Zomer 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
Uit de bestuurskamer
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Kopijdatum herfst-Roffel:
Maandag 24 september 2018
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VAN DE VOORZITTER

Je zou kunnen denken dat het een rustige, misschien wat lauwe
periode is tussen het kerkconcert in april en de zomervakantie. Er
zullen weinig mensen zijn die dan al met het najaarsconcert bezig zijn.
Maar niets is minder waar. De repertoirecommissie heeft samen met
onze dirigent heel mooie werken op de lessenaars gelegd, zodat er met
enthousiasme geoefend wordt.

Nu was de blik nog niet helemaal gericht op het concert in november:
op 9 juni hebben we meegedaan met de WAK (Weekend voor de
Amateur Kunst) in Hengelo. Dat was een mooi (mini)concert! Een week
daarvoor speelde HIP met succes mee met het jeugdorkestenfestial in
Borne.
In de tussentijd zijn een aantal van onze jeugdleden geslaagd voor hun
examen aan de muziekschool en een aantal leerlingen is geslaagd voor
het vervolgonderwijs. Daarnaast zijn er examens geweest voor
verschillende opleidingen, die met succes werden afgerond. Allemaal
van harte gefeliciteerd! Moet je nog wat overdoen of een heel jaar
opnieuw? Zet ‘m op!
En dan is het nu eerst vakantie. Met de barbecue op 17 juli sluiten we
het afgelopen mooie seizoen af. Een goede vakantieperiode voor
u/jullie allemaal!

Hans Wachtmeester
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UIT DE BESTUURSKAMER

De HCH kan terugkijken op een geslaagde eerste helft van het jaar
2018. Het kerkconcert in de Waterstaatskerk werd redelijk bezocht
door de veelal trouwe fans van onze vereniging. Mede door de fijne
samenwerking met de Cantorij Kristalkerk / Morgenster werd het een
muzikale avond met nieuwe, maar ook zeer herkenbare muziek.
Zaterdag 2 juni heeft ons opleidingsorkest HIP met succes mee gedaan
aan het festival voor Jeugdorkesten in het Kulturhus te Borne. De
juryrapporten gaven mooie commentaren en bruikbare tips weer.
De week erna, 9 juni, speelde ons orkest tijdens de WAK op een
podium in de Hengelose binnenstad. Ze brachten aangename zomerse
muziek bij ook bijzondere zomerse weersomstandigheden. De
muzikanten speelden in de schaduw maar voor veel publiek was het
bijna te warm om 3 kwartier lang in de felle zon te zitten. Desondanks
viel het optreden erg in de smaak.
Inmiddels zijn de voorbereidingen weer gestart voor het
Najaarsconcert wat dit jaar op 10 november zal worden gehouden in
de Kristalkerk. Na de vakantie zal ik u hier meer over vertellen maar
schrijft u de datum alvast in uw agenda!
Binnen het bestuur wordt momenteel besproken hoe we de concerten
gaan vormgeven en wie welke taak daarbij kan oppakken. Uiteraard is
het voor ons ook nog steeds een uitdaging hoe we de ontbrekende
plekken in het orkest opgevuld krijgen. Er kan vaak een beroep worden
gedaan op allerlei muzikale vrienden maar nog liever zou men
wekelijks met een volle bezetting repeteren. Weet u nog iemand uit
uw omgeving of wilt u wellicht zelf (weer) gaan musiceren dan zouden
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we dat graag van u horen. We zijn met name op zoek naar
trombonisten, slagwerkers en klarinettisten. Wij wachten in spanning
uw reactie af.
VERA HOPSTER - SECRETARIS
BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH
Beste Vrienden,
Bij het Kerkconcert dat gehouden werd op 7 april in de Waterstaatskerk zijn
aanmeldbriefjes uitgedeeld aan de bezoekers. Dit bleek een goede actie, er
hebben zich 2 nieuwe vrienden
aangemeld.

