Dinsdag 10december2019

MïdwÏnterhoorns in Het $teenders Landschap
De traditie van het midwin
terhoornblazen leeft met
name in Twente en de Ach
terhoek. Geblazen wordt
vanaf de eerste zondag van de
Advent tot aan Driekoningen.
Ruim een jaar geleden werd
het Midwinterhoornbouwen
toegevoegd aan de lijst van
het Immaterieel Cultureel
Erfgoed Nederland.
“Een midwinterhoom is geen
muzieldnstrument, het is een
signaalhoorn’ benadrukt
Wim. “Samenspel is niet mo
gelijk omdat de hooms niet
op elkaar zijn afgestemd. Ie
dere 30 centimeter van een
hoorn is goed voor een toon
en die is afhankelijk van de
ldankkast, de dikte van de
wand, en van de blazer, diens
lipspanning.”
Een aantat btazers van d’Otde Roop, van tinks naar rechts Henk Wentink, Wim Jansen, Ab Garritsen en Ste[
Niessink. Foto: Hans Geijtenbeek

STEENDEREN Zaterdag 14
december is het alweer de
laatste werkochtend van dit
jaar voor Het Steenders Land
schap. Om 8.45 uur wordt ver
zameld in de leskeet aan de
Toldijkseweg. De lezer is van
harte uitgenodigd om mee te
gaan knotten en aanplanten.
Aanmelden is niet nodi& voor
gereedschap en veiligheids
middelen wordt gezorgd.
-

De eerste klus is het kiiotten
van wilgen aan de Kuilenbur
gerstraat. De monumentale
wilgen aan de Paardestraat en
de HSL-jubileumboom in de
boomgaard van Addink krj

gen daarna een onderhouds
beurt. Als het even kan, dan
wordt ook een meidoomhaag
in de Luur gesnoeid. Traditi
oneel wordt de werkochtend
rond lunchtijd afgesloten met
soep, een broodje en een bor
rel in de leskeet.
Van snoeffiout tot midwin
terhoom
Een aantal vrijwilligers van
Het Steenders Landschap is
lid van de midwinterhoorn
groep d’Olde Roop. De ver
binding tussen beide is snel
gevonden. “Voor het snoeien
kijk je naar de takken of er al
dan niet een hoorn in zit’ ver-

telt Stef Niessink. Wim Jansen
vult aan: “Of er een mooie
lcromming in zit. Het gaat dan
om takken van berken, elzen
of wilgen”
Zo’n 17 jaar geleden reageer
de Wim op een advertentie
van d’Olde Roop waarin een
cursus midwinterhoom bou
wen & blazen werd aange
kondigd. In eerste instantie
niet voor hemzelf maar voor
zijn buurman, Stef. ‘Ais ik in
de Adventstijd met mijn vader
naar familie in Eibergen ging
hoorde ik de mooie klank van
de midwinterhoom. Ik was er
door gefascineerd en dat wist
Wim, vandaar.”

De midwinterhoornblazers
hebben vijf melodieën op
hun programma staan. De
oudst bekende overgele
verde Twentse melodie de
‘oale roop’ is er daar een van.
“Maar iedere blazer geeft een
mélodie z’n eigen accent of
improvisatie, we herkennen
elkaar daaraan.”
Blazers van d’Olde Roop,
waaronder Stef Niessink, zijn
te horen op de l4de decem
ber van 11.00 tot 16.00 uur
tijdens de kerstmarkt in de
Remigiuske&
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