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De opmaat ... van nummer 2
Het eerste Dirgelen Nuujts is goed ontvangen. De reacties, zowel mondeling als per email waren positief. Enkele tips nemen we
mee. Een van de reacties op ons eerste
nieuwsblad betrof de spelling van het woord
Nuujts. Nuujts zou Nuuts moeten zijn, zonder j!). Vandaar dat we bij dialectexperts te
rade zijn gegaan. Daar hebben we gehoord
dat Nuujts met j goed is. Verder aandacht
voor de leesbaarheid door het aantal kolommen te beperken.
De opzet van het eerste exemplaar kostte
natuurlijk extra werk. Alles moest bedacht en
geprobeerd worden. De Dirgelländer Muzikanten vinden het daarom fijn, dat er dan zo
lovend op gereageerd wordt.
Dit tweede nummer wordt “extra gevuld”.
U vindt weer bekende rubrieken met natuurlijk nieuwe inhoud, maar ook enkele nieuwe
rubrieken. We hadden u in nummer 1 beloofd
dat we de muzikanten persoonlijk willen
voorstellen. In de rubriek Solo voor… presenteren we in dit nummer meteen zelfs twee
leden. Verder o.a. onze reis naar de Floriade
en weer een terugblik in de geschiedenis van
de Dirgelländer Muzikanten.
Naar aanleiding van het L1 radioprogramma
“Wunderbar” gaan we 15 jaar terug in de tijd.
Verder weer een andere componist op de Pupiter. Een interview met onze hoofdsponsor
Walter Kuipers. Enfin, leest U zelf maar.

De contactpersonen van
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336326
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. jh.stijnen@home.nl
Nico Snackers
 046-4333547
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
rekeningnummer 167754467
t.n.v. J.H. Stijnen
o.v.v. Vrienden van de Dirgelländer.
U ontvangt dan persoonlijk
een lidmaatschapskaart.

Sponsoractie...
In het eerste Nummer van Dirgelen Nuujts hebben we U opgeroepen om mee te doen aan de sponsoractie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek en uw stem op ons uit te brengen. Dat heeft een
prachtig resultaat opgeleverd.
Dankzij 89 stemmen op de Dirgelländer Muzikanten heeft Rabobank
Westelijke Mijnstreek ons het bedrag van € 450,17 overgemaakt.
In vergelijking met veel andere verenigingen is dat, voor onze relatief kleine groep, een heel goede score.
Dank aan alle supporters voor hun stem op onze vereniging. En natuurlijk ook dank aan de Rabobank Westelijke Mijnstreek voor hun
gulle gave.
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De

Dirgelländer Muzikanten …

De Cd “Veur ôs Vrunj” is
nog te koop, samen met de
promotie CD voor € 7,50.
Voor de “Vrienden van de
Dirgelländer” een speciale
prijs van € 5,=
Info: H. Stortelder.

...bestaan vanaf oprichtingsjaar 1964; dus bijna 50 jaar! In die lange loopbaan zijn enkele beeld- en geluidsdragers geproduceerd van de Dirgelländer Muzikanten. Voor belangstellenden is dit materiaal nog verkrijgbaar. De
CD “Veur ôs vrunj” (1997), de promotie-CD (2010) en de DVD
“Dirgelländer Muzikanten On Tour” (2011) geven een goede indruk van de
ontwikkeling die de kapel heeft doorgemaakt.
Die ontwikkeling krijgt nu nog een flinke duw in de rug. Op de repetities
wordt hard gewerkt aan het verfijnen van de kwaliteit van onze muziek.
Aan het repertoire worden ook nieuwe nummers toegevoegd. Ook met het
oog op de concertreis naar Altenau in Oberbayern die voor augustus op de
agenda staat. De Dirgelländer Muzikanten willen zich daar natuurlijk van
hun beste kant laten zien (eh, horen!) en dus wordt het repertoire goed
onder de loep genomen. De klant is koning, het plezier van het publiek
staat voorop. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar echte “krakers”
voor ons optreden daar in de feesttent. Maar alles natuurlijk “Stijlecht”!
De Dirgelländer Muzikanten hebben per slot van rekening niet voor niets
de keuze gemaakt voor de Böhmisch/Märische muziek.
Dit jaar zullen de Dirgelländer Muzikanten zelf optreden tijdens het K&S
Dirgelenfeest (zie ook onze agenda). Daar komen de nieuwe stukken waarschijnlijk ook op het programma te staan en iedereen kan er dan van genieten. Laat U zich verassen op ons K&S Dirgelenfeest op zondag 26 augustus a.s.

