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Beste leden, 
 
 
1. Uit het bestuur 
 
Oproep kandidaten bestuursleden 

Het bestuur van de Federatie wil met het oog op de continuïteit de leden oproepen om 
kandidaten voor het bestuurslidmaatschap aan te melden. In de opvolging van de secretaris 
zal in de loop van de komende vier jaar moeten worden voorzien. Het is handig als een 
opvolger eerder aanschuift dan de feitelijke overdracht gaat plaatsvinden. Ook met het oog 
op de opvolging van andere bestuursleden is het prettig als mogelijke kandidaten zich 
vroegtijdig kenbaar maken. 

Oproep kandidaat reserve-lid kascommissie boekjaar 2019/20 

In de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering te Ugchelen bleek niemand beschikbaar 
om als reserve-lid van de kascommissie 2019/20 benoemd te worden. Misschien goed om te 
weten dat een reserve-lid pas in actie hoeft te komen als het door omstandigheden verstek 
moet laten gaan. Het is bepaald géén halszaak zo’n benoeming. Wie meldt zich? 

 
2. Groei van het ledenbestand 
 
Per 1 december 2018 hebben we de Midwinterhoorngroep Grenslandbloazers als het 18e lid 
van onze Federatie mogen inschrijven.  

 
3. Boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n”  

Van dit handige en veelgeprezen boekje van Paul Wigger, Wett’n van Toet’n en Bloaz’n zijn 
nog voldoende exemplaren beschikbaar voor liefhebbers. Bij elke bouwcursus georganiseerd 
door een Midwinterhoorngroep kan een aspirant-bouwer dit boekje goed gebruiken als een 
noodzakelijke bron van informatie. Geld speelt in dit geval géén rol. Bij afname van 10 stuks 
zijn ze nu voor € 5 per stuk bij onze penningmeester, Peter de Koning, beschikbaar. 
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4. Het Gelders Midwinterhoorn Treffen (GMT) in Ugchelen op zaterdag 28 december 2019  

Het vijfde Gelders Midwinterhoorn Treffen vindt plaats op de Leesterheide achter Ugchelen. 
Zo’n 50 Midwinterhoornblazers uit Gelderland zijn bij Staatsbosbeheer te gast en zullen hun 
traditionele melodieën tegenover een drietal juryleden laten horen. Hieruit volgen de 
kampioenen. Jeugd, volwassen en de groepsprijs voor de Beste Blaasgroep. Het evenement 
zal achter het nieuwe Bospaviljoen plaatsvinden. De eerste blazers zullen omstreeks 12:00 
uur arriveren, en om ongeveer 13:30 uur zal er de officiële opening verricht worden. Daarna 
zullen de midwinterhoornklanken over de Leesterheide tot ver hoorbaar zijn. Het adres voor 
het Gelders Midwinterhoorn Treffen 2019 is: Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen 

Nadere informatie volgt.  
 
 
5. Oproep kandidaten voor organisatie GMT-2020 

Het zou fijn zijn als dan ook bekend is wie het zesde Gelders Midwinterhoorn Treffen gaat 
organiseren. Met de ervaringsdeskundigheid bij de opeenvolgende Midwinterhoorngroepen: 
Ulft (2015 en 2016), Eibergen (2017), Lochem (2018) Ugchelen (2019) moet het voor een 
nieuwe Midwinterhoorngroep doenlijk zijn om dit organisatorisch glad te laten verlopen. 

 
6. Technisch beheer van de gereedschapskisten 

De heer Willibrord Kruijsen, Servatiusstraat 3, 7121EN te Aalten doet als technisch 
beheerder de controle en het onderhoud van de gereedschapskisten voor het 
Midwinterhoornbouwen die de Federatie uitleent aan diverse organisatoren van 
bouwcursussen voor Midwinterhoorns.  

Om een juiste invulling te kunnen geven aan het beheren van de gereedschapskisten moet 
er eens per jaar een controle op de inhoud van deze kisten zijn. Daarvoor dienen ze voor het 
einde van het blaasseizoen bij de beheerder terug gebracht worden. 

Dit heeft een tweeledig doel. 

De kisten zijn voor het volgende bouwjaar weer helemaal compleet en meteen inzetbaar. 
Ook voor verenigingen die nog geen gebruikgemaakt hebben van deze voorziening. 

Indien er materiaal ontbreekt of stuk is en vervangen of gerepareerd dient te worden kan 
dat tijdig gebeuren en kunnen de kosten hiervoor beperkt worden gehouden want die 
dienen door de vereniging die de kist gebruikt heeft te worden vergoed. 
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7. Project “Midwinterhoorn toekomst geven” 

De Algemene Leden Vergadering te Ugchelen heeft ingestemd met het project dat ertoe 
moet leiden dat er een algemeen toegankelijke kennisbank beschikbaar komt over de 
tradities van het Midwinterhoornblazen en bouwen en alles wat daaraan vast zit. Hier kan 
men terecht voor het antwoord op vragen als: 1. Waarom blaast men uitsluitend van de 
Eerste Advent tot en met Driekoningen; 2. Hoe is deze traditie ontstaan? 3. Komt deze 
traditie ook buiten Oost-Nederland voor? 4. Waarom heeft iedereen het over ‘boze geesten 
verjagen’? Hebben we daar dan nog last van? 5. Hoeveel blazers kennen we momenteel? 
Ook kan men hier terecht voor het documenteren het toegankelijk maken van foto’s. films, 
geluidsopnamen van pakweg de laatste 100 jaar Midwinterhoorntraditie.   

 

8. Beschikbaarheid expositie materiaal 

Bij de inschrijving van de traditie van het Midwinterhoorn bouwen in Gelselaar in 2018 was 
een reizende tentoonstelling te zien gewijd aan de Midwinterhoorntraditie. Deze is voor 
belangstellende groepen beschikbaar en kan worden uitgebreid met nieuwe banners waarop 
de organiserende vereniging een eigen stukje geschiedenis kan vastleggen.  

 

9. MWH-plantage Eibergen 

De MWH-groep Eibergen heeft het plan opgevat om een perceel langs de Berkel in te richten 
tot MWH-plantage. Op den duur verwacht men hier berken en knotwilgen, elzen en vlier op 
te kweken die bij het bouwen van nieuwe Midwinterhoorn dienst kunnen doen. Men zamelt 
geld in om dit plan te kunnen verwezenlijken. Het is een project waarbij zo veel mogelijk 
belangen worden gediend, zowel een natuurhistorisch, cultuurhistorisch als een kunstzinnig 
belang. Daar blijft het niet bij. De MWH-plantage kent ook een educatief, een sociaal en een 
ecologisch aspect. Wij wensen de MWH-groep Eibergen veel succes met dit unieke project 

 

 


