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                     Nieuwsbrief nr. 2018 – 01 

            
                               6 januari 2018 

Beste leden, 

 

Op de eerste plaats een gezond, mooi en voorspoedig 2018 toegewenst. 

 

1. Uit het bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

 

a) Op de Algemene Ledenvergadering op 28 september jl. is Jos Greven, lid van de 

Midwinterhoorngroep Huttepiepen uit Ulft en mede oprichter van het Gelders 

Midwinterhoorn Treffen, toegetreden als bestuurslid van de Federatie.   

De invulling van deze bestuursfunctie heeft hem echter niet gebracht wat hij ervan 

verwachtte. De benodigde hoeveelheid tijd, gecombineerd met verschillen van 

inzichten, heeft Jos doen besluiten om met onmiddellijke ingang zijn functie als 

bestuurslid ter beschikking te stellen. 

Wij danken Jos hartelijk voor datgene wat hij in deze korte periode als bestuurslid 

voor de Federatie gedaan heeft en wensen hem alle goeds voor de toekomst. 

 

b) Binnen het bestuur was Jos de contactpersoon voor het Gelders Midwinterhoorn 

Treffen. Deze taak wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter.  

 

c) Het bestuur onderneemt de komende maanden de nodige actie om het bestuur weer 

aan te vullen. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen 

met de zittende bestuursleden. 

 

Bestuursactiviteiten 

 

a) Nu onze Federatie via het besluit van de ledenvergadering op 28 september 2017 

beschikt over een Reglement voor het houden van een blaascompetitie onder 

auspiciën van de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen kon het instellen 

van een Wisseltrofee voor de onderscheiden winnaars van de blaascompetitie niet 

uitblijven.  
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Jos Greven stelde voor contact te zoeken met kunstenares Lidwien Rouweler te 

Nijverdal, ontwerpster van een bronzen midwinterhoornblazer.  

Zij bleek bereid om het exclusieve gebruiksrecht van haar ontwerp aan de Federatie 

te gunnen.  

Daardoor kon een serie van drie Wisseltrofeeën, één voor elke winnaar uit een 

specifieke categorie, aangemaakt worden, 

  

1. Gerrit Hazewinkel Wisseltrofee voor de beste Junior Midwinterhoornblazer.  

2. De Roos-Gesink Wisseltrofee voor de beste Senior Midwinterhoornblazer.  

3. Federatie Trofee voor de beste Midwinterhoorngroep. 

 

Wij vonden de Stichting De Roos-Gesink bereid deze Wisseltrofeeën te financieren en 

zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd.  
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De uitreiking van de Wisseltrofeeën vindt jaarlijks na afloop van de blaascompetitie 

tijdens het Gelders Midwinterhoorn Treffen plaats. Als blijvende herinnering krijgt 

elke winnaar een oorkonde waarop de Wisseltrofee is afgebeeld. 

  

b) Aan de Midwinterhoorngroep Eibergen danken wij een mooi en succesvol Gelders 

Midwinterhoorn Treffen 2017 op 29 december jl. Het derde Treffen in successie.  

Het initiatief dat in 2015 en 2016 onder de vlag van de Midwinterhoorngroep De 

Huttenpiepen te Ulft plaatsvond, kreeg in 2017 in Eibergen zijn vervolg. 

Nu onder auspiciën van de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen.  

De Midwinterhoorngroep Eibergen maakte er een gedenkwaardig feest van.  

Wie er niet bij waren, hebben iets moois gemist. 

 

c) De komende maanden zal onder leiding van het bestuur een evaluatie van het  

Treffen 2017 plaatsvinden. Aan het organiserend lid, de deelnemers en andere 

betrokkenen is/wordt gevraagd hun bevindingen en aanbevelingen bij voorkeur 

schriftelijk (e-mail) kenbaar te maken bij het bestuur. 

Over de resultaten van deze evaluatie zullen wij later berichten. 

 

d) De komende weken zal het bestuur een geleide inventarisatie onder haar leden 

doorvoeren voor wat betreft de MWH-bouw en -blaas activiteiten in de afgelopen 

adventsperiode. 

Dit om enig inzicht te verkrijgen over de mate waarin het publiek heeft kunnen 

kennismaken met het MWH-bouwen en het MWH-blazen. 

