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Jaarverslag secretaris 
 
De traditie van het midwinterhoornblazen is springlevend. Dit wordt ook weer eens bevestigd door 
het opnemen van de traditie van het midwinterhoornbouwen op de lijst van cultureel erfgoed. Dit 
betekend echter niet dat wij als blazers achterover kunnen leun
generaties na ons, het midwinterhoornblazen, op hun manier, kunnen behouden.
 
Daarom begin ik, ook dit jaar,  traditioneel aan mijn laatste jaarverslag als secretaris voor de 
stichting. Het was niet koud tijdens de advent
activiteiten van de verschillende blaasgroepen zijn goed bezocht. De midwinterhoornwandeling in 
Lonneker is goed verlopen. 
 
Het bestuur is afgelopen jaar bezig geweest om het beleidsplan uit te rollen. Er is
met het instellen van werkgroepen. De werkgroep “vrienden van de stichting” heeft de eerste 
toezeggingen van donaties binnen. De werkgroep lesmateriaal en vernieuwing demonstraties zullen 
worden opgestart. 
 
In het centrum van Diepenheim,
jaarlijkse wedstrijd midwinterhoornblazen om het zilveren hoorntje plaats. 
aanwezig uit 15 verschillende buurtschappen
Dit jaar ging de wisselprijs, het zilveren hoorntje, 
vertegenwoordigd werd door Bas Reuvers, Maikel Kremer en Sander Reuvers versloeg daarmee de 
blazers uit de buurtschappen De Lutte en Weerselo
Dit jaar was de beste individuele blazerMartijn Telman uit het buu
mocht de Pijnappel wisseltrofee mee naar huis nemen. De tweede plaats was voor Bas Reuvers uit 
Losser  gevolgd door Bart Sprenkels van het buurtschap Enschedese midwinterhoornblazers.
 
Op het erve Kraegseberg te Losser kwamen o
buurtschappen bijeen om te strijden het gouden hoorntje. 
buurtschap Roorderheurne uit De Lutte. 
Thijmen Welhuis, Mirthe Rolink en Bart Berning. Deze vier waren als team sterker dan de blazers uit 
Reutum en Tubbergen die respectievelijk de tweede en de derde plaats bezetten.
De wisselprijs voor de beste individuele blazer, de Jeroen Heideman trofee, ging dit jaa
Haarhuis uit Tubbergen. De tweede plaats was voor Mirthe Rolink uit De Lutte, de derde plaats voor 
de blazer uit Weerselo, Stian Busscher.
 
Mijn laatste jaarverslag, allen bedankt voor alles.
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De traditie van het midwinterhoornblazen is springlevend. Dit wordt ook weer eens bevestigd door 
het opnemen van de traditie van het midwinterhoornbouwen op de lijst van cultureel erfgoed. Dit 

niet dat wij als blazers achterover kunnen leunen. Wij hebben zorgplicht zodat de 
generaties na ons, het midwinterhoornblazen, op hun manier, kunnen behouden.

Daarom begin ik, ook dit jaar,  traditioneel aan mijn laatste jaarverslag als secretaris voor de 
stichting. Het was niet koud tijdens de advent 2018- 2019. Er is wel veel en goed geblazen. De 
activiteiten van de verschillende blaasgroepen zijn goed bezocht. De midwinterhoornwandeling in 

bestuur is afgelopen jaar bezig geweest om het beleidsplan uit te rollen. Er is
met het instellen van werkgroepen. De werkgroep “vrienden van de stichting” heeft de eerste 
toezeggingen van donaties binnen. De werkgroep lesmateriaal en vernieuwing demonstraties zullen 

In het centrum van Diepenheim, bij het zalencentrum Beltman,  vond zaterdag 29 december 
jaarlijkse wedstrijd midwinterhoornblazen om het zilveren hoorntje plaats. Er  waren 
aanwezig uit 15 verschillende buurtschappen.  
Dit jaar ging de wisselprijs, het zilveren hoorntje,  naar het buurtschap Losser. Het buurtschap dat 
vertegenwoordigd werd door Bas Reuvers, Maikel Kremer en Sander Reuvers versloeg daarmee de 
blazers uit de buurtschappen De Lutte en Weerselo 
Dit jaar was de beste individuele blazerMartijn Telman uit het buurtschap Goor Diepenheim. Hij 
mocht de Pijnappel wisseltrofee mee naar huis nemen. De tweede plaats was voor Bas Reuvers uit 
Losser  gevolgd door Bart Sprenkels van het buurtschap Enschedese midwinterhoornblazers.

Op het erve Kraegseberg te Losser kwamen op zondag 6 januari, 48 blazers uit twaalf verschillende 
buurtschappen bijeen om te strijden het gouden hoorntje. Het gouden hoorntje is gewonnen door de 
buurtschap Roorderheurne uit De Lutte. De vier blazers uit De Lutte waren Eva Oude Egbrink, 

huis, Mirthe Rolink en Bart Berning. Deze vier waren als team sterker dan de blazers uit 
Reutum en Tubbergen die respectievelijk de tweede en de derde plaats bezetten.
De wisselprijs voor de beste individuele blazer, de Jeroen Heideman trofee, ging dit jaa
Haarhuis uit Tubbergen. De tweede plaats was voor Mirthe Rolink uit De Lutte, de derde plaats voor 
de blazer uit Weerselo, Stian Busscher. 

Mijn laatste jaarverslag, allen bedankt voor alles. 
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De traditie van het midwinterhoornblazen is springlevend. Dit wordt ook weer eens bevestigd door 
het opnemen van de traditie van het midwinterhoornbouwen op de lijst van cultureel erfgoed. Dit 

en. Wij hebben zorgplicht zodat de 
generaties na ons, het midwinterhoornblazen, op hun manier, kunnen behouden. 

Daarom begin ik, ook dit jaar,  traditioneel aan mijn laatste jaarverslag als secretaris voor de 
2019. Er is wel veel en goed geblazen. De 

activiteiten van de verschillende blaasgroepen zijn goed bezocht. De midwinterhoornwandeling in 

bestuur is afgelopen jaar bezig geweest om het beleidsplan uit te rollen. Er is een begin gemaakt 
met het instellen van werkgroepen. De werkgroep “vrienden van de stichting” heeft de eerste 
toezeggingen van donaties binnen. De werkgroep lesmateriaal en vernieuwing demonstraties zullen 

29 december de 
Er  waren 45 blazers 

naar het buurtschap Losser. Het buurtschap dat 
vertegenwoordigd werd door Bas Reuvers, Maikel Kremer en Sander Reuvers versloeg daarmee de 

rtschap Goor Diepenheim. Hij 
mocht de Pijnappel wisseltrofee mee naar huis nemen. De tweede plaats was voor Bas Reuvers uit 
Losser  gevolgd door Bart Sprenkels van het buurtschap Enschedese midwinterhoornblazers. 

p zondag 6 januari, 48 blazers uit twaalf verschillende 
Het gouden hoorntje is gewonnen door de 

De vier blazers uit De Lutte waren Eva Oude Egbrink, 
huis, Mirthe Rolink en Bart Berning. Deze vier waren als team sterker dan de blazers uit 

Reutum en Tubbergen die respectievelijk de tweede en de derde plaats bezetten. 
De wisselprijs voor de beste individuele blazer, de Jeroen Heideman trofee, ging dit jaar naar Jurre 
Haarhuis uit Tubbergen. De tweede plaats was voor Mirthe Rolink uit De Lutte, de derde plaats voor 