De

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

op de Bühne …
Dirgelländer Muzikanten nu al voor

Dirgelländer Muzikanten

...in de Fanfarezaal in Stein op zaterdagmiddag 17 maart.
De Dirgelländer Muzikanten waren te
gast bij “de Zonnebloem”, die in het
kader van NL.Doet een feestmiddag
had georganiseerd. De stoelen waren
goed bezet met enthousiast publiek.
Onze muziek bracht al vlug een opperbeste stemming. Het repertoire
van de Dirgelländer Muzikanten
spreekt duidelijk de muziekliefhebbers aan. Overigens is het een dankbare taak om voor “de Zonnebloem”
te spelen. “De Zonnebloem” zet zich
in voor mensen die wat extra aandacht en hulp kunnen gebruiken.
Voor het orkest was er ook koffie en
vlaai en dat lieten we
ons ook goed smaken.
Al met al een fijne
middag voor zowel
het publiek als voor
de Dirgelländer Mu-

de 3e keer hun opwachting maken.
De opbrengst komt ten goede aan
het IVN. De locatie is heel sprookjesachtig en de akoestiek boven verwachting goed. Dit keer speelden we
in een tent bij de ingang vanwege de
weersomstandigheden. De weergoden waren ons niet heel goed gezind; regenachtig en koel. Voor een
groep van rond de 40 toehoorders
was het minder goede weer geen
beletsel om naar de Bosjhook te komen en te genieten van ons optreden. . Het werd al met al best nog
gezellig. Mogelijk zijn we volgend
jaar weer op bezoek bij het IVN in
het Steinerbos, bij zonneschijn.

zikanten.

Op de bühne in de fanfarezaal in Stein voor
“de Zonnebloem”
bij Nl.Doet.

… op donderdagavond 26 april in
WZC Orbis St.Jans
Geleen kon, door een
misverstand in de
planning van het
huis, ons concert niet doorgaan. Dit
wordt verschoven.
De nieuwe datum vind U in onze
agenda.
… in het openluchttheater in de Bosjhook van het Steinerbos bij het IVN
op zondagmiddag 6 mei. Dit is al bijna een traditie geworden. Het IVN
organiseert in het opgeknapte openluchttheater activiteiten waarbij de
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Bij de IVN in de
Bosjhook op 6 mei
Weet U het nog?
30 september a.s.
Fanclubdag
“Vrienden van
de Dirgelländer”!
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Agenda
Zo. 1 juli
Zo. 15 juli
3 t/6 aug.
Wo. 15 aug.
Zo. 26 aug.
Zo. 9 sept.
Zo. 16 sept.
Wo. 19 sept.
Zo. 23 sept.
Zo. 30 sept.
Do. 11 okt.
Zo. 21 okt.
Zo. 28 okt.
Zo. 4 nov.
Za

8 dec.

2012
Udec-Hove Uikhoven-B. Frühschoppen 11.00-15.00 u.
Ponderosa Kotem-B. 15.00-18.00 u.
Concertreis naar Altenau in Oberbayern Duitsland
Floriade Venlo. Vertrek vanaf Merode 8.30 u.
Spelen 16.00—18.00 u.
K&S Dirgelenfeest. Wij spelen van 14.00-15.45 u.
Orbis Odilia Geleen 14.30-16.00 u.
40-jarig huwelijksfeest (besloten feest)
Opening verenigingsjaar REO, Merode 20.00-21.45 u.
Passerel Vucht-B. ‘s middags o.v.
1e bijeenkomst “Vrienden van de Dirgelländer”
Zie verder in deze uitgave van “Dirgelen Nuujts”.
Orbis St. Jans Geleen 19.00-20.30 u.
Oktoberfeest Sittard 13.00—15.00 u.
WZC De Moutheuvel 15.00—16.30 u.
Koffieconcert Reckheimer Muzikanten Rekem-B.
17.00– 19.00 u. o.v.
50-jarige verjaardag (besloten feest)