Bij de jaarvergadering van de
vereniging, op 10 april, hebben
we nog even teruggekeken op de
succesvolle deelname aan het
concours in november 2017. Het
bestuur van de Stichting
Vrienden van de Hengelose
Christelijke Harmonie heeft de
leden nogmaals gefeliciteerd
met het prachtige resultaat (1e
prijs met promotie) en heeft alle
aanwezigen getrakteerd op een
heerlijk stuk taart.
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Het bestuur van de Hengelose Christelijke Harmonie heeft een verzoek
gedaan aan de Stichting Vrienden voor het vergoeden van de aanschaf van
een nieuwe klarinet. Een aantal jaren geleden hebben bijna alle klarinettisten een
nieuwe klarinet gekregen, maar er was nog 1 muzikant die op een oude klarinet
speelde. Dankzij uw donatie is de Stichting Vrienden in staat om (o.a.) deze

klarinet te vergoeden.
Misschien hebt u uit de media vernomen dat er sinds eind mei een nieuwe
wet van kracht is, de AGV (algemene verordening gegevensbescherming).
Ook de Stichting Vrienden heeft hier mee van doen. Achter de schermen zijn
we bezig om onze administratie zodanig aan te passen, dat we aan deze wet
voldoen en dat uw (bank)gegevens op een veilige manier worden verwerkt. U
hoort hier binnenkort meer over. 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.

NIEUWS VAN HIP
We hebben met HIP alweer verschillende activiteiten gehad.
Op 24 maart zijn we met HIP naar Bounz in Almelo geweest.
Hier hebben we in een zaal mat allemaal trampolines lekker gesprongen.
Na afloop zijn we nog wat gaan eten bij de Mac.
Op zaterdag 2 juni hebben we met HIP meegedaan met een festival in Borne.
Hier hebben we een paar jaar geleden ook aan meegedaan dus voor
sommigen van ons was dat bekend terrein.
In onze groep zouden we met 3 orkesten spelen. Helaas had een orkest
afgemeld dus bleven we met twee orkesten over.
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Dit betekende dat we eerder aan de beurt waren en sommige van ons
publiek helaas te laat waren.
Ook al zat er maar weinig publiek in de zaal was het toch wel een leuke
ervaring om voor een jury te spelen. Carmen heeft ons optreden aan elkaar
gepraat met een zelfverzonnen verhaal.
We hebben 4 stukken gespeeld en er werden er 2 door je jury beoordeeld.
We speelde een inspeelwerk: Uw licht en Uw liefde.
Angels and Demons
Tricky Trombone
Just for Friends.
Angels and Demons en Just for Friends werden door de jury beoordeeld en
we kregen daar een mooie beoordeling van. Ook over het inspeelstuk en
Tricky trombones was de jury erg tevreden.
De laatste repetitie van dit schooljaar hebben we nog een bbq, dus dat wordt
smullen.
Een fijne vakantie en tot de volgende keer.
Het uitje van hip
We gingen op zaterdag 24 maart naar Bounz. Dat is een hele grote ruimte die
bestaat uit allemaal trampolines waar je goed op kan springen. Je hebt in het
midden een lange trampoline met aan de zijkanten nog een paar grote
trampolines. Er stonden ook matten en blokken op de trampolines waar je op
kan landen na een salto of zo. We gingen met zijn allen gezellig springen. Ik
had een wiebeltand en die was er tijdens het springen uit gevallen. We deden
vaak jongens tegen de meisjes met basketbal, vaak deden we dat met zijn
zessen (drie jongens en drie meisjes). De bal werd vaak afgepakt en het was
een gezellige boel. Er was ook ranja waar je elke keer van mocht drinken. In
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de avond waren we naar de Mc Donalds geweest we gingen patat eten met
nog een snack er bij en nog een burger. De meeste hadden er ook een
milkshake bij er waren ook nog die ander drinken er bij. We werden na de tijd
met auto’s naar de Rots teruggebracht. Het was een superleuke middag!
Groetjes Alma
IK GEEF DE PEN AAN
Hallo,
Ik ben Sanne van Keulen
en zal jullie wat vertellen
over mezelf.
Ik ben 9 (bijna 10 jaar) en
speel vanaf mijn 7e
trompet. Ik speel samen
met mijn moeder bij HIP.
Naast muziek, hou ik ook
van knutselen en zingen.
Ik zing elke
donderdagmiddag bij
kinderkoor JOY. We
hebben af en toe
optredens in
verzorgingshuizen en bij
verstandelijk
gehandicapten en in
kerkdiensten. Soms zing ik
ook solo, dat vind ik héél
leuk!Ik hoop na de zomer
naar groep 7 te gaan op
school. En ik zal in
september een beugel
gaan krijgen. Best
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spannend allemaal! Hopelijk kan ik nog een tijd trompet blijven spelen bij
HIP.
EEN FIJNE VAKANTIE STRAKS ALLEMAAL, EN IK GEEF DE PEN DOOR
AAN JOOST SALOMONS

