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De opmaat ... van Nummer 32

5 Steun de clubkas. Dank...

Hier is weer uw Dirgelen Nuujts met nummer 32.
Het jubileumjaar 55 jaar Dirgelländer Muzikan5 Nieuwe website, facebook...
ten loopt ten einde.
5 Staccato...
Ons jubileum hebben we samen met onze
6 Flyer nieuwjaarsbijeenkomst.. Vrienden gevierd met een DinerConcert... op
6 Fine…
10 november 2019. Een verslagje van deze
happening vindt u op bladzijde 2.
Bijlage:
In uw Dirgelen Nuujts treft u verder weer
Advertentieblad…
veel nieuws aan.
Een Afscheid.. Van een van onze leden.
In Omaggio... presenteren we u weer een
Limburgse blaaskapel. In Op de pupiter... dit
keer een bijzonder muziekinstrument dat we
bij onze optredens leerden kennen.
Het bestuur van
De Rabo ClubSupport... (alias Rabo Clubkasde Dirgelländer Muzikanten
campagne) was een groot succes. Daarvoor
Voorzitter/secretaris:
willen we u danken voor uw steun.
Peter Notten
Er is info over het 8ste Steinder
Penningmeester:
Oktoberfest..., w e kijken vooruit naar het
Hilde Tilmans
Dirgelenfeest 2020.... W e nodigen u uit
voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst...
Bestuurslid:
Hermie Dörenberg
Ook de vaste rubrieken, zoals Agenda...,
…………
Op de bühne..., Staccato..., etc., zijn er
PR en Contact:
uiteraard.
Peter Notten
Verder is er info over onze Nieuwe muziek...,
Onderste Puth 69
en natuurlijk een Nieuwjaarswens in Fine...
6155 LR Puth
We wensen u veel lees- en kijkplezier met
tel. 046-4433212
Dirgelen Nuujts 32!
5 7de Steinder Oktoberfest...

E mail:
aenpnotten@gmail.com
óf
Henk Stortelder
Smeetsstraat 70
6171 VD Stein NL.
tel. 046-4337868
06-57342358

E mail:
henk.stortelder1@gmail.com
…………
Repetitor: Wil de Bruin
…………
Rabobank:
IBAN: NL98RABO0149252870

Het bestuur van de
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336323
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. hariestijnen@gmail.com
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.

Afscheid ...
... Sinds 2007 is Nelly als zangeres bij onze orkest actief, maar nu heeft ze
te kennen gegeven dat ze de Dirgelländer Muzikanten zal verlaten.
Dat was wel even slikken voor ons allen. Maar ook wel voor haar.
De reden is dat er voor Nelly de tijd gekomen om een andere invulling te
geven aan haar vrije tijd. Ze zal voorlopig nog de zangstem blijven invullen
totdat een geschikte vervanging is gevonden.
Dat zal overigens nog niet zo eenvoudig worden.
Nelly, wij willen je van harte bedanken voor je trouw en inzet voor onze
kapel. Met je mooie stem heb je kleur gegeven aan onze optredens.
Dat alles zullen we zeker gaan missen.
We hopen je toch nog bij een of ander optreden van onze kapel te mogen
begroeten.
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Blaaskapel Breetaler
uit Maasbree

Omaggio …
… In Omaggio presenteren we elke keer een blaaskapel uit Limburg en omstreken. Daar is nogal wat keus in. Dit keer is Omaggio voor Blaaskapel de
Breetaler uit het Noord-Limburgse Maasbree.
Dit orkest hebben we al gehoord op ons Dirgelenfeest.
En de Dirgelländer Muzikanten speelden al in Maasbree op het festival
Frühlingsspass.
Het is een enthousiast, veelzijdig orkest dat naast het Tsjechische en
Egerländer repertoire ook populaire Stimmungsmusik
ten gehore brengt.
De Breetaler zijn voortgekomen uit de fanfare St. Aldegondis in
Maasbree.
Sinds 1989 zijn de twintig muzikanten en hun zangduo actief.
De kapel staat onder leiding van Paul Daemen.
Het zangduo valt op door de mooie klankkleur van de stemmen.
Dat de Breetaler een actieve club is blijkt wel uit het feit, dat
men zelf blaasmuziek-evenementen organiseert, zoals
Frühlingsspass en Weihnachtszauber.
Maar ook bij festivals laten de Breetaler graag op hoog niveau
van zich horen, zoals op 24 november j.l. bij het festival “Blasmusik, Bier
& Bratwurst” in Reuver.
Vermeldenswaardig is wellicht nog, dat de nieuwe tenorhoorn van de
Dirgelländer Muzikanten afkomstig is van een van de vroegere muzikanten
van de Breetaler.