De agenda wordt nog aangevuld.
Zie ook onze webpagina: www.dirgellander.nl

Ons zangduo Nellie en Jack
bij het IVN in de
Bosjhook in het Steinerbos

Wunderbar…
Op woensdagavond van 20.00—22.00 uur en op
zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur wordt
het radioprogramma “Wunderbar” van Rik Cremers op L1 radio uitgezonden. Voor de liefhebbers
zeker bekend. In het programma wordt Schlagermuziek, Volkstümliche muziek en ook blaasmuziek
w.o. Egerländer– en Böhmisch/Mährische muziek
gepresenteerd. Wat schetst onze verbazing: op
Paaszaterdag 7 april j.l. hoorden we in de tweede
helft van het programma het stuk “Moje Mila Frajarecko” van Jan Slabák, de leider van Moravanka,
uitgevoerd door de Dirgelländer Muzikanten . Het
was genomen van de CD “Veur ôs Vrunj”. Het
laatste nummer van deze CD draagt deze naam
en is speciaal voor de Dirgelländer Muzikanten
geschreven door Bohumir Kamenik, destijds leider van de bekende Tsjechische blaaskapel Tufaranka. Bohumir Kamenik vertoefde eerder in Stein
en trad er op met zijn Tufaranka. Deze CD is door
de Dirgelländer Muzikanten in het voorjaar van
1997 opgenomen. De CD is opgedragen aan de
vrienden van de Dirgelländer Muzikanten.

Toen al, in 1997, dook dus eigenlijk de eerste
keer het begrip “Vrienden van de Dirgelländer”
op. Er staan 13 nummers op in een mix van Big
Band, partymuziek, limburgse titels en natuurlijk
Böhmisch/Mährische muziek. Op 3 mei 1997 werd
de CD uitgebracht. De Dirgelländer Muzikanten
bestonden toen uit 17 muzikanten/zangers
In de samenstelling van de huidige Dirgelländer
Muzikanten zijn nog enkele namen van toen terug
te vinden: Jo Faber en Jos Vranken op trompet en
Henk Stortelder op bariton. Henk is op de CD ook
te horen als zanger. Wat dit betreft is er weinig
veranderd. Henk zingt nog steeds af en toe.
Aardig om te vermelden is dat de Dirgelländer
Muzikanten willen nu weer een CD opnemen, in
het kader van het aanstaande 50-jarige jubileum
in 2014. De mogelijkheden zijn onder de loep genomen. Bestuursleden hebben een aantal studio’s
bezocht. Er worden nu snel planningen gemaakt
en muziek uitgekozen. Laten we zeggen: u hoort
nog van ons! Ook op CD, dus. In de volgende editie van “Dirgelen Nuujts” meer hierover.

Staccato...

De sponsoractie heeft ons € 450,17 opgeleverd. Een bijzonder mooi resultaat.
De concertreis naar Altenau in Oberbayern (3 t/m 6 augustus) nadert met rasse schreden.
Voor deze concertreis zijn nog enkele plaatsen in de bus vrij. Contact: Henk Stortelder.
De informatieavond voor de reis naar Altenau was goed bezocht.
Wie verhinderd was krijgt het papieren informatieblad aangereikt.
De voorbereidingen voor het K&S Dirgelenfeest zijn al in gang gezet.
De Dirgelländer Muzikanten spelen zelf op het K&S Dirgelenfeest op zondag 26 augustus a.s.
De nieuwe webpagina www.dirgellander.nl wordt steeds meer gevuld en uitgebreid.
Deze Nieuwsbrief heeft als naaam “Dirgelen Nuujts”.
Over de fanclubdag van “de Vrienden van de Dirgelländer op 30 sept. vindt u verderop meer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus naar de Floriade 15 augustus. Zie elders in dit blad.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Solo voor...