WIST U DAT HIP SPECIAL
...HIP laatst aan een festival heeft mee gedaan?
...het thema “solist”was?
...wij wel een aantal solisten in de aanbieding hadden?
...Gertjan ze voor het optreden een lesje “buiging maken” gaf?
...je dan moet kijken of je schoenen goed gepoetst zijn?
...de speaker de naam HIP uitgebreid ging uitleggen?
...leden van HIP volgens hem Hipsters heten?
...er helaas maar één Hip-lid met een baard was?
...we allemaal onze baard maar moeten laten staan?
...die man de klok wel heeft horen luiden?
...hij echt niet weet waar de klepel hangt?
...we onze eigen ladyspeaker mee hadden gebracht?
...Carmen zelf de verhaaltjes heeft geschreven?
..ze dit geweldig heeft gedaan?
...dit erg gewaardeerd werd door de jury?
...ze volgens hen vast later schrijfster wordt?
...onze trombonisten nu beroemd zijn?
...de componist van het stuk een handtekening kwam vragen?
...Annet goed is in lucht-triangel spelen?
...wij veel te vroeg aan de beurt waren?
...ons publiek daardoor te laat was?
...we ze bedanken voor de moeite om te komen?
...ze een heel goed optreden gemist hebben?
...de jury een hele mooie beoordeling heeft gegeven?
...wij daar best trots op mogen zijn?
...onze huisfotograaf natuurlijk ook van de partij was?
... dat Isabella de groepsfoto heeft gemist?
...de foto,s inmiddels bewonderd kunnen worden via de doorgegeven link?
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...er nog een bijzondere aantekening was van één jurylid?
...deze het geweldig vond dat wij met ons openingsnummer lieten zien
christelijk orkest zijn?
WIST U DAT
...er maar twee mensen de WUD-jes gemist hadden in het vorige nummer?

...er gewoon niets te melden was?
...we voor nu nog wat oud nieuws hebben?
...de plantenmarkt dit jaar zeer geslaagd was?
...er een mooi artikel in de krant stond?
...we zelfs de voorpagina hiermee hadden gehaald?
...de foto die bijgevoegd was de plank een beetje mis sloeg?
...hier allemaal groenteplanten op stonden?
...wij die echt niet verkopen?
...wij een record opbrengst hebben gehaald?
...we ook meer bestellingen hadden dan anders?
...wij daar heel blij mee waren?
...het wel wat meer tijd kostte om deze allemaal klaar te maken?
...het nog meer tijd kost als er een slaapkop rondloopt die de helft vergeet?
...het een prachtige dag was?
...het soms kan regenen in de kas?
...wij nat van zweet en water waren?
...Renske onze jongste bezoeker en meneer de Jong onze oudste bezoeker
was ?
...hij nog net geen twee keer hoefde te rijden?
...de zus van Gerda ook nog even langs kwam?
...Jaap dacht dat Gerda zich had omgekleed?
...we ook nog een leuk optreden hebben gegeven in de binnenstad?
...er halverwege een dame heel enthousiast foto,s kwam maken?
...niemand van ons wist wie dit was?
...ze foto,s kwam maken voor de facebookpagina van het WAK?
...er wel 9 foto,s van ons op die pagina staan?
...het commentaar erbij ook wel een pluim op onze hoed is?
...we voor de vakantie begint nog even gezellig met elkaar gaan BBQ-en?
...wij daarna even een paar weken gaan “uitblazen”?
...we in september weer flink aan de bak moeten voor het najaarsconcert?
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AGENDA
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

17 juli
25 juli
22 augustus
4 september
26 september
13 oktober
24 oktober
10 november

Afsluiting seizoen
Oud papier
Oud papier
Eerste repetitie nieuw seizoen
Oud papier
Violenmarkt
Oud papier
Najaarsconcert

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

WIJ FELICITEREN
Juli
15 Carolien Beuze
16 Hans Wachtmeester
22 Sanne van Keulen
23 Isabella Plokkaar
26 Karin Zweers
30 Jan Pothof

September
2 Carin ten Tusscher
19 Dorien Hopster
25 Immanuelle Arrindell
28 Majella Hul

Augustus
4 Alma Visser
25 Remmelt Vriesema

EN TOT SLOT
Wil ik graag iedereen een prettige
vakantie toewensen!
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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
074-2775311
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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