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De opmaat ... van Nummer 29
In het Dirgelen Nuujts Extra Nummer van januari j.l
hebt u het zeker al gelezen: de Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar! Deze mijlpaal
van onze vereniging willen we dit jaar onderstrepen met enkele bijzondere zaken.
Vanaf nu spelen we in onze nieuwe outfit.
De lay-out van het Dirgelen Nuujts is weer
aangepast. Wat betreft de kleurstelling sluit
het blad aan bij de basiskleur van onze nieuwe gilets; ons waarmerk!
Bij onze optredens hangen we dit jaar de vlag
uit! Een vlag met een grote 55 erop.
Want, we zijn er natuurlijk trots op dat onze
kapel 55 jaar bestaat.
Aan onze activiteiten zullen we dit jaar een
extra jubileumrandje geven.
Verder in dit nummer 29 van uw Dirgelen
Nuujts weer veel nieuws:
Onze nieuwe leden Eric en Bert stellen zich
aan u voor in Solo voor...
In Omaggio... presenteren we u weer een
Limburgse blaaskapel. In Op de pupiter... Dit
keer een nieuw muziekstuk. De Rabo Clubkascampagne... komt er aan. Er is info
over het Dirgelenfeest..., en het 7de Steinder
Oktoberfest....
Ook de vaste rubrieken als Agenda...,
Staccato..., etc., zijn er w eer.
En, foto’s uit onze 55-jarige historie.
Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Het bestuur van de
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336323
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. jh.stijnen@home.nl
Nico Snackers
 06-23970502
E. jnsnackers@home.nl
Lid worden van “Vrienden
van de Dirgelländer”?
Neem even contact op met
een van de contactpersonen
en maak € 10,= over naar
IBAN nummer
NL08 RABO 0334 2807 29
t.n.v Stichting Vrienden van
de Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

Advertentieblad...
… Vanaf deze uitgave van Dirgelen Nuujts voegen we als bijlage een advertentieblad toe. De bedrijven die zich presenteren op deze pagina’s dragen
onze kapel een warm hart toe.
Hun financiële steun is ook zeer welkom.
Een muziekvereniging als de onze maakt nu eenmaal kosten.
Dan is het fijn wanneer er ook een centje binnenkomt.
We waren aangenaam verrast door het grote aantal belangstellende
bedrijven.
De tegenprestatie is een plaats op onze advertentiepagina’s.
Wellicht vindt u er ook een geschikt adres bij voor uw aankopen of diensten.
Of, u kunt vrienden en bekenden eventueel tippen op deze bedrijven.
Onze adverteerders willen we graag hartelijk danken voor hun steun.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio …

… dit keer voor “die Lerchenwald Musikanten”, een blaasorkest, bestaande
uit 19 leden, uit Asenray, Midden-Limburg.
Toen het orkest in 1970 werd opgericht, heette het gewoon nog “kapel”,
maar gaande de tijd zocht men een echte naam voor het orkest. Die werd
gevonden in het plaatselijke Leeuweriksbuusjke; Lerchenwald dus.
Er kwamen echte uniformen in Duitse stijl, in plaats van de boerenkiel.
Deze kapel heeft onlangs op 21 oktober 2018 de CD/USB-stick “Door ‘t jaor”
uitgebracht; een verdienstelijk werk met gevarieerde, mooi gespeelde werken uit de Böhmisch-Mährische en zuid-Duitse muziekstijlen, afgewisseld
met modernere stukken en Limburgs goud. Daarbij ontbreekt ook de zang
niet. De titel en de inhoud van de geluidsdrager geven goed weer
wat er gedurende het jaar op de agenda staat bij deze kapel.
In hun thuisdorp Azerao fungeert het orkest als een fanfare- cq.
harmonieorkest dat bij plaatselijke evenementen optreedt. De
hoofdzaak vormen optredens met Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval en andere sociale en kerkelijke activiteiten.
Daarnaast zijn de Lerchenwald Musikanten ook buiten Asenray te
horen op schuttersfeesten, Frühschoppen en dergelijke. Al met al
een zeer brede muzikale horizon dus.
In het vaandel staat muziek maken in een leuke, ontspannen
sfeer. Daarbij staat gezelligheid voorop, maar wordt er ook hard
gewerkt om muzikaal te kunnen groeien. Dat gebeurt op de wekelijkse repetities op zaterdagavond.
Optredens zijn daarbij erg belangrijk om te kunnen laten horen
waar
het
orkest
het hele jaar aan werkt.
Die Lerchenwald Musikanten
In 2015 was het 45 jarig jubileum en dit orkest bestaat dus nu al 49 jaar!
Dit jaar kunnen we van de muziek van de Lerchenwald Musikanten genieten
op ons Dirgelenfeest op zondag 25 augustus a.s..