In deze rubriek maakt
U kennis met de leden
van de Dirgelländer
Muzikanten. Dit keer
Henk Stortelder als representant van de
“oude garde” en Peter
Notten, jongste lid (in
dienstjaren).
Tevens maakt U zo ook
kennis met de redactie
van “Dirgelen Nuujts”.

Henk
Stortelder

Henk, onze secretaris en PR-man,
speelt tenorhorn/bariton. Vaak klinkt
zijn partij samen met die van Rob.
“Sinds 1959 lid van de Société St.
Martin Fanfare de Stein; de eerste
jaren in de drumband en vanaf eind
jaren 60 op bariton in het fanfareorkest. In 1962 deed ik voor het eerst
mee met de Steinder Hofkapel van
de Steinder Bök, de latere
Dirgelländer Muzikanten. De hoogtepunten destijds waren de jaarlijkse
optredens in de fameuze tent van de
Steinder Bök.
Na de herstart van de Dirgelländer
Muzikanten in 1994 werd ik secretaris en verantwoordelijk voor de PR
binnen de kapel. Dus op dit moment
toch al een dikke 50 jaar actief in de
muziek met dieptepunten maar zeker veel meer hoogtepunten. De
hoogtepunten in de kapel waren zeker de concertreizen naar Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië en Spanje
waar we veel (muzikaal) plezier
beleefden, samen met de overige muzikanten en partners en
de vele fans die er altijd bij waren. In oktober 2011 ben ik met
prepensioen gegaan en zien de
dagen er, samen met Annemie,
anders uit. De 2 kleinkinderen
zijn nu een welkom alternatief
om de vrije tijd deels mee te
vullen. Ook staan er meer uitstapjes/reisjes op het programma; in elk geval geen
“problemen” om de vrije tijd in
te vullen.
In 2014 vieren de Dirgelländer Muzikanten hun 50-jarig jubileum. Dit is
voor een blaaskapel toch wel een
hele prestatie. Ik hoop dan ook dat
we er een onvergetelijk jubileumjaar
van gaan maken.”

Peter, sinds najaar 2010 lid en sinds
kort bestuurslid, speelt de begeleidingspartij op Flügelhorn, een mooi
instrument in goudmessing van het
Beierse merk Miraphone.
“Mijn muzikale carrière begon in 1962
als zangertje (mezzo sopraan) bij de
Meerssener Nachtegalen. verhuisd
naar Bunde meldde ik me bij Harmonie
St. Agnes waar
ik uiteindelijk
op Waldhoorn
in het harmonieorkest
speelde. Ik
werd lid van
de Boerenblaaskapel en
speelde in een
koperensemPeter
ble. Vooral de
Notten
laatste twee
activiteiten
trokken mijn
belangstelling. Inmiddels naar Puth
vertrokken, werd mijn muzikale activiteit geminimaliseerd, door de verplichtingen van mijn werk. Regelmatig repetitiebezoek was onmogelijk. Alleen
op mijn bariton kon ik bij gelegenheden en rond carnaval mij nog laten horen. Met het eind van mijn professionele loopbaan in zicht, besloot ik de
blaasmuziek weer op te pakken, een
nieuwe bariton aan te schaffen, flink te
studeren en een kapel te zoeken om
bij aan te sluiten. Via een radiouitzending kwam ik bij de Dirgelländer Muzikanten terecht waar men een Flügelhorn zocht. Het besluit om op Flügelhorn over te stappen werd snel genomen en nu voel ik me prima thuis bij
de Tsjechische Blaasmuziek en de
Dirgelländer Muzikanten. Een gezellige
club waarvoor ik me graag inzet.