DinerConcert op 10 november...
... Uw Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar! Als hoogtepunt van

ons jubileumjaar hebben we op zondag 10 november ons DinerConcert onder
de naam Svaty Marty, Sint Maarten op z'n Tsjechisch, gehouden. Deze feestdag is gelinkt aan de afkomst van de Dirgelländer, fanfare Sint Martinus Stein
en aan de rol als hofkapel van de carnavalsvereniging De Steinder Bök.
In de feestzaal van Brasserie Merode stonden de tafels gedekt voor het feestelijk diner. De jubilerende 55-jarige Dirgelländer Muzikanten hadden zich
voorbereid op een muzikaal programma met diverse surprises.
Vanaf 16.30 uur speelden de Dirgelländer Muzikanten voor de dinergasten,
tussen de gangen en voor- en achteraf.
En, zoals ook beloofd hadden we enkele muzikale verrassingen in petto voor
onze ca. 100 gasten. Daarvoor had het orkest in de weken vooraf flink gerepeteerd.
Werken uit ons repertoire had de muziekcommissie aangevuld
met nieuwe stukken: de Maxglaner Zigeunermarsch, waarover
we in het vorige Dirgelen Nuujts uitgebreid hebben geschreven;
Under the boardwalk, een hit van the Drifters uit ons oprichtingsjaar 1964, maar dan gearrangeerd voor een blaasorkest.
Marleen Dieteren speelde de solo daarin. En er was nog een Beiers volksmuziekstukje, Auf’m Bam sitzt a Zeisei, gespeeld door
een kwintet uit ons orkest. Verder was het muzikale woord nog
aan John Weusten met de solo Abendküste. Blikvanger was natuurlijk ook het optreden van Wil Meulenberg met zijn alpenAan tafel met muziek
hoorn. (Daarvoor willen we Wil nog van harte bedanken.)
tijdens ons DinerConcert
Vanzelf dat ons publiek razend enthousiast reageerde op onze muziek.
De traditionele tombola met 46 mooie prijzen sprak ook goed aan.
Ons DinerConcert
Svaty Marty
was een succes.

De vele positieve reacties deden ons goed.
Lekker eten in een ontspannen sfeer met leuke muziek erbij.
Een concept dat velen goed is bevallen.
Er gingen zelfs al stemmen op voor een herhaling van het DinerConcert.
Dat houden we dan vast.
Onze dank gaat uit naar Jacqueline en Patrick De Bie van Brasserie Merode
voor de perfecte verzorging van het diner.
En aan Lea Dörenberg die prima de hele administratieve begeleiding van de
bestellingen van onze gasten heeft verzorgd. Chapeau!
Alle deelnemers aan ons DinerConcert willen we natuurlijk ook bedanken voor
hun deelname.
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Agenda 2020
Zo
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Zo

12 jan.
19 jan.
7 maart
5 april
3 mei
24 mei
30 aug.

55 jaar

Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode 14.30 - 18.00 uur.
De Mährländer Grevenbicht 15.15 - 17.00 uur.
WZC De Lemborgh Sittard, 15.00 - 16.30 uur (OV).
Krajovjanka Grashoek (info volgt).
Blaaskapel Fresia Schaijk (info volgt).
Vriendendag (info volgt).
Dirgelenfeest Brasserie Merode 12.30 - 20.00 uur.

Op de pupiter...