Dialekaovond op 30 mjert…
... In de serie meziékaktiviteite sjteit weer ‘nne unieke dialekaovend in
Zalencentrum Kerensheide in Stein op ‘t programma.
Op zaoterdig 30 mjert ôm 20.30 oer prizzenteert ‘t organisatiecomité van ‘t
Steinder Oktoberfest:
Henk Steijvers en Thijs van Thoor (zie zènge Carboon en Janse Bagge),
Karel Verspaget en oét de Steinder Revue: Bart Coumans op bugel en Guy
Paquay op gitaar met hun vrunj.
‘t Begint ôm 20:30 in zalencentrum Kerensheide.
De entree kos 8 euro. Veurverkoupadres bloomesalon Peter de Keuning,
Valderstraat 36 in Stein. Veur mjer info en tickets: 0644746556.
Ons Dirgelenfeest
vindt plaats op
zondag 25 augustus.
Tot dan!

Wilt u lekker mee brunchen?
Geeft u zich tijdig op!
Lea.dorenberg@ziggo.nl

Dirgelenfeest 2019...

… op zondag 25 augustus 2019 vindt ons traditionele, jaarlijkse blaaskapellenfestival, het Dirgelenfeest weer plaats. De zaal (met airco) van Brasserie
Merode is opnieuw de locatie voor ons feest.
Al eerder schreven we over het programma.
Maar, daarin doet zich een verandering voor. In plaats van De Flippers uit
Itteren zullen ons de Lerchenwald Musikanten uit Asenray bezoeken, naast
Musicanka uit Blerick en De BoereBlaoskapel uit Genhout.
Ook houden we weer een uitgebreide brunch in samenwerking met Brasserie
Merode. Er is soep, koude schotel, salades, divers brood en beleg, gebakken
spek en ribkes, gevulde eieren en fruit. Koffie en thee onbeperkt.
En dat voor de prijs van € 16,50 p.p. Opgeven bij lea.dorenberg@ziggo.nl.
Vooraf betalen op IBAN NL98RABO0149252870
Verder zullen we weer de bekende tombola houden en er zal worden
gebarbecued. Net zoals we het altijd gewend waren.
We willen er weer een fijne, gezellige feestmiddag van maken.
Zet de datum alvast in uw agenda! 25 augustus Dirgelenfeest!

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2019...
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer.
Het nieuwe clubjaar draait al weer een poos.
Maar, nog niet iedereen heeft de contributie à € 10,= betaald.
Voor de leden die geen mailadres hebben opgegeven komt daar nog € 5,00 bij
voor het bezorgen van de papieren versie van het clubblad Dirgelen Nuujts.
Maakt u a.u.b. uw contributie voor 2019 over het nieuwe IBAN nummer
NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dirgelländer .
Alvast dank voor uw betaling.
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Agenda 2019
Zo 14 apr. Blaosfestijn in Doenrade, 15.15 - 16.30 uur.
Zo 19 mei Vriendendag. Nadere info volgt. (verplaatste datum).
Ma 10 juni De Flippers Itteren, 2de Pinksterdag 16.00 - 17.15 uur.
Zo 7 juli
Ponderosa Kotem (B) 14.00 – 17.00 uur.
Zo 25 aug. Dirgelenfeest, Brasserie Merode Stein.
Zo 1 sept. WZC Moutheuvel Stein, 15.00 – 16.30 uur.
Zo 8 sept. Musicanka Blerick 13.30 – 15.00 uur.
Zo 15 sept. Boereblaosfestijn Genhout 11.30 - 12.45 uur.
Za 28 sept. BBQ-middag KBO Groot Stein.
Za/zo 5 en 6 okt. 7de Steinder Oktoberfest.
Zo 20 okt. Zonnebloem Elsloo, oktoberfest, 14.30 - 15.30 uur.
Za 30 nov. WZC Oud-Geleen, 15.00 - 16.30 uur.