Op de pupiter...
...dit keer Blaaskapel “Moravanka” met haar leider Jan Slabák. “Moravanka”, ook wel “Koningin
van de blaasorkesten” genoemd, was enkele generaties lang geliefd. Basis van het succes vormde de
perfectie bij de optredens. Jan Slábák groeide op in Mähren (Moravië), een streek met een eigen
volkscultuur en een eigen muzikale stijl; temperamentvol, gevoelig en meeslepend. Zijn weg als beroepsmuzikant voerde hem naar belangrijke orkesten en al spoedig was hij bekend als uitstekend solotrompetist. Zelfs Herbert von Karajan, vermaard dirigent van de Berliner-Philharmoniker, had belangstelling voor hem. Zijn jeugddroom volgend, richtte Jan Slábák “Moravanka” in 1972 op. Daarbij
stond hem qua bezetting en muzikale uitvoering een duidelijk doel voor ogen:“Een Mährisch-Slowaakse blaaskapel, precies zoals bij ons thuis in Kyjov", zo zei hij voor de radio. Meteen na de eerste opnamen waren de reacties lovend. De doorbraak volgde in maart 1973 bij het eerste TV-optreden. Dit
nieuwe blaasorkest met de nieuwe stijl van de Tsjechische blaasmusiek was meer en meer gevraagd.
Door de successen bleven de muzikanten „Moravanka“ en Jan Slabák goeddeels trouw, waardoor het
orkest, aangevuld met mooie zangstemmen, een muzikaal prof-team werd. Dit orkest kan, terecht,
trots terugblikken op top-prestaties. De uitstekende muzikale kwaliteit werd beloond met diverse gouden, platina (1995) en zelfs diamanten (1996) platen; 4 miljoen verkochte albums, uitgegeven in
veel Europese landen. Vele buitenlandse optredens, ook in Nederland en Limburg, (Moravanka was
het eerste Tsjechische blaasorkest in onze contreien) getuigen verder van de grote populariteit van
„Moravanka". Muziek van Jan Slabák, ook componist, ontbreekt natuurlijk niet in het repertoire van
de Dirgelländer Muzikanten. O.a Jedna Ruza, dvé ruze , Kamárádi moji milí,

Aan het woord... Walter Kuypers
Walter Kuypers is,met zijn bedrijf K&S Administratie en belastingadvies, financieel de grote steunpilaar van de Dirgelländer Muzikanten. Voor een kleine club als de onze maakt hij het, samen met andere sponsoren, mogelijk om ons jaarlijkse K&S Dirgelenfeest te houden. Van de opbrengst van het
feest knopen de Dirgelländer Muzikanten dan weer een jaar lang de financiële eindjes aan elkaar.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Walter Kuypers

Gertie Schepers

We vonden het op zijn plaats om eens met Walter te praten over zijn support aan de Dirgelländer Muzikanten. We ontmoetten elkaar op een gezellige zaterdagavond in zijn nieuwe honk in Stein.
(DN) Wat is de drijfveer om de Dirgelländer Muzikanten te steunen?
(WK) Dat hangt samen met het K&S Dirgelenfeest. Ik ontmoet daar uit
Stein afkomstige leeftijdsgenoten waar ik dan weer mee kan bijpraten.
Hoe ben je bekend geworden met de Dirgelländer Muzikanten?
Ik ken de Dirgelländer Muzikanten natuurlijk van jongs af aan. Op een gegeven moment vroeg de toenmalige penningmeester mij om hulp bij de
boekhouding. Ik heb dat toen pro deo opgepakt. Feitelijk zijn de Dirgelländer Muzikanten dus naar mij toe gekomen.
Je bent mee geweest op een concertreis naar Sobeslav in Tsjechië.
Wat is je hiervan het meest bij gebleven?
We konden die reis meemaken doordat de planning buiten juli en oktober
viel. Dat zijn voor ons hele drukke maanden. Dan gaat niets. In Tsjechië
beleefde ik een deja vu. Ten opzichte van ons leven hier gingen we, zeg
maar, zo’n vijftig jaar terug in de tijd. Een heel aparte ervaring.
Wat vind je aantrekkelijk aan de (Tsjechische) blaasmuziek?
Ik ben eigenlijk veelzijdig qua muziek. Blaasmuziek hoort daar ook bij.
Maar niet een hele dag zoals we dat bij onze concertreis naar Tsjechië hebben meegemaakt. Muziek van James Last vind ik bijv. ook erg mooi.
Wat is jouw lievelingsinstrument?
Dat is de trompet. Ik wilde altijd zelf “The last post” spelen. Maar het is er
niet van gekomen.Ik kan geen instrument spelen. Dan maar er luisterend
van genieten.
Heb je een favoriet nummer uit het repertoire van de
Dirgel länder Muzikanten?
Dan noem ik meteen “Terugkeer uit Frankrijk” (Navrat ’z francie).
Gertie en jij gaan ook mee naar het Ammertal in Beieren.
Wat zijn jullie verwachtingen voor deze reis?
Ik ben er eens even uit samen met Gertie. Ik hoor fijne muziek. Pluk een
beetje cultuur. En ik kan met leeftijdsgenoten herinneringen ophalen.
Hoe past de verbinding met de Dirgelländer Muzikanten bij jouw
bedrijf K&S?
‘t Is meer persoonlijk. Ik steun een culturele activiteit in de gemeenschap.
‘t K&S Dirgelenfeest is een goede activiteit om samen te komen met buren,
familie en vrienden. Met mijn steun kan ik voor de vereniging financiële risico’s verminderen. En, overigens: ik ben ‘nne jông oét ‘t dörrep”.
Heb je voor de Dirgelländer Muzikanten nog ideeën of wensen voor
de toekomst?
Ja! Ik denk erover om samen met de Dirgelländer Muzikanten bij de opening van het nieuwe winkelcentrum in Stein weer eens grotere artiesten
naar Stein te halen om de gemeenschap te trakteren, zeg maar. Bijvoorbeeld een bekende kapel als Tufaranka. Wel een grotere onderneming,
maar je ziet dat de tent bij het K&S Dirgelenfeest ook ieder jaar groter
wordt. Het zou mooi zijn als ons dat zou lukken.

