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r Het sonore geluid van de midwinterhoorn klinlrt bij het hospice om àlle bu-
ren te bedanken, zoals de kinderen van De Horizon. foto Gerard Vrakking

klinkt bif hospice
als dankfe\ rel

deboom komt uit Heino. Veel an-
dere leden van de z5 jaar bestaan-
de Midwinterhoorngroep Haarle
komen ook niet uit dat dorp aan
de voet van de Heuvelrug.
Níeuw-Heeten, Okkenbroelg Hel-
Iendoorn, Niiverdal, zo somt Rene
Herder op.

Waarom midwinterhoornbla-
zen populair is in ïvente en Ach-
terhoek maar nauwelijks in Sal-
land?,,Zeg het maar. Heel vroeger
gebeurde het in de Adventtiid in
het hele gebied tussen Elbe en IIs-
sel, dus ook hier. Nadat het groten-
deels verdwenen is, hebben ze het
in llnrcnte de traditie weer nieuw
leven ingeblazen.In Salland heb
je nu ook groepen in Lettele en
Dalfsen, die zijn bij ons om advies
komen vragen " meldt hii met ge-
paste ffots. Ofhet ooit in elke
dorp zal doordringen, betwijfelt
hij.,,Want wij kunnen best wat
níeuwe leden gebruiken. Ons
oudste lid is ook al weer 8o iaar."

Dat er nu geblazen wordt bii de
Cirkel in Raalte is geen toeval. De
hele opbrengst van colleaeg giÊ
ten en biidragen tiidens dit zs-ste
blaasseizoen (eind november 1ot
Driekoningen) gaat naar.het nieu-
we hospice.,,In eigen kring heb ik
meegemaakt hoe unrm de sfeer in
het hospice is. Dat is een echt
thuisgevoet. Dankzij al die wijwil-
ligers, daar word ie echt door ge-
raakÍ."

Midwinterhoorn

Met dat heeleigen geluid zorgden
de blazers van de Midwinterhoorn-
groep Haarle gisteravond voor een
bijzondere sfeer bÍj hospice de Cir-
kel in Raalte.

door Lauk Bouhuiizen
R.AALTE 

'

et optreden bij hospice
de Cirkel aan de Monu-
mentstraat in Raalte
was gísteravond een

geste voor alle buren. ,,Ook voor
de leerlíngen van de Horizon, die
ons hier afgelopen halfjaar zo
warm hebben ontvangen. En we
combineren dat met onze kerstbii-
eenkomst voor al onze vriiwilli-
gers en de Vrienden van de Cir-
kel," vertelt Cirkel-voorzittèr }os
Elshoí nippend aan de gltihwein.
Naast hem perst huisarts Wim
\r'eldhuis, nauw betrokken bii het
hospice, met de nodige moeite en-
kele klanken uit een midwinter-
hoorn.

,,Voora[ in een kerk met veel
galm klinkt dat zo mooi. Dan haal
je zo tien rcnen, van laag naar
hoog" vertelt blazer Gerrit Linde-
boom uit Heino. Behalve Erna ten
Den dan:,,Ik ben eigenwijs, ikga
van hoog naar laag."

Ten Den woont op de grens
van Haarle en Nieuw Heeten (in
dat laatste dorp is de fietstunnel
een prachtige oefenlocatie) en Lin-