Busreis naar Gloria in Kessenich...

55 jaar

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

... op 27 april a.s. naar de Tsjechische muziekavond van de Maasgalmkapel.
‘s Avonds speelt namelijk de beroemde Blaskapelle Gloria in Kessenich.
Een echte aanrader voor de liefhebbers van Tsjechische blaasmuziek.
De Vrienden van de Dirgelländer organiseren een busreis naar dit muziekspektakel. U hebt daarvoor een aparte uitnodiging gekregen met daarin de
nodige informatie over reistijden en kosten. Vertrek om 18.30 uur vanaf
brasserie Merode; kosten voor bus en entree € 15,00. Opgeven vóór 1 april
a.s. bij het bestuur van De Vrienden. (zie pag. 1).

Op de pupiter...
... Dit keer een componist, zijn kapel en een nieuw muziekstuk voor de Dirgelländer Muzikanten: de polka “Winzerfest”. Thomas Zsivkovits schreef deze
polka voor zijn blaaskapel Tschecharanka uit het Burgenland in Oostenrijk.
Daarmee schonk hij zijn orkest een onmiskenbare sound. Uit het repertoire
van Tschecharanka spelen de Dirgelländer Muzikanten al meer fantastisch gecomponeerde muziek: Schwarzer Peter, das Sternchen, Musikantenkirtag.
Of Winzerfest speciaal is geschapen voor het wijnboerenfeest in het Oostenrijkse Burgenland is niet duidelijk. Maar deze heerlijke muziek, geweldig
vertolkt door de 12 topmuzikanten, is steeds weer een streling voor het oor.
Velen treuren nog altijd om het wegvallen van deze topkapel.
Op 3 november 2012 speelden ze, na 13 jaar, hun afscheidsconcert.
Hun muziek leeft echter voort.
Alleen al het speeltempo van deze langzame Winzerfest polka, ingehouden
en toch temperamentvol, prikkelt meteen de spelende muzikanten en de
toehoorders. Daarbij de pittige hoge solostemmen voor trompet/flügelhorn
en de tenorhoorn, de tempowisselingen, en alle puzzelstukjes vallen op hun
plaats.
Dat deze muziek het beste van de muzikanten eist, is duidelijk.
Luistert u maar eens via internet naar de muziek. Er zijn vele opnames te
vinden. Of naar uw Dirgelländer Muzikanten die binnenkort vast en zeker deze
muziek voor u spelen op één van onze komende optredens.

Een gulle sponsor heeft een
partij CD’s laten
produceren van onze
jubileumuitgave.
Deze zijn dus nu weer te
koop.

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar!!
Daaraan gaan we de nodige aandacht besteden.
De Dirgelländer Muzikanten hebben een nieuwe outfit.
Op 30 maart is een unieke dialectavond in Zalencentrum Kerensheide.
Het programma is gevarieerd met Limburgse muziek.
De “Vrienden van de Dirgelländer” reizen 27 april naar Kessenich.
Het Dirgelenfeest 2019 staat gepland op zondag 25 augustus.
De bezoekers kunnen zich vast verheugen op een programma met

top-blaasmuziek.
U kunt dan ook weer meedoen aan de brunch; lekker en gezellig.
Het 7de Steinder Oktoberfest is op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019.
Er komt 5 oktober een heel speciale avond voor de jeugdige bezoekers.
Een super Oktoberfestparty met “Die verrückte Stunde”.
En, we starten natuurlijk weer met een grote optocht.
Onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13 januari, was een succes.
Volgt u de media voor alle optredens en evenementen.
Onze gezellige fanclub “Vrienden van de Dirgelländer” groeit en bloeit.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Es-klarinettist
Eric Bresser