Informatieavond voor de concertreis naar Altenau (Oberbayern)
Voorafgaande aan de concertreis naar Altenau van 3 t/m 6 augustus waren alle deelnemers, muzikanten/partners en fans uitgenodigd voor de informatieavond op 14 juni in het repetitielokaal van de Dirgelländer Muzikanten in Brasserie Merode. De bedoeling was om de reizigers te informeren en alvast
kennis te laten maken met Altenau en omgeving en met het Trachtenfest, waarin een groot optreden
van de Dirgelländer Muzikanten ingepland is. Na de halve repetitie heette Henk Stortelder iedereen
welkom en leidde de bijeenkomst met een woordje in. Daarna werd met een diaserie en presentatie
door Peter Notten iedereen rondgeleid in onze bestemmingen in het Ammertal. De diverse excursies,
concertplaatsen en andere activiteiten passeerden de revue, evenals ons onderkomen Hotel Blaue
Gams in Ettal. Het aandachtige publiek luisterde geïnteresseerd naar het uitgebreide verhaal. Vooral de les in
Beierse taal trok de belangstelling. Ook chauffeur Math
Bekkers gaf acte de présence en stak er een en ander op
over de te volgen routes ter plaatse. Annemie Notten had
een kraampje ingericht met diverse materialen, foto’s,
folders, kaarten, van het Ammertal. De bezoekers benutten hun kans om alles goed te bekijken en hun vragen te
stellen. Peter en Annemie hadden tevoren een informatiebrochure over het Ammertal samengesteld, die aan de
aanwezigen uitgereikt werd inclusief een kaartje met het
feestprogramma van het Trachtenfest. Tegen half elf ging
iedereen huiswaarts met de nodige informatieve bagage
De infoavond in Merode
en alvast enige voorpret voor de komende reis en met
achterlating van de complimenten voor de avond .
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Het K&S Dirgelenfeest… zondag 26 augustus
Ons jaarlijkse K&S Dirgelenfeest staat weer in de startblokken. Op zondag
26 augustus valt het startschot om 13.00 uur op het overdekte feestterrein.
Voor dit jaar is er weer een mooi programma samengesteld dat zeker de belangstelling van het publiek zal wekken. We hebben “die Original Maaskapelle” o.l.v. Bert Adams en “de Maasbuben” kunnen charteren voor ons
feest. De Dirgelländer Muzikanten o.l.v. Jan van den Bosch zullen zelf ook
acte de presence geven met een eigen programmaonderdeel vanaf 14.00
uur. De entree voor al dit moois is uiteraard weer gratis.
De voorbereidingen zijn alweer gestart. Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd
voor lekkere hapjes, o.a. van de barbecue en koele drankjes. Alles staat
klaar op de Dirgelen in Stein op zondag 26 augustus vanaf 13.00 uur. Het
programma loopt tot 22.00 uur. Er moeten vele handen uit de mouwen om
alles te organiseren en goed te laten verlopen. We kunnen gelukkig rekenen
op ondersteuning vanuit onze fanclub “Vrienden van de Dirgelländer”.
Let ook op de affiches die in Stein zullen worden geplaatst.

