gaat het al weer snel richting januari 2019.
Op 8 januari houdt de HCH haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Rots.
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur om elkaar een goed nieuwjaar te
wensen.
Het orkest is inmiddels begonnen met de voorbereidingen op haar
voorjaarsconcert. U leest het goed: een voorjaarsconcert. Anders dan andere
jaren met een andere muzikale invulling. In de volgende Roffel hierover
meer.
Noteer hiervoor alvast 6 april in uw agenda.
Voor nu wens ik iedereen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en
bovenal een gezond en muzikaal 2019 toe!
Vera Hopster - Secretaris
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BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH
Deze keer hebben we niet zoveel te melden maar willen alle vrienden van de
HCH goede feestdagen toewensen en een goed en muzikaal 2019
UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur van de Stichting en de Hengelose Christelijke Harmonie nodigen
u allen van harte uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Deze hopen we te houden op 8 januari 2019. Deze receptie wordt gehouden
in onze repetitie ruimte, waar de activiteiten commissie gaat zorgen voor de
nodige hapjes en drankjes.
Waar:
Aanvang:

“De Rots” aan de Slachthuisweg.
19:30
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NIEUWS VAN HIP
We hebben met HIP meegedaan aan het najaarsconcert in de Kristalkerk op
10 november.
We hebben zelf een aantal stukken gespeeld en het grote orkest heeft met
ons meegespeeld.
Een van onze eigen stukken werd aan elkaar gepraat door Alma. Zij vertelde
waar het stuk over ging en wat er volgens het verhaal ging gebeuren. Dit stuk
was Moses in Egypt.
Ook speelde we Medieval street Buskers en True Colors.
Het stuk dat we samen speelde met het grote orkest hadden we al een keer
voor publiek gespeeld. Het was het stuk Angels and Demons, dat we tijdens
het festival in Borne hadden gespeeld. Carmen heeft net zoals tijdens het
festival het verhaal verteld dat ze bij dit stuk had geschreven. Samen met het
grote orkest klonk het wel heel anders dan wanneer je het met een klein
clubje speelt.
3 van onze HIPPERS mogen vanaf nu ook in het grote orkest meespelen. Heel
veel succes en plezier in het grote orkest.
Ons volgende optreden staat al weer in de planning en dat zal zijn tijdens de
Nieuwjaars receptie op 8 januari. Dus zijn wij daar nu voor aan het repeteren.
Iedereen fijne Feestdagen en een gezond en muzikaal 2019.

IK GEEF DE PEN AAN
Ik Nico heb de Pen gekregen al miste ik de symbolische Pen die er ooit bij
doorgegeven werd.
Ik speel sinds mijn 10e jaar Toen begon ik op Euphonium en heb tot mijn D
examen les gehad maar ik had geen zin in de theorie van D, dus dat heb ik
niet meer gedaan. Mijn vader speelt ook euphonium 2 van mijn zussen
spelen klarinet en mijn broer basklarinet en trombone. Dus muziek was er
altijd wel in huis.
Bij de HCH speelde ik eerst een aantal jaren Euphonium. Daarna ben ik wat
gewisseld naar trombone, hoorn euphonium trompet Es Bas en
tegenwoordig weer meestal Trombone. Ken je iemand die ook trombone
mooi lijkt, mag je dat bij mij komen proberen, voor andere instrumenten geld
dat trouwens ook. Ik beheer de instrumenten van de vereniging als er wat
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mee is kun je er mee bij mij komen soms kan ik het zelf wel maken anders
zorg ik dat het gemaakt wordt.
Ik ben getrouwd met Erna en heb 2 zoons, de ene kennen jullie vast wel dat
is Mathijs die ook hoorn speelt. Rene is beter in Atletiek maar helpt soms wel
met beamer bij concerten.
Ik ben ZZP er en verdien mijn geld met het bedenken, tekenen en maken van
elektrotechnische besturingen van machines en processen.
Ik mag de penningmeester zijn van de Stichting vrienden van de HCH Al heel
wat jaren ben ik bestuurslid van de HCH, tegenwoordig 2e voorzitter. Stel nou
dat je denkt dat lijkt mij helemaal geweldig laat het me dan even weten want
we kunnen nog wel wat extra mensen gebruiken
Verder heb ik volleyballen als hobby in een Mix team om me lekker uit te
leven op een bal door een lekker potje te meppen.
De Pen geef ik door en het blijft een verrassing behalve voor degene die
hem krijgt. Dus vol spanning wachten op de volgende Roffel.
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WIST U DAT
...onze violenmarkt de warmste ooit was?
...wij in korte broek violen verkochten?
...het 's middags 28 graden was?
...wij nog net niet hoefden te sproeien?
...wij een nieuw kassameisje hadden?
...Vera het wel leuk vond om winkeltje te spelen?
...zij ondertussen ook nog even oppas-oma was?
...Benny en Alie door ons in de bloemetjes gezet zijn?
...zij ons al bijna 20 jaar van koffie en thee voorzien in de pauze
...Jan H last heeft van gestreepte noten?
...Remmelt winterolie in zijn basklarinet nodig heeft?
...Gerdien vreemde gedachten krijgt bij de mars “Ungarn Kindern”?
...wij er in één klap 5 nieuwe leden bij hebben gekregen?
...wij daar natuurlijk heel erg blij mee zijn?
...Marjolein daar wel een beetje van in de war raakt?
...ons najaarsconcert in goede aarde gevallen is?
...Gerrit V net op tijd terug was van zijn rondreis?
...hij niet mee kon spelen?
...hij wel ons concert aan elkaar kon praten?
...hij erg goed is in woordgrapjes?
...ons ensemble weer in actie is geweest?
...Remmelt zo lief was voor Majella in te vallen?
...hij wel goed moet kijken of hij alle “regels” wel bij zich heeft?
...we ook weer een klein huiskamer kerstconcertje gaan verzorgen?
...we hopen dat de bewoners van afd. Weusthag TMZ net zo enthousiast zijn
als vorig jaar?
...we iedereen fijne feestdagen toe wensen?
...we u allemaal hopen te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie?
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AGENDA
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag

14 december
19 december
8 januari
23 januari
27 februari
27 maart
6 april

Ensemble optreden Trivium
Oud papier
Nieuwjaarsreceptie Rots 19.30
Oud papier
Oud papier
Oud papier
Voorjaarsconcert HCH

OUD PAPIER

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

2016
8680
6560
5900
6140
7280
5020
5720
4400
7240
5840
5760
7200
75740

2017
6640
4020
6180
7140
5760
6120
5800
4280
6120
4980
5080
7280
69400
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2018
5580
5680
5980
5280
5040
5880
5320
3840
6380
4960

WIJ FELICITEREN
Januari
17 Dennis Ellery
22 Veroni Groen
Februari
2 Jan Veldstra
2 Karen Reinders
8 Jaqueline Krikke
9 Corine Albers
14 Freyda Plaisier

Maart
4 Nooyke Bakker
6 Nico van Benthem
8 Annet Everlo
18 Bep Zweers
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CONTACT
Bestuur Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
H. Wachtmeester
Tweede voorzitter
N. van Benthem
Secretaris
V. Hopster-Bokhoven
Tweede secretaris
Vacant
Penningmeester
A. Everlo-Manden
Tweede penningmeester
E. Mollink
Activiteitencommissie
E. Mollink
E-mailadres:
Betaalrekeningen:
Repetitieruimte:

06-51326798
074-2425875
074-2774592
06-41109205
06-46042217
06-46042217

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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