Solo voor...
... Onze es-klarinettist Eric Bresser, een zeer ervaren musicus.
Eric was al bekend met ons orkest van diverse vervangingen. Nu stelt hij zich
voor als lid van onze kapel.
“Muziek maken neemt een belangrijke plaats in, in mijn leven, maar het allerbelangrijkste
is mijn gezin; mijn vrouw Paola en onze twee zonen.
Böhmische en vooral Moravische muziek is mijn passie. Klarinet spelen leerde ik
bij Opa Zef Willems van Harmonie St. Gerlachus en de Philharmonie Sittard.
Op 14 jarige leeftijd werd ik gevraagd door de, toen ook heel bekende,
Böhmerwald Kapel in Schinnen en maakte ik kennis met de kapellenmuziek.
In mijn 45-jarige muziekcarrière heb ik bij verschillende harmonieën gespeeld, zoals
Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek, St. Bavo Nuth, Fanfare Leijenbroek (saxofoon),
Philharmonie Bocholtz, de Boxmeersche Harmonie en de Phil in Sittard.
Toen de Böhmerwald Kapel werd opgeheven, ging ik bij de Dorsvlegels in Oirsbeek.
Mijn klarinetleraar, Zef Willems was mede-oprichter van dit orkest en in die tijd kreeg ik
pas echt zin in het maken van muziek.
Hierna kwam ik bij De Halberger Musikanten, een fantastische kapel (mijn vader was een
van de grote motivators). Daar heb ik de echte ‘tik’ voor de Moravische muziek gekregen.
Met de Halberger Musikanten, haalden we dikke prijzen op heel veel kapellenconcoursen.
Daarnaast was ik ook nog lid van de Knapkookbloazers uit Maaseik.
Voor mijn werk verhuisde ik naar Boxmeer en werd lid van de Boxmeersche Harmonie,
het Vierdaags Orkest en ik werd muzikaal leider van de Joekels. Na een aantal jaren ben
ik teruggekeerd naar Sittard en ik werd lid van de Philharmonie, speelde bij de Marotte
kapel, Bozz, Zithaler Musikanten, Holandànka en het Trumke en Tröötje.
Nu speel ik met veel enthousiasme bij de Dirgelländer Muzikanten, de Märhländer en
het Trumke en Tröötje. Hier wordt de muziek gemaakt die mij raakt.
Voor mijn drukke beroep ben ik dagelijks op pad door het gehele land. Te meer geniet ik
ervan om muziek te maken en ik hoop dat ik dit nog lang mag blijven doen.”.
Met muzikale groet, Eric.