 

2. Groei van het ledenbestand 

 

Per 1 december 2017 hebben we de Midwinterhoorngroep Silvolde – Oude IJsselstreek als 

het 17e lid van onze Federatie mogen inschrijven.  

 

3. Aanvraag voor opname van het “Midwinterhoornbouwen” op de Nationale 

Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed. 

 

In nauwe samenwerking met de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe is de Federatie 

van Gelderse Midwinterhoorngroepen bezig de definitieve aanvraag voor de registratie van 

het Midwinterhoornbouwen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed af te ronden. 

Zowel de concepttekst van de beschrijving van deze ambachtelijke traditie als het plan om 

deze ambachtelijke traditie in de komende jaren in samenwerking met de doorgewinterde  
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midwinterhoornbouwers zo goed en volledig mogelijk te documenteren en te registreren is 

met medewerking van KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem, 

besproken en aangescherpt. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Indiening staat 

gepland in het eerste kwartaal van 2018. Afhankelijk van de reactie van de 

beoordelingscommissie kunnen we in de loop van 2018 hopelijk de uitslag tegemoet zien.  

 

4. Gelders Midwinterhoorn Treffen 2017 

 

De Midwinterhoorngroep Eibergen heeft onder auspiciën van de Federatie op 29 december 

2017 een heel fantastisch en succesvol Gelders Midwinterhoorn Treffen georganiseerd. 

Er waren 16 Gelderse midwinterhoorngroepen vertegenwoordigd, waarvan in totaal 44 

blazers hebben deelgenomen aan de blaascompetitie.  

TV Gelderland wijdde een uitgebreid nieuwsitem aan het Gelders Midwinterhoorn Treffen 

rond het Muldershuis bij de Mallumsche Molen te Eibergen. Wat een prachtige promotie 

voor het midwinterhoornblazen opleverde. Ook de interviews waren een schot in de roos. 

Deze uitzending kan nog worden bekeken:  

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2153462/Vrouwen-domineren-

Geldersemidwinterhoornwedstrijd 

 

 
 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2153462/Vrouwen-domineren-Geldersemidwinterhoornwedstrijd
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2153462/Vrouwen-domineren-Geldersemidwinterhoornwedstrijd
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Amanda Donselaar werd kampioen bij de junior blazers. De Wisseltrofee voor junior blazers 

werd aan haar overhandigd door Gerrit Hazewinkel, de grondlegger van het bouwen en het 

blazen van de midwinterhoorn in Gelderland. Vijftig jaar geleden maakte en blies hij zijn 

eerste midwinterhoorn in de buurtschap rond de Wildenborch.  

Als onderwijzer in Eibergen begon hij met jeugd zijn eerste Midwinterhoorngroep. 

 

 
 

Tot ons genoegen kon Wim van Heugten namens de Stichting De Roos Gesink de 

Wisseltrofee voor senior blazers uitreiken aan Herma Berends van de Veluwse 

Midwienterhoornbloazers.  

Deze stichting maakte ons als Federatie de aanschaf van de Wisseltrofeeën financieel 

mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federatie Gelderse  
 Midwinterhoorngroepen    

 Pagina 6 van 8 
 
Vereniging “Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen”  Nieuwsbrief 2018-01 
   

 

 

 
 

De Midwinterhoorngroep De Veluwse Midwienterhoornbloazers haalden de Federatie 

Wisseltrofee binnen als de beste groep. 

Alle winnaars bij deze nogmaals hartelijk gefeliciteerd! 

  

Voor de verdere uitslagen en een fotoverslag van deze mooie dag kunt u terecht op de 

website van de gastheer, de Midwinterhoorngroep Eibergen, 

http://www.midwinterhoorngroepeibergen.nl/het-gelders-treffen-in-2017/ 

 

Wij kunnen terugzien op een heel geslaagd Treffen 2017, inclusief blaascompetitie, omlijst 

door allerlei heerlijkheden, nat en droog. Van de regen hadden we uiteindelijk weinig last.  

Omdat Ben Tragter en zijn videoploeg de uitreiking naar de kerstboom dirigeerde, konden 

we met enige hulp tafel & wisseltrofeeën daarheen verplaatsen. Deze enscenering 

garandeerde optimale kwaliteit voor licht en geluid en een sfeervol décor.  

