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Zomer 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

Kopijdatum herfst-Roffel: 

Maandag 21 september 2020 
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VAN DE  VOORZITTER 

 
Hoe anders dan gewoonlijk heeft iedereen de tijd doorgebracht in de laatste 
maanden. In plaats van de dingen die je gewoon bent te doen kwam er 
ruimte om de tijd anders in te vullen. Dat was eerst wel onwennig. Welke 
andere activiteit kun je nou verzinnen op dinsdagavond, behalve de muziek? 
En dan gaat het niet alleen het spelen van muziek (al is dat uiteraard de 
hoofdmoot van de avond), maar ook om de ontmoeting met elkaar. Eén ding 
heeft deze Corona-tijd ons wel geleerd: hoe waardevol de ontmoeting juist is. 
Via app en mail kun je best behoorlijk wat regelen en via beeldbellen kun je 
ook wel afspraken maken, maar niets kan de werkelijke ontmoeting 
vervangen. Dat zie je ook terug, nu de maatregelen wat zijn versoepeld. Oud 
en jong leven ervan op dat ze elkaar weer kunnen zien. We kijken uit naar het 
moment dat er helemaal geen beperkingen meer zullen zijn. 
 
Je leert de dingen die je gewoon bent anders waarderen juist omdat ze er 
niet meer zijn. Dat hebben we deze tijd wel ervaren. Een ervaring die 
muzikanten waarschijnlijk goed herkennen: soms moet je even rust houden. 
De ene keer vele maten achter elkaar, de andere keer is een zestiende tel 
rust al voldoende om de noten die volgen te beklemtonen. Soms houdt een 
stem of instrument even stil om daarna glorieus te klinken en het orkest mee 
te voeren naar de toppen van de muziek. 
In een gebed vond ik het zo verwoord: 
 
God, luisterende God, 
we danken U voor de zegen van de stilte. 
De stilte van de zon die opkomt. 
De stilte van de mist over de heuvels. 
De stilte van het luisteren. 
De stilte aan het eind van het verhaal. 
De stilte tussen de tonen in de muziek. 
De stilte tussen vrienden. 
Amen. 
 
 
 
Hans Wachtmeester 
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UIT DE BESTUURSKAMER 

 

Hierbij een poging om aan te geven wat er zoal de laatste tijd gebeurd is 

binnen onze verening. Sinds maart van dit jaar is dat bijzonder weinig en dat 

heeft uiteraard te maken met het Coronavirus dat ons en de rest van de 

wereld in zijn greep hield. 

De HCH was van alles van plan, op de agenda stonden tal van activiteiten. Er 

is helaas allemaal niets van terecht gekomen. 

Zelfs nu is het nog maar de vraag of we definitief concerten en 

bijeenkomsten kunnen vastleggen. Maar stilzitten zit ons ook niet echt in het 

bloed en dus hopen wij na de zomervakantie in september een soort van 

“gedachtenisconcert” te kunnen organiseren. Onder voorbehoud zal dit op 

19 september plaatsvinden. Uiteraard zullen we u via de diverse media op de 

hoogte brengen van dit concert. Ook willen we graag in december nog een 

concert geven maar daarvoor is nog geen datum vastgelegd. 

We willen en moeten verder; de schade proberen in te halen maar vooral ook 

uitzien naar alle mogelijkheden die we voorheen gewend  waren te doen.  

We blijven rekenen op ieders betrokkenheid, zowel van onze leden als van 

onze Vrienden. Met verlangen kijken we uit naar het moment waarop we 

nieuwe leerlingen en leden mogen verwelkomen en we de lege plekken bij de 

trombonisten en slagwerkers kunnen invullen. 

Het mooiste nieuws is wel dat we dinsdag 16 juni weer voorzichtig zijn 

begonnen met de wekelijkse repetities. Hierbij houden we de 1,5 meter niet 

in acht maar zelfs 2 meter! 

Het ga u allen goed, blijf gezond en alvast een fijne vakantie gewenst. 

