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Winter 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 lente-Roffel: 

Maandag 9 maart 2020 
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VAN DE  VOORZITTER 

 

Nog één Roffel en dan is het jaar weer voorbij. Ieder jaar opnieuw verzuchten 

we: wat ging dat snel! Maar als je achterom kijkt, dan is er best veel gebeurd 

in dit jaar. We kijken terug op prachtige concerten en werkten mee enkele 

evenementen of bijeenkomsten. Zowel HIP, het ensemble als het orkest 

hebben onze HCH goed gepromoot. Dank daarvoor aan jullie allemaal, niet in 

de laatste plaats aan onze dirigent. 

Een dankwoord aan de Stichting Vrienden van de HCH is ook op z’n plaats, 

met hun hulp hebben we met name wat betreft de instrumenten mooie 

dingen kunnen doen. 

En nu we toch aan het bedanken zijn: onze sponsoren zijn we zeer 

erkentelijk, evenals alle vrijwilligers uit het orkest. 

 

We blikken niet alleen terug maar ook vooruit, op 17 Januari staat het 

volgende concert in de agenda, in de Thaborkerk. Een Nieuwjaarsconcert, ik 

weet niet of we dit ooit eerder gaven. Dat is ook niet zo belangrijk. Wel staan 

er mooie werken op de standaards! Het is in tijd niet zo heel lang, er zal 

ruimte zijn om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Welkom! 

 

Maar eerst de Kerstdagen en de jaarwisseling, met een korte vakantie. Van 

harte wens ik u namens het bestuur gezegende dagen en een goed 2020. 

 

Hans Wachtmeester 
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UIT DE BESTUURSKAMER 

 

Als bestuur en vereniging kunnen we terugkijken op een geslaagd 
najaarsconcert. De opkomst van het publiek viel niet tegen en hen werd een 
afwisselend concert voorgeschoteld. Een mooi aantal solisten en ensembles 
brachten een aantal fraaie muziekstukken ten gehore en ook het orkest en 
HIP lieten duidelijk van zich horen. 
We zijn dankbaar voor het feit dat we weer een nieuw lid mochten noteren 
namelijk Lindy Visser, zus van Alma en Barto. Zij speelt al zeer verdienstelijk 
waldhoorn. Lindy, van harte welkom en veel plezier gewenst bij de HCH. 
 
Als christelijke vereniging hadden we graag een kerstconcert willen geven. 
Door het ontbreken van een geschikte locatie is besloten om in plaats 
daarvan een nieuwjaarsconcert te organiseren. Vrijdag 17 januari starten we 
om 19.30 uur in de Thaborkerk met dit concert en daarna kunnen we met 
elkaar toasten op het nieuwe jaar in de bijzalen van deze kerk. We nodigen 
onze leden met hun aanhang alsmede onze donateurs hiervoor dan ook van 
harte uit. 
De volgende activiteit zal zijn ons kerkconcert en wel op zaterdag 18 april in 
de Kristalkerk te Hengelo. We zijn nog bezig met de invulling van het 
programma en zodra er meer bekend is zullen we u dit laten weten. 
Verder zitten er nog meer muzikale activiteiten aan te komen zoals een 
jeugd-muziekfestival voor HIP op 20 juni in Almelo en een openluchtconcert 
in de Woolderes op 7 juni.  
 
Bij de feestelijke activiteiten rondom de opening van het Stadhuis zullen HIP 
en het Ensemble hun medewerking verlenen. Een exacte datum is echter nog 
niet bekend maar men denkt aan 4 of 5 april. 
Kortom, er is nog van alles te doen! 
We hopen en rekenen op de steun van onze trouwe aanhang. 
Voor nu wens ik iedereen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en 
bovenal een gezond en muzikaal 2020. 
 
Vera Hopster - Secretaris 
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BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van de stichting vrienden van de HCH, 
 
Marjolein Morssink 
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NIEUWS VAN HIP 

 
Het jaar is alweer bijna ten einde, maar we zijn nog druk aan het repereteren 
voor het komende concert. Deze is, zoals u misschien al weet op 17 januari 
2020 in de Thaborkerk. 
Wij gaan hier ook weer een steentje aan bijdragen. We spelen 2 stukken 
samen met het grote orkest en misschien gaan we zelf ook nog een stukje 
spelen. 
Na het Najaarsconcert mochten we 2 nieuwe leden bij  HIP verwelkomen. 
Marjolein Krikke op de fluit en Lindy Visser op de hoorn. 
WELKOM BIJ HIP ALLEBEI! 
We hopen dat jullie het naar je zin hebben bij HIP!  
Voor het nieuwe jaar staan ook weer verschillende optredens in de planning. 
We willen in ieder geval met Hip weer met een Festival mee doen, verder 
staan de optredens nog niet helemaal vast. Hopelijk in de volgende roffel 
komt hier meer info over. 
 
