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Ootmarsum, 21 februari 2018 
Jaarverslag secretaris 
 
Tijdens de advent 2017 – 2018 is er weer volop geblazen op de midwinterhoorn. Koning winter heeft 
zich tijdens de advent weinig laten zien. Na de advent hebben we nog kunnen schaatsen op natuurijs. 
Op het moment dat ik dit schrijf is er mogelijk nog een kans op een koude periode. 
 
Zo begon ik vorig jaar aan het jaarverslag. Zoveel is er dit jaar niet veranderd. Ook dit jaar is het 
blaasseizoen goed verlopen en weer is er kans op een koude periode. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar zijn pijlen gericht op een beleidsplan. Wat willen de groepen en 
welke nieuwe activiteiten willen we ontplooien. 
Er is een prioriteitenlijst opgesteld. prioriteit 1, de jeugd, want wie de jeugd heeft,  heeft de 
toekomst. Er is een projectgroep gevormd die onder andere lesmateriaal gaat ontwikkelen/ 
openbaar maken. 
Structurele inkomsten genereren. Vrienden van de stichting. De brieven zijn verstuurd en de eerste 
vrienden hebben zich aangemeld. 
Demonstratie puur houden met nieuw elan. De eerste stap is gezet met het beter bespreken van de 
regels vwb de hoorns. 
  
Het blazen om de zilveren hoorn vond dit jaar op 30 december 2017 plaats in Losser. Op het erve 
Kraesgeberg waren in de vooravond 17 buurtschappen aanwezig om hun old’n roop te laten horen. 
Dit jaar waren de Enschedese midwinterhoornblazers de beste buurtschap met 206 punten gevolgd 
door Oldenzaal 205,5)en Vasse (205 punten). 
Wederom was Bas Reuvers de beste individuele blazer. Bas blies voor de buurtschap Losser. De 
tweede plaats was voor John Meijerink uit De Lutte gevolgd door Hans oude grote Beverborg uit 
Lonneker.   
 
Het blazen om  het gouden hoorntje  vond dit jaar plaats in De Lutte, bij erve Monninkhof. Op 6 
januari 2018 streden 13 buurtschappen om het gouden hoorntje.  Het beste buurtschap was dit jaar , 
De Lutte met de blazers Eva oude Egbrink, Mirthe Rolink en Amy Roeten de groep uit Reutum en 
Losser versloegen. 
 
Wes Volker  uit de buurtschap Reutum was dit jaar de beste individuele blazer voor Bjorn Brunink, 
Losser, en Eva oude Egbrink uit De Lutte. Wes kon de Jeroen Heideman trofee dit jaar mee naar huis 
nemen.  
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