Naar de Floriade… Blumengrüsse
Het wordt een gezellig drukke maand augustus. Na de reis naar Altenau
hebben de Dirgelländer Muzikanten een optreden op de Floriade op de
agenda staan. Op 15 augustus a.s. gaan we naar Venlo, met Blumengrüsse
dus (dat is de titel van een van onze muziekstukken).
De bedoeling is om er naast het optreden verder de gehele dag op de Floriade te blijven. Er blijft dus tijd genoeg over om alle fraais te bekijken. We
vertrekken met de bus om 8.30 uur vanaf Merode, het repetitielokaal van de
Dirgelländer Muzikanten. Voor Uw auto is daar een goede parkeergelegenheid. De busreis kost € 10,= p.p. . Omdat er diverse kortingsaanbiedingen
in omloop zijn, menen we er goed aan te doen, iedereen zijn eigen entreekaartje te laten kopen. We denken dat we een leuk uitstapje aan te bieden
hebben: samen met de bus naar de Floriade; muziek van de Dirgelländer
Muzikanten en daarna samen gezellig eten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
in de bus! Opgeven kan bij Henk Stortelder (bij vooruitbetaling), tel. 0464337868.
Na terugkeer kunnen we in het restaurant van Merode gezamenlijk dineren.
Indien u daaraan wilt deelnemen kunt u dat in de bus kenbaar maken. De
keuze voor het menu, vlees of vis, kunt u dan ook aangeven. We hebben
voor het driegangen menu een prijs van € 15,= p.p. afgesproken bij Brasserie Merode, ter plaatse te betalen.

Fanclubdag… Vrienden van de Dirgelländer
Al eerder is aangegeven dat op 30 september de fanclubdag van de Vrienden van de Dirgelländer zal plaats vinden. Dat is een prima initiatief om
de binding binnen de groep vorm te geven. U hebt de datum zeker in uw
agenda opgenomen.
Het programma voor de fanclubdag is als volgt uitgewerkt.
Op zaterdag 30 september worden de leden van de “Vrienden van de Dirgelländer” verwacht om 15.00 uur bij de jeu de boules baan in SteinNieuwdorp, nabij vv. De Ster. Daar blijven we tot ca. 18.00 uur en zullen we
met elkaar kennis maken en ons amuseren met enkele partijtjes pétanque
onder begeleiding. Daarna verplaatsen we ons naar het nabijgelegen Merode. Om 18.30 uur staat daar in de Brasserie onze tafel gedekt klaar en kunnen we samen gezellig dineren. De Dirgelländer Muzikanten zullen in de
loop van de avond hun Böhmische en Mährische klanken ten gehore brengen
speciaal voor onze fanclub “Vrienden van de Dirgelländer”. Samen zullen
we de dag gezellig in Merode beëindigen. U ontvangt hierover nog nadere
informatie; ook over de kosten.

Dirgelen Nuujts
het nieuwsblad van de

Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
voor de leden van
“Vrienden van
de Dirgelländer”.

Fine...
Tot slot nog dit.
U wilt deze nieuwsbrief vast wel laten zien aan een van Uw vrienden of bekenden. Mogelijk zitten daar ook muziekliefhebbers bij die interesse hebben
om lid te worden van de “Vrienden van de Dirgelländer”.
U kunt ze dan zeker de weg wijzen.
Het volgende nummer verschijnt in september 2012.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

6