Allemaal een goed uiteinde en een muzikaal begin van het nieuwe jaar. 
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IK GEEF DE PEN AAN  

 
 

Bedankt Ewout, dat ik gesjaakt ben om ook de pen te ontvangen. 
 
Ik ben Dennis Ellery, ben 30 jaar en heb mijn jeugd geleefd in Oirlo, Limburg 
(je spreekt het uit als "oer-lo"). Daar ben ik als 8 jarige jongen begonnen bij 
Fanfare "Ons Genoegen" op de cornet en later over gegaan op de trompet. 
Toen ik uiteindelijk ging studeren aan de UT, werd ik al gauw lid van SHOT 
(studenten harmonie orkest Twente) en daar heb ik Froukje leren kennen. 
 
Toen wij zijn afgestudeerd, hebben wij een baan in de omgeving gevonden en 
zijn toen opzoek gegaan naar een muziekvereniging in de buurt. En nu zitten 
wij al iets langer dan een jaar bij de HCH. Samen met nog meer oud-shotters. 
 
Overdag ben ik werkzaam bij Selo als programmeur voor machines in de 
voedsel industrie. Daarnaast heb ik altijd veel gehobbied met licht en geluid 
bij de jeugdsoos in Oirlo en de Vestingbar op de UT. 
 
Nu dat we al een tijdje in Hengelo huren, is voor ons de studenten tijd echt 
voorbij met het kopen van ons eerste huis. 
Wij tellen al de dagen af tot dat wij erin kunnen en dat is al op 12 december! 
Dus je kunt wel gokken dat we de komende weken druk zijn met verbouwen. 
 
Ik geef nu de pen door aan: 
Gert-Jan Lenderink    
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NIEUWS VAN DE CONCERTCOMMISSIE 

 
Sinds het afgelopen voorjaar hebben we een concertcommissie in het leven 
geroepen welke de organisatie van de concerten voor haar rekening neemt. 
Als leden zitten hier in: Karen, Karin, Freya, Jan V., Jan H. en onze dirigent 
Gertjan. Het zwaartepunt van de organisatie ligt dan ook op het vastleggen 
van de datums en het bepalen van de te spelen muziekstukken. 
Ook al omdat we het hele jaar geen kerkconcert hebben gehouden was het 
de wens van vele leden om een kerstconcert te organiseren. Helaas hebben 
we daarvoor niet de geschikte ruimte kunnen vinden, mede omdat praktisch 
iedere vereniging wel een kerstactiviteit heeft. We moesten dus omzien naar 
een alternatief.  
 
Het idee is toen ontstaan om een nieuwjaarsconcert te organiseren. Dat gaan 
we doen op vrijdag 17 januari 2020 in de Thaborkerk in de Hasseler Es. 
In feite is het een samenvoeging van nieuwjaarsreceptie en concert.  Om 
19.30 uur start het concert en om 20.30 uur de nieuwjaarsreceptie.  
Het wordt een luchtig programma waaraan alle leden van onze vereniging 
zullen deelnemen. Er zullen een aantal traditionele nieuwjaarswerken ten 
gehore worden gebracht en muziek die gemakkelijk in het gehoor ligt. Een 
positief verhaal dus om het nieuwe jaar mee in te luiden. We hopen dat velen 
van u dit concert komen bezoeken zodat we daarna elkaar alle goeds voor 
2020 kunnen toewensen. Dat laatste doen we uiteraard onder het genot van 
een hapje en een drankje in de bijzalen van Thaborkerk. 
 
Momenteel is ook ons kerkconcert in de voorbereidende fase. Als datum is 
zaterdag 18 april gekozen, dus noteer deze vast in uw agenda. Zodra er meer 
bekend is over de invulling van dit concert zult u dat van ons horen. 
Suggesties voor concerten, muziekstukken etc.  zijn altijd welkom. Stuur 
gerust een email naar het secretariaat en dan zullen wij zien of en wanneer 
we er iets mee kunnen doen! 
 