Agenda-aanvullingen volgen.
... dit keer geen componist of muziekstuk op de pupiter, maar een bijzonder
instrument van hout: de Alpenhoorn of ook Alphorn. Tijdens ons Oktoberfest
Zie ook onze webpagina:
hebt u het kunnen zien en horen en ook op ons DinerConcert.
www.dirgellander.nl
Met zijn grote lengte en zijn bijzondere klank is de Alphorn een aparte verschijning. Ademtechniek en het ontbreken van ventielen, zoals bij een trompet, maken het bespelen van de alphoorn bijzonder moeilijk. Men kan alleen
natuurtonen produceren waarbij een zeer geoefend speler uit een hoorn van
340 cm (Fis stemming) 16 natuurtonen kan bereiken. Alphornblazen wordt daarom ook wel gekarakteriseerd als “geblazen
jodelen”.
Het instrument zoals we het nu kennen heeft een hele evolutie
doorgemaakt. In oorsprong was de Alphorn niet zo lang als nu.
Het was in vroeger tijd ook niet mogelijk om een zo lang stuk
hout te bewerken tot blaasinstrument. Die eerste instrumenten
hadden niet de tonaliteit van de moderne Alphorn maar bestreken toen alleen de hoogste tonen.
In de meeste gevallen waren het herders die met een kudde
schapen op de alm de zomermaanden doorbrachten, die de
Alphorn gebruikten als communicatiemiddel met de inwoners
van het dal en onderling.
Pas veel later werden de langere alpenhoorns gemaakt.
Daarvoor is een geschikte boom nodig, die tegen een steile helling gegroeid is met een gebogen voet en verder een zo recht mogelijke
De Bad Kohlgruber
stam. Belangrijk is dat uit het gebogen bredere onderste deel van de stam
Alphornbläser op de berg
de gebogen klankbeker kan worden gehouwen.
het Hörnle
Eerst moet de boom enkele jaren te drogen worden gelegd.
Dan wordt het geheel in vorm gebracht en in de lengte secuur doorgezaagd.
Daarna volgt het uithollen van beide helften.
Tenslotte worden de twee helften samengevoegd. In vroeger tijd bestond nog
geen goede lijm hiervoor en werden wilgentenen of pitriet zo strak mogelijk
rondom de delen van de pijp gewikkeld. Het was vroeger gewoonte om voor
het gebruik de hoorn nat te maken, zodat het hout opzwol en de hoorn zo
luchtdicht mogelijk werd.
Tegenwoordig worden de hoorns gebouwd met hoogtechnologische freesbanken in meerdere exemplaren tegelijk. Moderne lijm is nu zo goed dat het omwikkelen van de hoorn alleen nog dient ter verfraaiing. Moderne Alphoorns
worden uit drie delen vervaardigd, die middels koperen bussen in elkaar kunnen worden geschoven. De schacht is uit bergsparrenhout, waarbij de klankbeker en de ring meestal van een donkerdere en hardere houtsoort, zoals
kersenhout, zijn vervaardigd.
De eerste schriftelijke vermelding van het woord Alphorn stamt uit Zwitserland in 1527.
Bij feestelijke gelegenheden werd met de alpenhoorn het gebeuren de nodige
luister bijgezet, zoals bij de "Kuhabtrieb" wanneer de kudde van de alm terug
naar het dal werd gebracht. Men speelde dan de "Kuhreihen", die zelfs tot
heden zijn overgeleverd.
In 1755 gebruikte Leopold Mozart (vader van Wolfgang Amadeus) de Alphorn
in zijn "Symphonia Pastorelle".
Sinds 1805 vinden festivals voor alpentradities plaats, waarbij natuurlijk de
Alphorn niet ontbreekt.
In Bad Kohlgrub, dat we met onze fans in 2014 bezochten, is ook een
Dirgelen Nuujts
Alphornbläsergruppe actief. Men vierde 2015 het 40-jarig bestaan waarbij in
het nieuwsblad van de
een stoet de meer dan 50 bezoekende Alphornblazers naar het Kurpark
Dirgelländer Muzikanten
trokken om daar beurtelings hun kunnen te laten horen. Een fenomenale
verschijnt elk kwartaal
ervaring van galmende klanken gespeeld door muzikanten in hun diverse
voor de leden van
klederdrachten.
“Vrienden van
OP Youtube staat een filmpje van de Bad Kohlgruber Alphornbläser in de
binnenplaats van klooster Ettal. Wellicht ook nog bekend bij u.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Dirgelenfeest 2020...
… Aan ons Dirgelenfeest 2020 wordt ook al gewerkt. Dat zal plaatsvinden op
zondag 30 augustus 2020 a.s.. De zaal van Brasserie Merode is weer plaats
van handeling. Uw eigen Dirgelländer Muzikanten openen natuurlijk het
muziekfeest. Met de overige orkesten zijn we deels nog in overleg.
We willen weer een kwalitatief goed programma samenstellen.
In ieder geval mogen we Blaaskapelle Fresia uit Schaijk verwachten.
De verdere invulling zullen we volgende keer aan u voorleggen.
Houdt u in de 30ste augustus vrij voor ons komende Dirgelenfeest!