Gelukkig hebben we nog foto’s en video’s tegoed. Zo kunnen we opnieuw zien en horen wat 

er te beleven viel en hoogstwaarschijnlijk véél meer. Want via het oog van de camera van 

zoveel bekwame technici komt ook een veelvoud aan beeld en geluid beschikbaar.  

http://www.midwinterhoorngroepeibergen.nl/het-gelders-treffen-in-2017/
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5. Geschiedschrijving  

 

Het bestuur heeft Joost van der Plicht gevraagd om, in het verlengde van zijn eerdere werk, 

een uitvoeringsplan te maken om de geschiedenis in kaart te brengen voor   

a. Leden en niet leden Midwinterhoorngroepen 

b. Andere overige bronnen 

Een belangrijke activiteit is het inventariseren van de geschiedenis van alle Gelderse 

midwinterhoorngroepen. Dat willen we doen met interviews maar zeker ook met 

archiefonderzoek bij de groepen zelf. Wij komen daar uiteraard nog op terug, maar we 

willen nu al wat voorbereidingen doen via deze vragen: 

- Willen jullie meewerken aan het houden van interviews; 

- Willen jullie je archief openstellen voor onderzoek; 

- Hebben jullie zelf al een geschiedschrijving van de groep opgesteld; 

- Zijn er wellicht één of meer personen die willen meewerken aan “de 

geschiedschrijving van het midwinterhoornblazen in Gelderland”? 

 

Voor de inventarisatie via overige bronnen is het bestuur in overleg met diverse externe 

partijen zoals Erfgoed Gelderland, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, het P.J. 

Meertensinstituut, enz. Het voornemen is om hiervoor een nader te bepalen werkgroep te 

vormen.  

 

6. 50 jaar geleden maakte en blies Gerrit Hazewinkel zijn eerste Midwinterhoorn 

 

Gerrit Hazewinkel kreeg ruim 50 jaar geleden de “opdracht” van de bekende streekschrijver 

Hendrik Odink te Eibergen om het midwinterhoornblazen nieuw leven in te blazen. Odink 

kon nog vertellen waar in de Achterhoek in de 19de eeuw voor het laatst was geblazen, te 

weten ca. 1875 bij de Erve Reijrink in Zwolle, een buurschap tussen Groenlo en Meddo.  

Gerrit meent dat deze traditie ook in Kotten (Winterwijk) nog lang in ere is gehouden. Met 

het spannende verhaal van boer Kunners die in 1815 in aanvaring kwam met de commiezen 

was daar het blazen op de midwinterhoorn natuurlijk niet voorgoed afgelopen.  

Gerrit Hazewinkel zaagde in 1967 met verlof van Herman Jansen van de boerderij 

Lentemorgen aan de Stuwdijk in de buurschap De Wildenborch een wilgentak uit diens 

knotwilg. Hij blies boven de put van zijn ouderlijk huis, de boerderij Slagman, zijn eerste 

“Olde Roop”. In Eibergen, waar hij hoofdonderwijzer was, ontstond enkele jaren later de 

eerste Midwinterhoorngroep, bestaande uit een handvol tieners. In de timmerwerkplaats 

van de Koninklijke Textiel Fabriek in Eibergen maakten zij onder toeziend oog van bekwame 

timmerlieden hun eerste midwinterhoorns. Zo beleefde op initiatief van Gerrit Hazewinkel 

de traditie van het midwinterhoornbouwen en –blazen in Gelderland zijn doorstart. 
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7. Midwinterhoorn van ca. 65 jaar oud verwisselde voor een glas bier van eigenaar. 
 
EIBERGEN 29 dec. 2017 – In het schipperscafé van het Muldershuis in Eibergen heeft Harry 

Roelink, Berkelschipper te Eibergen, de midwinterhoorn die sinds ca. 1950 in familiebezit 

was  voor een glas bier geruild met James Mol, Berkelschipper in Zutphen / lid van de Joppe 

Blaozers.  

Erve Roolman van de familie Roelink grensde aan de Havezathe ’t Everloo van Jan Racer 

Palthe te Volthe, tussen Rossum en Denekamp.  

J.H. Racer Palthe kennen we als één van de Twentse initiatiefnemers die samen met Toon 

Borghuis, Jan Jans en een viertal anderen het Midwinterhoornblazen in Twente in 1953 

nieuw leven inbliezen.  

De hoorn van H. Roelink blijkt een lengte te hebben overeenkomstig de doorsnee van de 

waterput destijds. Dus vrij kort, minder dan 1.00 m. 

 

 