 

Vera Hopster - secretaris 
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BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie wenst 

u een fijne en gezonde zomer toe.  

 

Hartelijke groet, 

Marjolein Morssink 
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NIEUWS VAN HIP 

 

We begonnen dit jaar met veel plezier aan de repetities voor het festival op 20 juni in 

Almelo. 

Maar helaas zoals U allemaal mee hebt kunnen maken ging dat door de Corona 

uitbraak allemaal niet door. Het festival is verschoven naar volgend jaar 19 juni. Ook 

al onze repetities gingen natuurlijk niet door. Een aantal leden van Hip die nog 

muziekles hebben kregen online les net als de lessen op school.  

Om toch nog wat contact te houden, niet alleen via de app. Hebben we een online 

spel gespeeld. 

Dominique had een hele quiz in elkaar geflanst met heel veel verschillende vragen. 

Deze gingen over HIP, maar er waren ook vragen bij over muziek en theorie (met 

dank aan Gertjan). In deze Roffel kunt U een aantal vragen zien die zoal in de quiz 

voorkwamen. 

Dinsdag 16 juni willen we weer langzaamaan met de repetities gaan beginnen. We 

houden dan wel rekening met de corona regels en zullen buiten spelen. 

Hopelijk tot de volgende roffel met meer positief nieuws. 
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DE GROTE HIP MUZIEKQUIZ 

 

In deze rare tijden hebben wij als HIP met elkaar, doormiddel van 

videobellen, een quiz gedaan. Ik (Dominique Klaasen) was de quizmaster van 

de grote HIP muziekquiz. 

 

De quiz had 5 rondes met een bonusronde. Elke ronde had 10 vragen en een 

eigen onderwerp. De onderwerpen die in deze quiz voorkwamen waren: 

vragen over HIP, theorie vragen, vragen over de muziek die HIP heeft 

gespeeld, muziekfragmenten waarbij je de goede tekst moet aanvullen bij 

een liedje en er was nog een ronde met vragen over de muziekfragmenten. In 

de bonusronde werden deze onderwerpen gecombineerd.  

 

Het opstarten van de quiz liep wat moeilijk omdat wij voor het eerst tegelijk 

met elkaar gingen bellen. De quiz was enorm gezellig en het was fijn om 

iedereen weer te zien en te horen. Bij een quiz hoort natuurlijk ook een top 

3. Op de derde plek stond Crista Klaasen, op de tweede plek Marjolein 

Morssink en op de eerste plek stond onze dirigent Gertjan Lenderink. 

 

Wij als HIP gaan voor de vakantie nog een quiz doen met ons allen. Heel veel 

hebben al weer zin in de volgende quiz die ook weer uit totaal 6 rondes 

bestaat.  

 

Omdat wij onze lezers toch nog willen testen op de kennis heb ik een paar 

vragen uit de grote HIP muziekquiz gehaald. Hieronder staan de vragen en 

onderaan kunt u de antwoorden vinden. Weet u alle goede antwoorden?? 

 

 

 

Vraag 1: Uit hoeveel leden bestaat HIP? 

A 17 leden B 16 leden C 18 leden D 20 leden 

 

Vraag 2: Een dwarsfluit is een koperen blaasinstrument, omdat hij niet van 

hout is gemaakt. 

A waar  B niet waar 
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Vraag 3: Wat doet een molteken met de toon van een noot? 

A Verlaagt de noot met een hele toon B Verhoogt de noot met een halve 

toon  

C Verhoogt de noot met een hele toon D Verlaagt de noot met een halve 

toon 

 

Vraag 4: Welk instrument bespeeld onze dirigent Gertjan Lenderink? 

A klarinet B trompet C hobo  D trombone 

 

Vraag 5: Het nummer Can you feel the love tonight van the Lion King speelde 

HIP met het grote orkest tijdens het nieuwjaarsconcert van dit jaar. 

A waar  B niet waar 

 

Vraag 6: Tijdens het najaarsconcert “solisten” van vorig jaar had haar HIP een 

eigen Pipi Langkous. 

