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‘Steeds meer musicals en pop om Molenveld
Schoenen is
85 jaar jong
jonger publiek aan te spreken’

HENGELO - Molenveld Schoe-

Houd je van zingen en
acteren? Altijd al in een
koor willen zitten? Dan
ben je bij vocaal Theater
HOOV aan het juiste
adres.
Door Linda Meijer
HENGELO - Elke dinsdag van

20.00 tot 22.30 uur zijn er
repetities in het EHBO-gebouw De Spil aan de Willem
de Clerqstraat 23 in Hengelo. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te nemen en/of een avondje mee
te doen.
Iet Christenhusz (67) en Ria
van Hasselt (63) zijn al negentien jaar lid van HOOV.
Ze kenden elkaar daarvoor
niet, maar zijn dankzij het
koor zelfs vriendinnen geworden.
Repetities
‘‘Ik ging altijd al wel naar de
uitvoeringen van VT HOOV,
maar had zelf eigenlijk nog
nooit gezongen. Ik heb toen
een keer de stoute schoenen
aangetrokken en ben wezen
kijken bij de repetities. Dat
was zo leuk; ik ben nooit
meer weggegaan’’, aldus Iet,
tevens PR-medewerker en
bestuurslid van VT HOOV.
Het genre van VT HOOV is
al net zo divers als het koor

zelf. ‘‘Vroeger deden we
vooral operettes, maar de
laatste jaren ook steeds meer
musicals en pop om ook een
jonger publiek aan te spreken’’, vertelt Ria. ‘‘Ons koor
bestaat uit veertig leden, variërend in de leeftijd van 22
tot 78 jaar. We hebben echter
slechts twaalf mannen, dus

Vocaal Theater
HOOV uit hengelo
bestaat alweer
zeventig jaar
we kunnen nog wel wat bassen en baritons gebruiken.’’
Verjaardagsfeest
Momenteel is het koor druk
aan het repeteren voor de
operette La Périchole, die
ze in november twee keer
zullen opvoeren in het Rabotheater, dit ter gelegenheid van hun zeventigjarig
bestaan.
Deze operette speelt zich af
in Lima, de hoofdstad van
Peru. Twee arme straatzangers belanden op het verjaardagsfeest van de Spaanse onderkoning, die zijn oog
laat vallen op de mooie Perricholi en haar tot zijn minnares wil maken.
Er ontstaan daarna allerlei
komische verwikkelingen
met natuurlijk veel zang,

Vocaal Theater HOOV bestaat alweer zeventig jaar. Vroeger deden ze vooral operettes, maar
de laatste jaren ook steeds meer musicals en pop om ook een jonger publiek aan te spreken.

dans en prachtige Peruaanse kostuums.
‘‘Voor het eerst sinds lange
tijd treden we weer op in
de grote zaal. We hebben
een heel modern decor; een
heus bouwwerk met veel
steigers en planken’’, aldus
Ria. ‘‘We willen in oktober
dolgraag met dit decor gaan
oefenen, maar onze huidige
repetitieruimte is hiervoor
simpelweg te klein. Dus
mocht iemand een grote hal
hebben/weten, neem dan

alsjeblieft contact op met
onze productieleider Herman Efftink en met bel 0743762210.’’
HOOV treedt 30 mei nog op
tijdens het Weekend Ama-

teur Kunst en 6 juni tijdens
Amusing Hengelo.
Zie voor meer informatie de
website van HOOV:



nen in Hengelo bestaat liefst
85 jaar.
Gerhard Molenveld startte
zijn schoenreparatie bedrijf
op 14 mei 1930 in de schuur
achter zijn woonhuis aan
de industriestraat 129. Direct na de oorlog verhuisde
hij naar het huidige adres
aan de industriestraat 55 in
Hengelo waar hij ook begon
met verkoop van schoenen.
De schoenreparatie bleef,
maar de verkoop van schoenen werd verreweg het belangrijkste.
Zoon Willem kwam bij in
de zaak en nam deze in
1976 weer over van hem.
Hij bouwde de zaak verder
uit naar een goedlopende
schoenenzaak en specialiseerde zich ook nog eens in
schaatsverkoop.
In 2014 was het de beurt
aan zijn zoon Sjoerd om het
stokje over te nemen. Anno
2015 staat er een mooi familiebedrijf waar service, advies, kennis en gezelligheid
de toon voeren.

Maak zonneklep
HENGELO - Op wijkcentrum

www.hoov.nl

Vocaal Theater HOOV (Hengelose Opera en Operette
Vereniging) bestaat dit jaar zeventig jaar. Dit jubileum
wordt op 14 en 15 november groots gevierd met de komische Franse operette La Périchole van Jacques Offenbach, in een modern jasje gestoken door Marike Vijver
(regisseur) en vertaald in het Nederlands door Joop C.G.
Fransen. Zie voor kaarten: www.rabotheater.nl

de Sterrentuin in Hengelo
gaan ze op woensdag 13 mei
tijdens de Sterreninstuif een
zonneklep maken en buiten
stoeptegels versieren met
krijt. Voor meer info en wat
er te doen is, kijk op de site



www.desterrentuin.nl

De oplossing voor herrie in Twente!
ALMELO - Na 10-15 jaar ervaring te hebben opgedaan bij verschillende
ingenieursbureaus zijn Frank Potijk en Richard de Graaf dit jaar een eigen
adviesbureau gestart voor geluidonderzoeken, metingen en advies.
Geluid Plus Adviseurs is gevestigd aan de Twentepoort Oost 61-14 te Almelo.

Frank Potijk (rechts) en Richard de Graaf
(links) zijn ervaren geluidadviseurs en zijn
sinds januari 2015 gevestigd in Almelo.

Of het nu gaat om geluid
afkomstig van wegen, het
spoor, bedrijven, horeca of
geluidhinder van bijv. buren,
evenementen of bouwlawaai,
Geluid Plus Adviseurs kan u
ermee helpen. Het dienstenpakket is breed en door de
overlappende en specifieke
persoonlijke expertises,
hebben ze alle kennis in huis
voor elk geluidonderzoek of
-meting.

De heren vertellen dat de ambitie,
om een eigen adviesbureau te
starten, 2 jaar geleden is ontstaan.
Ze werkten jaren zij aan zij bij een ingenieursbureau en hebben vele uitdagende projecten succesvol afgerond. “Ondanks onze verschillende karakters passen we op zakelijk
gebied perfect bij elkaar”, zegt Richard. Geluid Plus Adviseurs biedt een goede prijs-kwaliteitverhouding. Immers de ervaring en kennis is aanwezig en “omdat we klein zijn kunnen
we daardoor concurrerende prijzen bieden die passen bij het gevraagde onderzoek. Voor
een makkelijk onderzoek kunnen onze klanten een makkelijke prijs (op z’n Twents uitgedrukt)
verwachten”, vertelt Frank.
Wij bieden een praktische en doeltreffende aanpak en een leesbaar rapport voor het
verkrijgen van o.a. een omgevingsvergunning.

Showroom:
Dinsdag t/m zaterdag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
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