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                     Nieuwsbrief nr. 2018 – 02 

            
                               14 juli 2018 

Beste leden, 

 

 

1. Uit het bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

 

a) Na het aftreden van Jos Greven is er een vacature ontstaan in het bestuur waarvoor 

zich tot op heden nog geen kandidaten beschikbaar gesteld hebben. Wij doen bij 

deze nogmaals een dringend beroep op onze leden om het bestuur weer aan te 

vullen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de zittende bestuursleden.  

b) Ons bestuurslid Wim Jansen, aftredend per 1 juli 2018, heeft zich weer beschikbaar 

gesteld voor een volgende termijn van 4 jaar. 

  

Bestuursactiviteiten 

 

a) 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 

 

Het aantal leden is in het eerste semester van 2018 ongewijzigd gebleven.  

 

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

Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed. 

 

Midzomer 2018 bereikte ons het verheugende bericht dat Midwinterhoornbouwen kan 

worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  

Onze Aanvraag en het Zorgplan zijn goedgekeurd, een kroon op het werk van de Federatie 

van Gelderse Midwinterhoorngroepen en de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. 
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Het blazen staat sinds 2013 op de Inventaris, met het bouwen erbij is het plaatje compleet. 

 

Bij de realisatie van ons Zorgplan werken wij graag nauw samen met de aangesloten 

Midwinterhoorngroepen in ons werkgebied. Voor de Federatie is dat de provincie 

Gelderland. De Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe is werkzaam in Overijssel. 

 

Zonder overdracht aan nieuwe generaties heeft immaterieel erfgoed geen toekomst. 

Initiatieven om kinderen op de basisschool te laten kennismaken met de Midwinterhoorn en 

bouwlessen aan leerlingen bij het voortgezet onderwijs vallen vaak in goede aarde. 

Midwinterhoornblazen mag vanaf Eerste Advent tot Driekoningen, bouwen het hele jaar.  

 

Zaterdag 1 december 2018 wordt bij Florijn in Gelselaar (Gld.) de bijschrijving in de 

Inventaris een feit met de ondertekening van de stukken. Als om 16:00 uur de kerkklokken 

het begin van de zondagsrust hebben ingeluid, zullen de Midwinterhoornblazers bij de bijna 

oudste Bentheimer zandstenen waterput Bie Winkels de Eerste Advent aanblazen. Dan 

volgen beurtelings de Midwinterhoornblazers vanaf nogmaals vier andere waterputten in 

het hart van Gelselaar, dat de status van beschermd dorpsgezicht heeft.  

 

In Gelderland en Overijssel zijn ruim 50 Midwinterhoorngroepen actief die méér dan 1.000 

actieve blazers tellen. Vaklui die ambachtelijk Midwinterhoorns bouwen, vormen een 

bescheiden minderheid. Maar bouwers kunnen niet zonder blazers en andersom.  

De Twentse Stichting en de Gelderse Federatie hebben de handen ineen geslagen om het 

ambacht van het Midwinterhoornbouwen uit de anonimiteit te halen, zodat er waardering 

ontstaat voor de bouwer en men oog (en oor) krijgt voor de fijne kneepjes van het ambacht. 

Daarom willen wij of dit feestelijk moment een record aantal bouwers in ons midden 

welkom heten. Wij rekenen daarbij op jullie als verbindende schakel naar bouwers uit eigen 

kring en uit jullie omgeving, dat zij deze datum reserveren en als het zover is uitgenodigd 

kunnen worden.  

Hoe dat gaat, bespreken wij op de Algemene Ledenvergadering 27 september a.s. 

 

Het overdragen van kennis en vaardigheden zal niet direct de eerste levensbehoefte van 

iedere doorgewinterde bouwer zijn, maar uit onderzoek in Gelderland en Overijssel is 

gebleken dat de bereidheid tot kennisdeling best groot is. In het kader van een project 

maakten drie werkgroepen 3dejaars leerlingen van de Reinwardt Academie te Amsterdam 

een SWOT-analyse van het Midwinterhoornbouwen. Met jeugdig elan leverde iedere 

werkgroep een implementatieplan af inclusief aanbevelingen hoe deze eeuwenoude traditie 

nieuw leven in te blazen.  
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Dankzij hun inbreng geeft het Zorgplan van de Gelderse Federatie en de Twentse Stichting 

stevige handvatten voor een toekomstbestendige aanpak. 

Wij zijn de studenten en hun docenten daarvoor dank verschuldigd. Zo ook aan de 

Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer Clemens Cornielje, en zijn 

ambtgenoot de waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel, de heer mr. Boele 

Staal. Beiden hebben met hun handtekening adhesie betuigd aan onze gezamenlijke 

aanvraag. Ook de directeuren van de provinciale erfgoedkoepels, de heer drs. Marc Wingens 

van Erfgoed Gelderland en de heer Vincent Robijn van de IJsselacademie onderschreven de 

aanvraag. Tenslotte ontvingen wij van de heer Manuel Hezeman, directeur Stichting 

Achterhoek Toerisme, zijn steunbetuiging.  

4. Gelders Midwinterhoorn Treffen 2018

Op zaterdag 29 december 2018 vindt het Gelders Midwinterhoorn Treffen plaats binnen het 

werkgebied van de Midwinterhoorngroep Lochem en Omstreken. Men is met het prachtige 

draaiboek dat men van de Midwinterhoorngroep Eibergen kreeg, aan de slag gegaan. Het concept-

programma omvat een middagprogramma dat wordt afgesloten met de uitslag van de 

blaascompetitie. Aangesloten Midwinterhoorngroepen kunnen hieraan meedoen, niet aangesloten 

groepen kunnen eveneens deelnemen, maar dan zonder mededinging naar de Wisseltrofeeën. 

Nadere informatie volgt.  

5. Contributieheffing 2018/19

Binnenkort vallen bij alle aangesloten Midwinterhoorngroepen het verzoek tot betaling van 

de jaarlijks verschuldigde contributie in de bus. De bijdrage is conform de statutair 

vastgelegde bepalingen gebaseerd op het aantal actieve blazers van een 

Midwinterhoorngroep maal het door de ALV vastgestelde tarief van € 1,50 per blazer. 

Penningmeester Peter de Koning zal dit schrijven spoedig verzenden. Een snelle betaling 

bevordert de afwikkeling van de inning van de contributie. 


