2017

GELDERS M.W.H. TREFFEN

2015 – 2016

Eibergen, 5 november 2017.
Betreft: Uitnodiging G.M.T. op 29 dec. 2017.
Beste Gelderse blaosvrienden,
Na onze vooraankondiging in februari, hebben we het genoegen jullie allen uit te
nodigen voor het jaarlijkse Gelders Midwinterhoorn Treffen [G.M.T].
Het Treffen is gepland voor vrijdag 29 december vanaf 13.00 u.
We bereiden het voor op een historische plek, nl. Marke Mallem aan de Berkel :
 met hierop een replica van de Berkelzompen. Hiervan waren er rond 1850 op
de rivier ruim 70 actief voor het vracht vervoer.
 bij een draaiende watermolen, de Mallumsche Molen, waarvan al in 1424
melding werd gemaakt. [ het waterrad hebben we opgenomen in ons embleem ]
 Wij organiseren het Treffen in en rond het Muldershuis, een uitspanning
met nog een jaartal van 1753 in een steen boven een deur.
In de huidige tijd moet u zijn aan de Mallumse Molenweg 114 in Eibergen.
De route plan je tegenwoordig door HIER te 'ctrl klikken' .
We stellen ons de dag als volgt voor:
 Vanaf 11.30 u tot 13.00 u. kun je ter voorbereiding al bij het Muldershuis
terecht voor een lunch. [ In de bijlage is een keuze aangegeven ]
 Tot 13.15 u. ontvangen we graag een ieder met een gratis kop koffie /thee,
maar dan willen we wel beginnen met een welkomstwoord en uitleg van het
verloop van de middag.
 Tussen 14.00 u. en 16.30 u houden we een 'blaascompetitie' met de blazers
die zich hiervoor hebben opgegeven.
 Rondom en tussendoor is er voldoende tijd om elkaar te 'treffen' met elkaars
optredens en ervaringen. Maar ook om van de omgeving en de hoornbouwer
te genieten.
 U kunt binnen uw gewenste 'natje en droogje' halen. Maar wel voor eigen
rekening. [ In de bijlage is een keuze aangegeven ]
 Na de prijsuitreiking rond 17.00 u., is er een gelegenheid om samen nog van
een stamppottenbuffet te genieten. [ In de bijlage is een keuze aangegeven ]
 Van de middag en de optredens zullen video opnames worden gemaakt.

Inmiddels hebben we als Midwinterhoorngroep Eibergen een aantal zaken geregeld
en zijn we zeer benieuwd hoeveel gasten wij mogen begroeten.
 Alle Gelderse blazers en belangstellenden zijn welkom op dit Treffen.
Deze uitnodiging is gericht aan alle, bij ons bekend zijnde groepen, en we
hopen dat jullie de uitnodiging doorspelen naar alle blazers en bouwers.
 Tijdens dit Treffen organiseren we ook een blaascompetitie.
Willen jullie als groep inventariseren welke leden hier aan mee willen doen?
Gezien de beschikbare tijd hebben we het aantal deelnemers aan de competitie
gesteld op maximaal 5 blazers per groep. [ onder de 18 jr. onbeperkt!!]
[ Drie deelnemers, met twee als reserve. Hebben we veel opgaven, dan kan het zijn dat één
of beide reserves moeten afvallen... We vinden het dan belangrijker dat alle groepen een
kans krijgen dan veel blazers van één groep... ]

Kort voor het Treffen zullen we laten weten hoe de opgaven hebben uitgepakt.
 Voor deze blaascompetitie heeft de ledenvergadering een “ Reglement voor
het houden van een blaascompetitie onder auspiciën van de Federatie van
Gelderse Midwinterhoorngroepen “ goed gekeurd. Ter informatie sluiten we
deze als bijlage bij.
Neem dit a.u.b. nog eens door met de blazers. Vooral voor wat betreft de keuze van
de hoorn en de te blazen melodie.
Willen jullie, na inventarisatie, ons vóór 10 december doorgeven wie er van jullie
groep meeblazen? Het liefst met bijgevoegd opgaveformulier, en hierbij aangeven
in welke leeftijdscategorie de deelnemer valt en of deze alleen individueel meedoet
of bij de 3 hoort die voor de groepsoverwinning gaan.
Voor de organisatie is het ook belangrijk dat jullie de overige vragen even invullen
en gezamenlijk via de mail of post retour sturen.
Hopelijk werken de weergoden mee en maken we er samen weer een gezellige
middag van.
Zijn nog vragen; laat het ons dan weten. Mail of bel ons.
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie,
Bijlagen: – Opgaveformulier
– Versnaperingen kaart
– Reglement
G.Keuper
Secr. Midwinterhoorngroep Eibergen
Contact:
Post
:Beltrumseweg 30, 7151 EW Eibergen.
Tel.
: 06 50618474
E-Mail : b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl
Info:
www.midwinterhoorngroepeibergen.nl
Volg ons ook op : facebook