En een solo voor…

Bassist
Bert Molemans

...onze bassist Bert Molemans. (Hij heeft de plaats van Karel Pantus ingenomen waardoor Karel kon schuiven naar tenorhoorn).
Bert is een zeer geroutineerd en veelzijdig musicus. Bij deze zijn solo.
”Toen ik 8 jaar was vroeg mijn vader of ik bij hun orkestje mee wilde spelen.
Ik kreeg een nieuwe gitaar en sindsdien zit de muzikale microob me in het bloed.
De eerste noten leerden we bij de schoolmeester, die lid was van de dorpsfanfare
"De Heibloem, Meeuwen". Ook leerde ik slagwerk en euphonium.
Na mijn verplichte legerdienst ontdekte ik de blaasmuziek en was, als zo velen ,
dadelijk verkocht aan de mooie melodieën.
Zo’n 3 maal per jaar bezoeken mijn vrouw Helma, ikzelf, en onze goede vriend
Jean Beckers, Tsjechië, om daar te genieten van Mährische blaasmuziek.
Sinds 2000 ben ik dirigent van "De Royer muzikanten" Gruitrode/Oudsbergen.
Verder speel ik trombone bij de "Maasgalmkapel” in Kessenich en tenorhoorn bij de
"Dorpsvrienden Neerglabbeek" Oudsbergen. En als er nog tijd is help ik bij een fanfare op
euphonium en bij de harmonie Oudsbergen op bastuba.
Enkele jaren terug ben ik bastuba gaan leren bespelen.
Toen de vraag kwam om bij de Dirgelländer Muzikanten bas te spelen was ik gelukkig en
heb dadelijk ja gezegd. Wel moet ik nog wat wennen aan het super instrument van de
Dirgelländer, maar dit komt hopelijk goed.
Bij het nieuwjaarsconcert werd me duidelijk dat er in Stein veel muziekvrienden zijn
(nooit gezien). Van de sfeer onder elkaar hebben we genoten.
Op donderdag tijdens de repetitie gaat het er leuk aan toe en er wordt veel geleerd,
leuke club, goede dirigent, fijn bestuur en veel vrienden.
Dit geeft een muzikant een goed gevoel.
Woensdag (Maasgalmkapel Kessenich) en donderdag (Dirgelländer Muzikanten Stein)
zijn twee muzikale hoogdagen van de week.
Ik wens u nog vele mooie muziekdagen samen met de Dirgelländer Muzikanten.
Muzikale groeten, Bert.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Steun de clubkas. Oproep aan alle vrienden.
...Het is weer maart en zoals gebruikelijk in het maartnummer roepen we u ook
dit jaar weer op om ons te steunen met de Clubkas Campagne van de Rabobank
Westelijke Mijnstreek. Dat is dit jaar al voor de 9de keer!
Uw Dirgelländer Muzikanten zijn natuurlijk weer bij de aangemelde verenigingen.
U weet het vast nog van de vorige keren; alle leden van de Rabobank
Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.
In ons geval dus de Dirgelländer Muzikanten. In de stemperiode in mei hebben
de leden van de Rabobank zeggenschap over de verdeling van het gereserveerde bedrag dat daarmee naar het plaatselijke verenigingsleven stroomt.
Vorig jaar leverde dat een mooi bedrag op voor onze blaaskapel.
Bent u wel klant maar nog geen lid van de Rabobank, meldt u dan (kosteloos)
aan, evenals uw partner, op www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl.
Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2019 wordt bekend gemaakt in
september. Daarna publiceert Rabobank de uitslag op haar website.
Voor 2018 schonk Rabobank Westelijke Mijnstreek een totaalbedrag van
€200.000,00(!) aan de deelnemende verenigingen en stichtingen.
Uw stem is voor ons dus geld waard. De info voor 2019 volgt binnenkort.
Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo, voor u zelf kosteloos,
via de Rabobank een bedrag schenken. U wilt ons toch zeker steunen? Doe
dan mee aan de sponsoractie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek via de
site rabobank.nl/wm. U hoort t.z.t. daarover nog van ons.
Brengt u de actie ook onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden?
Wij verheugen ons op uw steun, want uw stem is voor ons goud waard.
Alvast onze hartelijke dank voor uw support.

55 jaar

U wilt ons toch zeker
steunen via de Rabo
Clubkas Campagne?
Alvast onze dank!