A waar  B niet waar 

 

 

Vraag 7: 2020 is ook wel het “Beethoven jaar”. Hoelang is het geleden dat 

Beethoven is geboren? 

A 250 jaar B 300 jaar C 150 jaar D 200 jaar 

 

Vraag 8: Wat doet een kruis met de toon van een noot? 

A Verlaagt de noot met een hele toon B Verhoogt de noot met een halve 

toon 

C Verhoogt de noot met een hele toon D Verlaagt de noot met een halve 

toon 

 

Vraag 9: Bij welke groep behoort de triangel? 

A het slagwerk B de koperblazers C de houtblazers 

 

Vraag 10: Een hobo, althobo en een fagot hebben alle drie een dubbel riet. 

A waar  B niet waar 
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Vraag 1: HIP bestaat uit 18 leden. 

Vraag 2: Niet waar, want een dwarsfluit valt onder de 

houtenblaasinstrumenten. 

Vraag 3: Een molteken voor een noot verlaagt de noot met een halve 

toon. 

Vraag 4: Gertjan Lenderink speelt trombone. Hij heeft vorig jaar bij 

het nummer Hey Jude niet gedirigeerd maar als solist gespeeld met zijn 

trombone. 

Vraag 5: Waar 

Vraag 6: Waar, want Alma Visser was onze eigen Pipi Langkous. 

Vraag 7: Beethoven is 250 jaar geleden geboren. 

Vraag 8: Een kruis verhoogt de noot met een halve toon. 

Vraag 9: Het slagwerk 

Vraag 10: Waar, dit zijn tegelijkertijd ook de enige instrumenten uit ons 

orkest met een dubbel riet. 
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IK GEEF DE PEN AAN 

 

Ik heb de pen gekregen van Gertjan, 

Ik ben Dicky van de Steeg, (velen kennen mij natuurlijk al heel lang, omdat ik 

al meer dan 40 jaar lid ben van de HCH) 

Toen ik een jaar of 18 was ben ik begonnen op de drumband, eerst op de 

“gewone trom”, daarna dieptrom, later met signaalhoorns, die hing je dan op 

je rug, toen met trompet en als laatste blies ik op de sousafoon, (uiteraard 

zonder trom)  

Buiten onze vaste optredens  Borsthuis, najaarsconcert, enz. liepen we veel 

op straat samen met het korps, al gauw met zo’n 60 man, we traden veel op 

tijdens evenementen, haalden Sinterklaas binnen, liepen Taptoes, gaven 

serenades op bruiloften e.d., mooie tijd. Na verloop van jaren wilde men niet 

meer buiten optreden, ik ben toen na enkele jaren afwezigheid overgestapt 

naar het orkest , Na  trompet en euphonium, ben ik dan uiteindelijk 

“basblazer” geworden, en nog steeds met veel plezier, soms wel eens 

overwogen om te stoppen, maar de liefde voor blaasmuziek overheerst 

steeds weer en ik wordt erg gestimuleerd door mijn “Jenny” die me ook  al 

die jaren heeft gesteund en aangemoedigd, altijd betrokken, ook bij alle 

optredens aanwezig. 

Naast mijn werk als “Boekbinder” (nu gepensioneerd) heb (had) ik veel 

hobby’s, zoals boeken inbinden, restaureren, (veel bijbels, doe veel met 

papier, tuinieren, voetbal(tot m’n 28e) en natuurlijk muziek maken en ik hoop 

natuurlijk dat ik dit nog jaren mag doen. 

Allen sterkte toegewenst in deze moeilijke (Coronatijd) ook onze “Vrienden 

van de H.C.H.” en dat we spoedig weer “bij elkaar” mogen zitten om een leuk 

stukje muziek te spelen, tot ziens. 

Ik geef de pen door aan Vera Hopster. 
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CORONA PROOF REPETEREN 

Na maanden van irritatie niets te mogen en te kunnen ondernemen met de 

vereniging, was het nu dan toch eindelijk weer zover dat we elkaar weer 

konden  ontmoeten om samen muziek maken .  