 
Namens de Concertcommissie, 
Jan Hopster 
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WIST U DAT 

 
…wij in oktober mee gewerkt hebben aan een hele bijzondere herdenking 
   bij de Lambertusbasiliek? 
…het zowel buiten als binnen heel erg koud was? 
…Jaap niet mee hoefde te doen? 
…hij wel heel zenuwachtig heen en weer liep te ijsberen? 
…dit wel een speciale reden had? 
…hij de bewegingsmelder moest activeren? 
…Jacqueline anders in het donker stond? 
…zij de Last Post moest blazen? 
…zij dit niet uit het hoofd kon spelen? 
…ze de bladmuziek nog had moeten zoeken op internet? 
…wij naderhand van de organisatie een groot compliment kregen via de mail? 
…HIP er 2 nieuwe leden bij heeft? 
…Marjolein fluit speelt en Lindy hoorn? 
…Alma het heel gezellig vindt dat ze het nu niet meer alleen hoeft te doen? 
…Lindy ook al in het grote orkest mee draait? 
…Annet zich verdiept in percussie technieken? 
…ze een hele bijzonder triangel partij te spelen heeft? 
…ze ook erg goed op castagnetten is? 
…onze nieuwjaarsreceptie een iets andere opzet krijgt? 
…wij een nieuwjaarsconcert gaan combineren met de receptie? 
…u daar allemaal voor bent uitgenodigd bij deze? 
…wij iedereen gezegende kerstdagen toewensen? 
…wij u dan op het concert en de nieuwjaarsreceptie een gezegend nieuwjaar 
     gaan toewensen? 
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AGENDA 

 

Woensdag 18 dec Oud Papier 

Dinsdag 7 jan 1ste repetitie 2020 

Vrijdag 17 jan Nieuwjaarsconcert Thaborkerk 

Woensdag 22 jan Oud papier 

Woensdag 26 feb Oud papier 

Woensdag  25 maart Oud papier 

Zaterdag 18 april Kerkconcert 

OUD PAPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 
Jan 6640 5580 5800 
Feb 4020 5680 6840 
Mrt 6180 5980 5040 
Apr 7140 5280 5540 
Mei 5760 5040 5520 
Jun 6120 5880 5240 
Jul 5800 5320 4340 
Aug 4280 3840  
Sep 6120 6380  
Okt 4980 4960  
Nov 5080 6680  
Dec 7280 4760  
Totaal 69400 65380 
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WIJ FELICITEREN 

 

Januari                  Februari 
17  Dennis Ellery   02 Karin Reinders 
     02 Jan Veldstra   
     08 Jaqueline Krikke 
     09 Corine Albers 
     14 Freya Plaisier 
 
 
Maart 
06 Nico van Benthem           
08 Annet Everlo 
18 Bep Zweers 
26 Lindy Visser 
 
 
 
 

NAMENS DE REDACTIE 
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VARIANT PETER EN DE WOLF 

Er waren eens 3 klarinetten. Samen met nog heel veel andere instrumenten 

gingen ze op reis, naar het land van sinterklaas. 

Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat speelden ze samen, en maakten zo 

de mooiste klanken.  

Ook gingen ze soms naar het strand. Eerst gingen de koper instrumenten 

tijdens de houtrepetitie de zee in. Maar toen ze uit zee kwamen en te lang op 

het strand waren, gebeurde er iets heel ergs. Rood gloeiend kwamen de 

koperen instrumenten allemaal terug. De houten instrumenten hadden wel 

met hen te doen, en verzorgden hen heel lief, zodat ze hun mooie koperkleur 

weer terug kregen. Roodgloeiend koper klonk toch wel heel anders! 

 

De volgende dag gingen alle houten blaasinstrumenten naar het strand, 

samen met de trommels; wat maakten ze een lawaai!!! De hele stad aan de 

zee werd langzaam aan wakker geroffeld, en wat gezellig; er sloten nog meer 

instrumenten aan! Niet veel ging verschrikt aan de kant; zoveel sirenes van de 

trombones en trompetgeschal was al heel lang niet meer voorgekomen! 

De fagot en basklarinet grepen in. Eerst maanden ze de grote trom tot rust. 

Deze begon langzaam met een roffel links, een roffel rechts. Instrument voor 

instrument ging mee spelen in het tempo van de grote trom. Eerste de 

groten, toen de kleinen en als laatste de piccolo. Het gekwetter en geschal 

veranderde in het mooiste muziekstuk van de harmoniewereld. En de 

instrumenten bleven voor altijd samen spelen, als Hengelose Christelijke 

Harmonie.  
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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