De

In Haps bij
De Rozenbottels

Dirgelländer Muzikanten op de Bühne …

… Het vierde kwartaal was een drukke
periode voor ons orkest. De Dirgelländer Muzikanten waren te horen op
deze optredens:
... Zaterdag 28 september speelden we
voor de KBO Stein bij
de opening van het
verenigingsjaar!
Het publiek genoot
van onze muziek en
van de BBQ van het
team van Brasserie
Merode.
... Zondag 6 oktober,
7de Steinder Oktoberfest. Voor een
volle sporthal beten
we het spits van de feestmiddag af.
De bezoekers in Lederhosen en Dirndl
hadden er zin in.
Het werd een zeer geslaagde middag.
... Zondag 20 oktober Zonnebloem
Elsloo. Voor de tweede maal organiseerden de mensen van de Zonnebloem een oktoberfeest in het Maaslandcentrum.

Ook hier openden wij met ons orkest.
Spelen voor mensen die het niet altijd
gemakkelijk hebben, geeft ons een
goed gevoel.
.. Zaterdag 26 oktober bij De Rozenbottels in Haps. Dat was een wat verdere reis. Blaasorkest De Rozenbottels
organiseert jaarlijks een muziekavond.
Die staat blijkbaar goed bekend in de
regio. De zaal zat vol met muziekliefhebbers en er werd stevig gedanst. Een
gezellige avond voor een enthousiast
publiek.
... Zondag 10 november, DinerConcert
Svaty Marty; 55 jaar Dirgelländer Muzikanten. Het hoogtepunt van ons jubileumjaar. Een succesvol feest. Zie elders
in dit blad.
... Zaterdag 30 november WZC OudGeleen. Daar konden we de bewoners
tracteren op een fijne middag. Één van
de vrijwilligsters van het huis had ons
optreden georganiseerd. De zaal zat
goed vol met bewoners die vol spanning wachtten op het begin van ons
optreden. Een dankbaar publiek.
Onze leden ervaren het steeds weer als
plezierig om voor onze ouderen te

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2020...
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer.
Het nieuwe clubjaar staat er aan te komen.
Daar willen we samen weer iets moois van maken.
De contributie blijft ongewijzigd op € 10,=.
Hiervoor kunt u deelnemen aan onze activiteiten en krijgt u 4 maal per jaar
het infoblad Dirgelen Nuujts.
Maakt u a.u.b. uw contributie voor 2020 over op het IBAN nummer
NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dirgelländer .
Alvast onze dank voor uw tijdige betaling.
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd aanmelden.
Dat kan bij de bestuursleden, Jan Smeets, Harie Stijnen of Nick Snackers.
De contactgegevens vindt u in de grijze kolom op pagina 1.
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer

Nieuwe muziek…

...onze kapel werkt voortdurend aan nieuw repertoire. Nieuwe muziek is altijd
verrassend en houdt onze optredens fris. Voor de muzikanten vormt het
steeds weer een nieuwe uitdaging om de nieuwe muziek kwalitatief
hoogstaand te vertolken.
Zo zijn er de laatste tijd bij gekomen de Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded,
Abendküste, en, speciaal voor ons DinerConcert Svaty Marty “Under the
boardwalk”. Dat laatste nummer valt op t.o.v. ons overige repertoire. Toch
sloeg het goed aan bij gasten en muzikanten. Maar, er komt nog meer. Zeker
nu we in de winterperiode minder optredens hebben, worden in deze periode
nieuwe werken uitgeprobeerd. Daar zijn ook weer opmerkelijke werken bij.
We houden u op de hoogte.
Overigens, de bovengenoemde nummers zullen de Dirgelländer Muzikanten
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst speciaal voor u spelen.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Steun de clubkas. Dank aan alle vrienden.

55 jaar

... Rabo Club Support is de nieuwe naam van de Rabo Clubkas Campagne.
Dit jaar riepen we u weer op om ons te steunen met uw stemmen.
Dat u Uw Dirgelländer Muzikanten een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het
grote aantal stemmen dat op onze kleine vereniging is uitgebracht.
Het resultaat is een bedrag van € 749,42 dat de Rabobank Zuid-Limburg West
naar ons heeft overgemaakt.
Wat een mooi resultaat voor onze blaaskapel
Onze dank geldt dan ook alle stemmers en natuurlijk ook Rabobank ZuidLimburg West voor hun gulle gave.