Het was een heel gedoe er was een buitenlocatie geregeld waar we genoeg 

afstand konden houden en net toen dit allemaal geregeld was kwam er een 

nog veel mooiere optie.  We mochten namelijk gebruik maken van de grote 

zaal van de schouwburg in Hengelo Geweldig geregeld!  HIP mocht als eerste 

weer samen spelen, de opstelling was nogal apart omdat gezinsleden wel 

dicht bij elkaar mogen zitten en anderen 2meter afstand moeten houden. Na 

wat toevoeging van ventiel olie enz. hadden ze toch een fijne repetitie  

Het grote orkest mocht om half acht weer beginnen  Uit menig instrument 

kwam een eerste stofwolk na het een tijd niet te hebben gebruikt.  Daarna 

moesten we wel wennen aan de grote afstanden  en de ongeveer 

tegenovergestelde akoestiek van de zaal t.o.v. De Rots. 

Schouwburg bedankt voor deze mogelijkheid. Zo kunnen we werken aan de 

voorbereiding  voor ons concert Op 19 september  in de waterstaatskerk 

(mist de regels het allemaal toelaten)  Nico 
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AGENDA 

 

Woensdag 

 

24 juni 

 

Oud Papier 

Dinsdag 30 juni Laatste repetitie voor de vakantie 

Woensdag 22 juli Oud papier 

Dinsdag 18 augustus 1ste repetitie nieuwe seizoen 

Woensdag 26 augustus Oud papier 

Zaterdag 19 september Concert waterstaatskerk (o.v.) 

Woensdag 23 september Oud papier 

Zaterdag 10 oktober Violenmarkt (o.v.) 

   

   

   

 

WIJ FELICITEREN 

 

Juli                  Augustus 
07  Esther de Boer   04  Alma Visser 
15  Carolien Beuze   06  Lisette Schouten   
16  Hans Wachtmeester  25  Remmelt Vriesema  
22  Sanne van Keulen      
23  Isabella Plokkaar 
26  Karin Mollink 
29  Marjolein Krikke 
30  Jan Pothof      
 
 
September 
02  Carin ten Tusscher 
19  Dorien Hopster 
28  Majella Hul 
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OUD PAPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020    
Jan 6640 5580 5800 5720    
Feb 4020 5680 6840 4860    
Mrt 6180 5980 5040 4620    
Apr 7140 5280 5540 4480    
Mei 5760 5040 5520 5140    
Jun 6120 5880 5240     
Jul 5800 5320 4340     
Aug 4280 3840 4940     
Sep 6120 6380 4140     
Okt 4980 4960 4420     
Nov 5080 6680 5220     
Dec 7280 4760 4620     
Totaal 69400 65380 61360     
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CONTACT 

Bestuur Hengelose Christelijke Harmonie 
Voorzitter H. Wachtmeester 06-51326798 

Tweede voorzitter N. van Benthem 074-2425875 

Secretaris V. Hopster-Bokhoven 074-2774592 

Tweede secretaris  L. Schouten 06-16325630 

Penningmeester E. Mollink 06-46042217 

Tweede penningmeester C. Beuze 074-7850535 

Activiteitencommissie  E. Mollink 06-46042217 

Lid C. Klaasen 06-40077368 

 

E-mailadres: harmoniehengelo@gmail.com 

Betaalrekeningen:   NL07INGB0003537775 

NL65INGB0001018126  (alléén voor contributie) 

Repetitieruimte: 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: Breemarsweg 404, 7555 KG Hengelo 

E-mailadres: hchvrienden@gmail.com 

Betaalrekening:   NL03INGB0005291995 

 

Redactie ‘de Roffel’ 

Erica Plokkaar – te Vaarwerk 

Reigerweg 26 

7557 PW Hengelo 

074-2425269 hchroffel@gmail.com 

mailto:harmoniehengelo@gmail.com