7de Steinder Oktoberfest...
... Daaraan is ook al weer flink gewerkt.
Deze versie wordt anders dan vorige jaren. Vooral voor onze jeugdigere
bezoekers is er nu voor zaterdag 5 oktober een grote trekpleister op het
programma: een Mega Disco Show: “Die verrückte Stunde”, “bekend van
538/Evers Staat Op!”
Voor deze grote manifestatie gaan we naar de sporthal, want we verwachten
veel publiek en hebben dus veel ruimte nodig.
Voorafgaand daaraan is op 5 oktober natuurlijk weer
de Oktoberfestzug.
We vertrekken vanaf de Havenstraat omstreeks 18.00 uur.
Na aankomst is er in de zaal van Brasserie Merode
een Oktoberfestparty voor de optochtdeelnemers met DJ
Yves Timmermans.
In de grote (sport)hal vanaf 21.00 uur DJ Yves en daarna ....
Van 22.00 - 02.00 uur “Die verrückte Stunde!”, “ bekend
van 538/Evers Staat Op!
Een knalparty voor de jeugdige Oktoberfestvierders.
Op zondag 6 oktober vieren we als gewend
de Oktoberfestmittag met op het programma
de Dirgelländer Muzikanten, Marleen Rutten, Karel Verspaget,
Nelly Sander, Wiesnhammer en Dj Matthieu Ebben.
Ons bekende buffet met Kaffee und Kuchen staat natuurlijk
weer klaar.
En ook onze keuken zal u weer verwennen met echte Beierse lekkernijen,
zoals u dat altijd al gewend was.
Het Steinder Oktoberfest is uitgegroeid tot een vast evenement voor de
gemeenschap; georganiseerd door de Dirgelländer Muzikanten
en De Vrienden van de Dirgelländer.
Wat ons verheugd, is dat er zoveel respons komt uit het dorp; ook van onze
jeugdige plaatsgenoten. Die willen we overigens ook meer bij de organisatie
gaan betrekken.
Dat alles motiveert om voor dit feest de handen uit de mouwen te steken.
Ook de samenwerking met Fam. Debie van Brasserie Merode is geweldig!
Zet het in de agenda, of “save the date” zaterdag 5 en zondag 6 oktober:
7de Steinder Oktoberfest!!
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Tamara
tapt het eerste glas
(2018)

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder
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Uit ons fotoalbum...
2004
40-jarig
jubileum

2001
... In dit jubileumjaar presenteren we u historische
foto’s van onze kapel die in
1964 werd opgericht als Hofkapel van de Steinder Bök.

1979
Eerste foto met de naam

Dirgelländer Muzikanten

In 1979 kreeg de kapel de
naam Dirgelländer Muzikanten.
Deze naam bestaat dit jaar dus
al 40 jaar!

In Sobeslav (CZ) 2008

Iets heel anders...
... is wel de bijgevoegde tekst van het gedicht over Die Blasmusik van Lukas
Bruckmeyer. Deze jonge Beierse componist (*1993), arrangeur en musicus
maakt furore met zijn orkest “Böhmische Kameraden”.
Op You Tube vindt u diverse werken van zijn hand en muziek die door zijn orkest
wordt gespeeld. Ons valt vooral het stuk Brauhaus-polka op.
Dat hij niet alleen de pen kan hanteren bij composities, maar ook bij het maken
van teksten, toont hij wel aan met dit gedicht.
Die Blasmusik
Nicht jeder kann von sich behaupten,
dass er wirklich fröhlich wär.
’s Gibt solche und auch and’re Tage
manchmal hat man’s gar so schwer.
Gar oft hat man den Kopf so voll
dass er’s nicht mehr erträgt.
Dann baucht man etwas dass beruhigt,
egal ob früh ob spät.

Stell dir mal vor die Welt wär leer,
wär ganz ohne Musik.
Kein Vogelsang, kein Flötenklang,
und auch kein Polkalied.
Da würd doch was fehlen sehr,
man braucht sie doch zum Glück.
Ihr wisst genau was ich hier mein,
es ist die Blasmusik.

Ich weiss da gar ein super Mittel
dass jedermann gern mag.
Es ist nicht sauer oder bitter,
versüsst sogar den Tag.
Du hörst es ab dem ersten Ton
das tut dir richtig gut.
Ich meine uns’re Blasmusik,
sie gibt dir immer Mut.

Drum lasset euch zum Schluss nun
sagen,
denkt immer daran.
Die Blasmusik nach Herzenslust
hat gute Tat getan.
Ob morgens oder nachmittags
ob abends oder nachts.
Die Blasmusik nach Herzenslust,
Die hält dich ewig wach.
(Lukas Bruckmeyer)

Fine…
… Tot slot. Onze kapel, de Dirgelländer Muzikanten, bestaat dit jaar 55 jaar.
We willen daaraan extra aandacht schenken. O.a. door het plaatsen van foto’s.
Maar ook met een apart evenement. Daarover informeren we u nog.
Houd u daarvoor ook onze media in de gaten!
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind juni.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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