7de en 8ste Steinder Oktoberfest...

Dank voor uw steun bij
De Rabo ClubSupport actie.

... Het 7 de Steinder Oktoberfest is voorbij. Het nieuwe element, om speciaal
voor de jeugdigere bezoekers een Mega Disco Show te organiseren, heeft
helaas niet aan onze verwachtingen voldaan.
Het aantal feestgangers voor dit evenement bleef achter bij onze verwachtingen. Ondanks dat we er alles aan gedaan hadden om het tot een
succes te maken. Dat neemt niet weg dat we toch terugkijken op
een mooi feest; een mooie optocht, en een grote opkomst op ons
feest op de zondagmiddag. Ook is wel gebleken dat de keuze voor
de sporthal als feestlocatie goed was.
Ook is de rol van onze Oktoberfestkönigin veel steviger uitgewerkt.
En, een wens van de organisatoren is uitgekomen: ons comité is uitgebreid met 5 nieuwe personen!
De handen zijn alweer uit de mouwen voor de organisatie van de
8ste editie, die plaats zal vinden op zaterdag 10 en zondag 11 oktober.
Er worden verbeteringen aangebracht en we werken al aan het
nieuwe programma door te zoeken naar geschikte artiesten. Op zondagmiddag
proberen we nog een blaasorkest te programmeren. Bekende elementen
blijven in het feest aanwezig: Oktoberfest am Marktplatz, optocht en
Oktoberfestparty op zaterdag en de grote Oktoberfestmittag op zondag.
Daarmee is het Steinder Oktoberfest uitgegroeid tot een vast evenement voor
de gemeenschap; georganiseerd door de Dirgelländer Muzikanten
en De Vrienden van de Dirgelländer.

Oktoberfestkönigin
Priscilla Heijnen krijgt
het Edelweiss opgespeld.

Nieuwe website, nieuwe facebook pagina...
... Al een poos functioneert onze website niet meer. Nu is ook een inbreuk
gedaan op onze facebook-pagina, zodat deze niet mee kan worden bijgehouden.
Dat betekent, dat we in de social media niet meer goed vertegenwoordigd zijn.
Daar komt verandering in.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe webpagina van de
Dirgelländer Muzikanten. Ook de facebookpagina wordt opnieuw ingericht door
ons lid Jo Faber.
We hopen daarmee al vlug weer up to date te zijn en u goed te kunnen
informeren.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten vierden dit jaar hun 55-jarig jubileum.
Daaraan hebben we de nodige aandacht besteed.
Hoogtepunt was ons jubileum DinerConcert, Svaty Marti.
Op 12 januari vindt onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats.
Vanaf 14.30 uur is de zaal van Brasserie Merode voor u open.
Vanaf 16.00 uur spelen de Dirgelländer Muzikanten speciaal voor u.
Onze jaarlijkse Vriendendag vindt plaats op zondag 24 mei a.s..
Verder info volgt nog. Zet u wel alvast de datum in uw agenda?
Op zondag 30 augustus 2020 is het Dirgelenfeest.
Het 8ste Steinder Oktoberfest is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020.
Ons organisatiecomité voor het Oktoberfest is flink uitgebreid.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website en een nieuwe facebookpagina.
Onze gezellige fanclub “Vrienden van de Dirgelländer” groeit en bloeit.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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De flyer van de nieuwjaarsbijeenkomst 2020...
... Graag nodigen we u uit voor onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op
zondag 12 januari, vanaf 14.30 uur. Uw Dirgelländer Muzikanten spelen vanaf
ca. 16.00 uur. Tot dan.

Fine…

Bad Kohlgrub
in de sneeuw

Tot slot. Met het einde van 2019 sluit ook het jubileumjaar van onze kapel,
de Dirgelländer Muzikanten, af. 55 Jaar en nog springlevend!
Ons jubileum hebben we met u, onze Vrienden, kunnen vieren bij diverse
aciviteiten in het afgelopen jaar.
We danken u voor de support die u ons geeft als trouwe fans.
De Dirgelländer Muzikanten wensen u, ook namens de bestuursleden van de
Vrienden van de Dirgelländer, Fijne Feestdagen en een gelukkig,

gezond en muzikaal Nieuwjaar.
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt medio maart 2020.
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